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RESUMO 

Num mundo cada vez mais globalizado e “sem fronteiras” que vivemos na atualidade, 
pretendemos neste artigo lançar alguns olhares breves sobre as principais marcas que podem 
ser registradas e as que por proibição legal, não podem ser levadas à registro, muito menos 
comercializadas. 
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ABSTRACT 

In an increasingly globalized and "borderless" we live in today, in this article we want the world 
to launch a few brief perspectives on major brands that can be recorded and that a statutory 
prohibition can not be taken to register, much less commercialized. 

KEY WORDS: Power of brands; Brands Registrable; Not Registrable Marks. 

INTRODUÇÃO 

Em linhas gerais, as Marcas consistem em um sinal distintivo, visualmente perceptível, cuja finalidade 
precípua é identificar produtos e serviços, distinguindo-os de outros que sejam idênticos ou 
semelhantes, mas que possuem origem diversa. É o que preceitua a atual Lei da Propriedade Industrial, 
Lei 9.279/96, ao dispor no art. 122 que “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos 
visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. 

A princípio a marca tinha função restrita de indicar a origem ou a procedência da mercadoria, atingindo 
apenas a indústria. Posteriormente, se estendeu ao comércio, e mais recentemente, aos  serviços. A 
natureza jurídica da marca ou o fim imediato do direito à marca é resguardar o trabalho e a clientela do 
empresário. Não assegurava nenhum direito do consumidor, pois, para esse, constituía apenas uma 
indicação da legitimidade da origem do produto que adquirisse. Atualmente, todavia, o direito sobre a 
marca tem duplo aspecto: resguardar os direitos do produtor, e, ao mesmo tempo, proteger os 
interesses do consumidor, tornando-se instituto ao mesmo tempo de interesse público e privado. O 
interesse do público é resguardado pelas leis penais que reprimem a fraude e falsificações fora do 
campo da concorrência desleal. 
 
Hodiernamente, ampliou-se o conceito de marca. Pinto Coelho, professor da Faculdade de Direito de 
Lisboa, observa que “a marca é empregada atualmente não apenas como indicativo do comércio ou da 
produção industrial, mas também para indicar outras operações diversas, como: a) escolha do produto 
ou mercadoria; b) a verificação da qualidade; c) as condições de fabricação”. Conforme assinalado 
anteriormente, a marca tinha, a princípio, a função restrita de indicar a origem ou a procedência da 
produção industrial, as “marcas de indústria”, posteriormente, evoluiu para também indicar as “Marcas 
de Comércio” e as “Marcas de Serviços”.  
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O Direito não poderia deixar de reconhecer a importância dos mesmos, máxime quando se firmou 
juridicamente a sua valoração no ambiente de empresa, o que nos motiva a falar sobre o tema. A livre 
concorrência, por outro lado, obriga o empresário a envidar diuturnamente todos os esforços para 
vencer a batalha da competição, procurando preservar a criação de sua inteligência e proteger os sinais 
distintivos de sua produção ou organização, tendo em vista que marca constitui-se num bem de 
natureza imaterial, incorpórea, frutos da inteligência e do engenho humano, além do esforço do 
empresário em torná-la conhecida e aceita no mundo empresarial.  

 

A ORIGEM SOBRE O DIREITO DAS MARCAS 

Conforme os ensinamentos deixados por Rubens Requião, “o Direito das Marcas surgiu devido a 
necessidade do empresário ou comerciante, imaginar sinais ou expressões distintivas, para 
individualizar e caracterizar os produtos resultantes do exercício de sua atividade, para o efeito de fixar 
sua clientela”2.  

A marca transformou-se assim num sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou serviço. A 
prática de apor marcas como indicação de procedência, remonta há mais remota antiguidade, 
confundindo-se o seu uso com os primeiros tempos de gênero humano. Embora alguns autores afirmem 
ter sido uma praxe, em todas as épocas, assinalarem-se os produtos e mercadorias para identificá-los e 
indicar sua procedência, outros, no entanto, julgam que há uma boa dose de exagero nisso e entendem 
que as origens da marca se encontram na época romana, quando eram utilizadas exclusivamente nos 
animais dos rebanhos, para distingui-los conforme seus donos. Por exemplo, o hábito de identificar, 
com marca em fogo, o gado, se bem que isso não se constituía propriamente em marcas, mas apenas 
em “cunho” de propriedade. Mas seja como for, o hábito de identificar um produto, vem de há muito 
tempo (vem de outrora). O homem-produtor, desde a Antiguidade, teve a inclinação de assinalar, de 
modo característico, a sua produção.  Na Idade Média era comum empregarem-se marcas figuradas, 
constituídas de linhas retas ou curvas, sendo reconhecido como direito privado absoluto, protegido que 
era pelas corporações de mercadores. Em 1386, por exemplo, D. Pedro IV, rei de Aragão, ordenou que 
os tecelões do Reino pusessem a marca da cidade nas peças de tecidos, aparecendo, em 1445, 
marcas individuais determinadas pelas corporações de fabricantes de mantas. Na Idade Moderna, 
surge, na França, em 1803, legislação especial, organizando-se inclusive o seu registro e prevendo 
penas criminais, de contrafação, por falsificação de documentos privados e indenizações por perdas e 
danos. 
 
 
BREVE EVOLUÇÃO DO DIREITO DAS MARCAS NO BRASIL 
 
A evolução do direito marcário no Brasil foi de forma lenta e gradual. Apesar da Constituição de 1824 
dispor no seu art. 26 uma proteção às patentes de invenções, nada dispunha sobre as marcas. 
Somente em 1875, por força da Lei 2.682, é que surge o primeiro instituto de proteção às marcas 
comerciais, diferentemente em relação às patentes, constitucionalmente consagradas na Constituição 
de 1824 e nas legislações posteriores, tendo em vista que o Estado desde 1830 já vinha tomando 
iniciativas, visando estimular o ímpeto criativo; a proteção às marcas só surgiu depois que interesses 
comerciais concretos foram prejudicados pela inexistência de legislação específica, conforme noticiam 
os fatos e de um caso relatado por Rubens Requião3 de um embate jurídico envolvendo a empresa 
“Meuron & Cia”, da Bahia, tendo Rui Barbosa como advogado da mesma, ingressado em juízo para 
defender a marca de rapé “Areia Preta” da empresa e que estava sendo utilizada, sem autorização, por 
uma empresa concorrente. Apesar do brilhante trabalho desenvolvido grande jurista, Rui Barbosa 
perdeu a causa judicial na Bahia. O Tribunal considerou que não constituía crime a usurpação da 
marca, pelas regras então vigorantes, pois “nem o Código Criminal (1830), nem nenhuma outra lei 
qualificava de delito o fato em que se assentou o processo”. A Constituição de 1824 era completamente 

2 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 19ª ed., vol. 1, Ed. Saraiva, 1989, p. 118. 
3 ob.cit,  p. 247 
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omissa, pois nada dispunha sobre a proteção das marcas, somente sobre as patentes de invenções, in 
verbis: “Os inventores terão a prioridade das suas descobertas ou das suas produções. A lei lhes 
assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hão 
de sofrer pela vulgarização” (art. 26), portando nada dispunha sobre a proteção às marcas. 
 
Diante do fato e da falta de garantias a este tipo de propriedade imaterial, Rui Barbosa como 
representante no Parlamento Nacional, elaborou um projeto de lei que dispusesse também sobre a 
proteção às marcas, conseguindo aprová-lo em 25 de outubro de 1875, através da Lei n°. 2.682/1875, 
reconhecendo, assim pela vez primeira, o direito a qualquer industrial ou comerciante de assinalar os 
produtos de sua indústria ou comércio com marcas que os tornassem distintos dos de outra 
procedência. 
 
Mais tarde, já sob a inspiração da Convenção de Paris (1883), surgiu uma nova lei sobre as marcas, a 
Lei n.° 3.346 de 1887, fruto do Projeto de “Ouro Preto”, para ajustá-la a esta Convenção Internacional, 
sendo esta matéria posteriormente recepcionada, pela vez primeira, na Constituição de 1891, no 
capítulo sobre as garantias e direitos individuais, art. 72, § 2, onde a Constituição passou a assegurar 
uma proteção constitucional ao direito das marcas, in verbis: “A lei assegurará a proteção à propriedade 
das marcas de fábrica”.  Em 1904, surge novo diploma, a Lei n.° 1.236, sucedemdo-se, assim, vários 
diplomas tratando da matéria, sobressaindo-se as leis de 1945, 1967, 1969, 1971, mas principalmente a 
Lei n.° 5.772, de 21.12.1971 que teve uma das maiores durações no tempo, sendo revogada somente 
em 1996, com o advento da atual Lei da Propriedade Industrial, Lei 9.279 de 14.05.19964. 
 
 
OS DIVERSOS TIPOS DE MARCAS: Marcas de Produtos, de Serviços, Marcas de Alto 
Renome, Marcas Notoriamente Conhecidas, Marcas de Certificação e Marcas Coletivas. 
 
Apesar de alguns autores, entre os quais Rubens Requião, ainda falar em “marcas de indústria” e 
“marcas de comércio”, a atual LPI, Lei n.° 9.279, de 1996, no entanto, não faz mais referência a este 
termo, que no outrora era usado pelo fabricante, industrial ou artífice para distinguir os seus produtos, 
substituindo-a agora ou,  pelos  “desenhos industriais” ou, os “modelos de utilidade”;  nem em “marcas 
de comércio”, mas simplesmente em “marcas”, ou em “marca de alto renome” ou em “marca 
notoriamente conhecida” (art. 125, 126), que  no entanto, como no outrora, é (ou são) usada pelo 
comerciante para assinalar os artigos ou mercadorias do seu negócio. 
 
5.1 - Marca de produto ou serviço é (ou são) usadas para distinguir produtos ou serviços de outros 
idênticos, semelhantes ou afins, mas de origem diversa.    
 
5.2 - Marcas de Certificação são aquelas usadas para atestar a conformidade de um produto ou serviço 
com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, 
material utilizado e metodologia empregada; 
 
5.3 - Marcas Coletivas são aquelas usadas para identificar produtos ou serviços provindos de membros 
de uma determinada entidade. Assim, a classificação das atividades por classes, conforme preconiza o 
Código para a concessão do Registro, torna possível que idêntica marca seja registrada em classes 
diferentes. O registro em uma classe não impede, de fato, se registre marca idêntica para produto, 
mercadoria ou serviço de outra classe. Exemplificando: “A” é titular de conhecida marca destinada a 
distinguir produtos de aço, de cuja fabricação se ocupa; igual marca poderá ser ocupada por “B”, que a 
destina para distinguir os produtos têxteis de manufatura, ou então na mesma categoria, por exemplo 
de vestuário, onde, uma fabricante de roupas (tecidos) e a outra de calçados. Portanto, com produtos 
diferentes5. 

4 HAMMES, Bruno Jorge. Direito da Propriedade Intelectual. 3ª ed., São Leopoldo, ed. Unisinos, 2002,  p. 31 
5 REsp./SP, Ballon Rouge – Confecções, Indústria e Comércio Ltda. X Calçados Azaléia Ltda – in Jurisprudência sobre Prop. 
Industrial, LEX n.° 81, p.  171, cuja ação foi julgada improcedente.       
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Semelhantemente às “Marcas de Alto Renome” e “Marcas Notoriamente conhecidas” o legislador 
brasileiro parece não fazer muita distinção entre “Marcas Coletivas” e “Marcas de Certificação”, pois os 
coloca no mesmo capítulo, mas é possível perceber sua diferença que está na definição, pois “Marca 
Coletiva é aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma 
determinada entidade (v.g, produtos da “Cooperativa Pindorama”, de Coruripe, Alagoas) e que podem 
ser depositadas por pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado que objetivam interesse 
geral comercial, industrial ou agrícola; é coletiva porque é explorada por várias pessoas componentes 
de uma mesma organização maior, de acordo com um regulamento de uso estabelecido por esta 
organização, Titular do registro”;  a “Marca de Certificação” é aquela usada para atestar a conformidade 
de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à 
qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada”. Resssalta-se, no entanto, que muitos 
destes critérios definidores presentes nas Marcas de Certificação, podem também estar presente nas 
“Marcas coletivas”. Tanto as “marcas de certificação”, quanto as “marcas coletivas” são extintas quando 
se verifica uma das causas de extinção das demais marcas: 1) término do prazo de vigência; 2) 
renúncia; 3) caducidade e 4) ausência de procurador habilitado por pessoa domiciliada no estrangeiro; 
como também quando a 5) entidade deixar de existir ou 6) a marca for utilizada em condições outras 
que não naquelas previstas no regulamento de utilização.  

 
Segundo a definição dada pelo direito brasileiro, a Marca Coletiva é aquela usada para identificar 
produtos ou serviços provindos de membros de uma determianda entidade. Marcas Coletivas são, pois, 
as marcas depositadas por pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado que objetivam, seja 
o interesse geral comercial, industrial ou agrícola, seja o interesse particular dos membros que 
compõem estas pessoas jurídicas. Em outras palavras, a marca é coletiva quando ela é explorada por 
várias pessoas componentes de uma organização maior, de acordo com um regulamento de uso 
estabelecido por esta organização, titular do registro. 
 
A nossa legislação dispõem que o pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de 
utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca; já o pedido de registro da Marca de 
Certificação deverá conter as características do produto ou serviço objeto de certificação e as medidas 
de controle que serão adotadas pelo titular, sendo que qualquer alteração no regulamento de utilização 
deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada, contendo todas as condições 
alteradas, sob pena de não ser considerada (art. 147-149, da Lei 9.279/96) 
 

Marcas de Alto Renome e Marcas Notoriamente Conhecidas 

Marca de Alto Renome é aquela marca que tem o seu conhecimento absoluto, boa fama, qualidade do 
produto e/ou serviço, distinguibilidade que se adquire pela aceitação pública e manifesta de qualquer 
um do povo, sem distinção de classe social ou de lugar onde a marca é empregada porque, na 
realidade, é a marca absoluta que ninguém em sã consciência poderá desconhecer, entre as quais 
podemos destacar: a) setor de bebidas: “Coca-Cola”, “Brahma”, b) veículos: “Rolls Royce”, 
“Jaguar”, “Toyota”, “Mercedes-Benz”, “Fiat”, “Volks”, “GM”, “Ford”; c) setor de pneus: “Pirelle”, 
“Goodyear”, “Fyrestone”;  relógicos: “Rolex”; d) Eletrônicos: “Thosiba”, “Dell”, “Intel”, 
“Panasonic”, “Phillips”, “Philco Hitachi”; e) Supermercados:  “Carrefour”; f) Alimentos: “Nestlé”; 
g) Vestuário:  “Lacoste”; h) Calçados: “Alpargatas”, “Azaléia”, “Havaiana”, e assim por diante 
 
        A legislação brasileira, em consonância com as Convenções Internacionais das quais o Brasil é 
signatário dispõe que a marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada 
proteção especial, em todos os ramos de atividade. Desta forma, a marca de Alto Renome não 
necessita de registro especial para aquisição dessa regalia, visto que o conceito de boa fama, 
distinguibilidade e alto renome se adquire pela utilização efetiva e manifesta da marca, mas o INPI vem 
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solicitando seu registro, conforme noticia José Carlos Tinoco6, e que neste caso deverá ser solicitada 
pela via incidental, como matéria de defesa, quando, da oposição a pedido de registro de marca de 
terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro, em tramitação pelo 
INPI, nos termos e prazos previstos nos arts. 158, “caput” e 168 da LPI-96, sendo que o INPI apreciará 
e decidirá quanto à condição de alto renome da marca  pela Res n. 110/2004, de 27-01-2004 e pelo art. 
5, da Res 110/04, devendo o requerente da proteção especial da marca de Alto Renome, apresentar ao 
INPI as provas cabíveis à comprovação do Alto Renome da marca, podendo aportar, em caráter 
suplementar às provas ordinariamente por ele coligidas [...], o que é um absurdo e criticado 
veementemente por José Carlos Tinoco Soares (ob. cit).  
 
 
O legislador parece não fazer muita distinção entre “Marcas de Alto Renome” e “Marcas Notórias”.  Na 
verdade, trata-se de sinônimos. As marcas de renome, são aquelas de alta reputação, de grande 
notoriedade, conhecidas mundialmente. Essas marcas constituem uma exceção ao princípio da 
necessidade de registro da marca. É cediço que determinadas marcas possuem uma reputação tão 
ampla que as tornam conhecidas e famosas, inclusive, em países onde não foram registradas, como 
nos países em desenvolvimento, o que aumenta o problema da utilização e de confusão destas marcas 
estrangeiras notoriamente conhecidas e que gozam de grande prestígio nos países de origem,  na 
comercialização de marcas locais, levando o consumidor a pensar que o produto ou serviço é originário 
de marca notória estrangeira, quando na verdade não o é. Portanto, a proteção jurídica da marca 
notória ou de alto renome interessa não apenas ao titular da marca, mas também aos consumidores, 
para que não sejam enganados quanto à procedência e à qualidade do produto ou do serviço.  Por 
outro lado, as “Marcas Notórias” são tradicionalmente limitas pelo princípio da territorialidade cabendo a 
cada Estado Unionista determinar as modalidades de proteção de uma marca sobre o seu território7.  
 
Para que uma marca seja notória, presume-se que preencha algumas premissas subjetivos, entre as 
quais: a) Que realmente seja conhecida; b) que seja utilizada em todo o território nacional e estrangeiro; 
c) que seja utilizada nas capitais ou pelo menos nos Estados mais desenvolvidos da federação.8  
 
Portanto, as “marcas de alto renome” gozam da proteção em todos os ramos de atividade e/ou classes. 
Há uma Convenção Internacional, onde por exemplo, em instrumentos musicais (violão, violino, piano), 
você não pode usar a mesma marca para o violino. Ex. violões Gianini, Tonante, etc;. piano Berlim, 
Yahamar, etc. São protegido  dentro da classe.  
 
A lei brasileira parece que não define o que é “marca notória”, mas a doutrina ensina que a notoriedade 
é uma prova clara da utilização econômica da marca, pois ela significa que a marca teve um grande 
sucesso e foi apreciada pela clientela”. Por sua vez, a Convenção de Paris apenas afirma que “é 
notoriamente conhecida uma marca considerada como tal pela autoridade nacional competente”, o qual 
nada esclarece. Uma definição homogênea é difícil de ser estabelecida em razão das variedades de 
critérios que se vinculam à notoriedade, mas podemos estabelecer alguns parâmetros entre os quais, a 
da a) antiguidade da marca, b) intensidade da publicidade, c) idéia de qualidade, d) volume de vendas, 
e) identificação com a empresa, etc.. Para Albert Chavanne9 a marca é notoriamente conhecida em um 
país, quando faz surgir nas pessoas o conhecimento de que ela pertence a outro e não constitui, 
portanto, uma res nullius onde se pudesse amparar. Portanto, o melhor critério para saber se a marca é 
notória, constitui em examinar se ela é conhecida no meio para o qual se destina. Desta forma, a 
“Kodac”, por exemplo é uma marca notória já que o público costuma associá-la a materiais fotográficos; 
assim como o OMO, BOMBRIL, COCA-COLA, Kolynos, Leite Moça, etc. Antigamente a notoriedade era 
alcançada com o tempo, que permitia a um produto conquistar a prefer~encia dos consumidores. 
Atualmente, a publicidade maciça faz com que o tempo não seja mais considerado como um critério 

6 SOARES, José Carlos Tinoco. Marcas Notoriamente Conhecidas – Marcas de Alto Renome vs. Diluição. RJ, 
Lumen Juris, 2010, p. 207-209. 
7 LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V.. A lei da Propriedade Industrial comentada. SP, ed. Lejus, 1999, p.  252  
8 Ato Normativo 046 de 05/11/1980 do INPI. 
9 Apud LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V.. A lei da Propriedade Industrial comentada. SP, ed. Lejus, 1999, p. 
257. 
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para a aferição da notoriedade. Da mesma forma, a notoriedade não está necessariamente ligada à 
qualidade do produto.  
 
Marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6° bis, I, da Convenção de 
Paris para a proteção da propriedade industrial goza de proteção especial, independentemente de estar 
previamente depositada ou registrada no Brasil. É uma marca que se tornou amplamente conhecida, 
afamada. Não pode um fabricante de bebidas conseguir a marca, por exemplo Ford ou Volksagen, 
muito conhecidas, embora de outro ramo de atividade. Não basta que o titular de marca considere 
notória a sua marca, mas que a notoriedade lhe seja reconhecida pelo grande público.10 
 
As marcas notórias estão também previstas na Convenção de Paris, art. 6° bis, onde os países da 
União comprometem-se a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, 
imitação suscetível de confusão. Alguns exemplos de Marcas Notórias: a) Setor de Bebidas: “Cinzano” 
(marca italiana para bebidas alcoólicas; b) Restaurante: Cinzano (na Austrália); c) Vestuário: “Pierre 
Cardin” (camisas, gravatas, meias, lingerie), “Hering” (camisetas, camisas); d) Alimentos: “McDonald´s; 
d) Revistas: “Tio Patinhas. Marcas NÃO Notórias: “Votorantim” (prestígio restrito ao segmento do 
público consumidor relacionado ao produto que ela assinala, enquanto que a marca notória é conhecida 
além desses limites); “Monsanto” (empresa EUA, biológico, químico, industrial; vinhos portugueses 
“Monsanto-Portugal”; vários municípios e vilas em Portugal). 

A legislação brasileira dispõem no art. 126 da LPI que “a marca notoriamente conhecida em seu ramo 
de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da 
Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada 
ou registrada no Brasil, sendo que a proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de 
serviço, podendo, no entanto, o INPI indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou 
imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida. 
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