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O Nascer de um Direito

Sebastião Celso Silva Borges 1

“Não pode o juiz, sob alegação de que a aplicação do texto da lei à hipótese não se
harmoniza com o seu sentimento de justiça ou eqüidade, substituir-se ao legislador
para formular ele próprio a regra de direito aplicável” (STF-RBDP 50/159 e Amagis
8/363).

Resumo

Muito se questiona ainda sobre a efetiva gênese do Direito de Marca, indagação essa por demais
intempestiva, posto que o Brasil foi um dos primeiros signatários da Convenção da União de Paris para a
Proteção da Propriedade Industrial, de 20 de março de 1883. Não bastasse isso, antes um século, o Direi-
to da Propriedade Industrial já deitava suas raízes no solo fértil da velha Europa. Não é de se admirar,
portanto, que, já em 1875, uma lei brasileira estabelecia, em seu artigo 2 o, que os profissionais da mer-
cancia titulares de marcas somente poderiam fazer valer seus direitos erga omines mediante prova incon-
teste da preexistência de registro em seu nome. Por via de conseqüência, a doutrina que assevera ser o
Direito marcário uma mera criação da lei carece de fulcro histórico. É importante frisar, outrossim, que a
missão universalista do Direito de Marcas, consagrada às escâncaras pela “União de Paris”, de sua origem
aos nossos dias, em todas as suas revisões, não permite absolutamente que se conteste o caráter dúbio do
mesmo. Todavia, daí a se pretender outorgar uma preeminência ao caráter público desse Direito sobre o
reinante interesse privado dos titulares do registro marcário, à revelia da vontade manifesta do legislador,
significaria conceder férias à razão e ao bom senso, adulterando-se o sentido das coisas. Além disso, não
se pode negligenciar o fato de que uma sintonia cada vez maior entre a supra citada Convenção e as
legislações nacionais congêneres dos Estados unionistas não é apenas desejável, mas sim, antes de tudo,
constitui-se em princípio cogente estabelecido naquele Diploma Jurídico, cabendo à Organização Mundi-
al da Propriedade Intelectual a árdua tarefa de harmonizar as legislações dos países membros com o
espírito do texto convencional, conforme encontra-se estabelecido no artigo 4 o, I, in fini, da Convenção
que a instituiu, assinada em Estocolmo, em 14 de julho de 1967.

Palavras – chave: Direito de Marca - Convenção da União de Paris -  Propriedade Industrial -  Organiza-
ção Mundial da Propriedade Intelectual.

Por mais incrível que possa parecer, muito se questiona ainda hoje, dentro e fora dos burgos jurídicos
pátrios, em razão dos atavismos ancestrais, sobre a gênese efetiva do Direito de Marca, com poderes erga

omines, embora sendo notório o fato de o Direito da Propriedade Industrial não se constituir absoluta-
mente em nenhum agregado novel no Monumento Jurídico nacional.

Na verdade, nosso país foi o quarto no mundo a conceder proteção à propriedade industrial, através
de um Alvará de 28 de abril de 1809, restrito às invenções, assinado pelo Príncipe Regente D. João VI,
ainda na Bahia, forçado que fora pelas circunstâncias que se lhe apresentavam, em decorrência da invasão
da metrópole pelo então Imperador dos franceses, Napoleão, o Grande, entre as quais, o famigerado
bloqueio dos portos.

Não bastasse a citada ocorrência histórica, igualmente teria o condão de tornar injustificável tal ques-
tionamento o fato de ter sido o Brasil um dos primeiros signatários da Convenção da União de Paris para
a Proteção da Propriedade Industrial, de 20 de março de 1883, graças à visão futurista de D. Pedro II, a
qual se constitui no mais importante e completo direcionamento jurídico concernente à matéria, no mun-
do inteiro. Além disso, anteriormente àquele importantíssimo marco na história do Direito brasileiro,
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nosso país já havia reservado lugar de destaque à
propriedade industrial na Constituição Imperial de
1824 __ “proclamando, com antecipação de meio

século, o princípio da propriedade do inventor que,

somente em 1878, o Congresso Internacional da

Propriedade Industrial, reunido em Paris, definiti-

vamente assentara”, conforme relevante registro do
insigne jurisconsulto CARVALHO DE MENDONÇA
(vide Tratado de Direito Comercial Brasileiro, vol.
V, Parte I, n. 105) __, sem olvidar a promulgação,
em 28 de agosto de 1830, de uma lei para tornar
efetiva a proteção dos inventores de todos os gêne-
ros, regulando a concessão dos privilégios ineren-
tes à matéria e os direitos defluentes dos mesmos
__ ainda registrando-se aqui a promulgação da pri-
meira legislação nacional específica concernente aos
direitos sobre marcas, em 23 de outubro de 1875.

Lamentavelmente, não chegou a República ao
coração da nossa “Mãe gentil” com o condão de
fazer-se o “vôo de Homero feito condor”  sonhado
pelo genial então vate-menino Castro Alves, em um
dos seus mais belos épicos. Filha da mais completa
ausência de planejamento, imediatista, egoística,
classista, em suma, nascida de interesses mesqui-
nhos que habitavam alguns espíritos individualistas
obtusos e inconseqüentes __ verbi gratia, uma re-
vanche em face da Lei Áurea __ aquela, com efeito,
surgiu truculenta e, desde seu momento vestibular,
mostrou-se singularmente prenhe da culpa in stric-

to sensu em seu tríplice aspecto jurídico e, conse-
qüentemente, movimentou o manche do Poder sem-
pre de forma a fazer voar para baixo a nau da evo-
lução jurídica pátria __ com as fronteiras do Direito
fechadas para tudo aquilo que os “Césares” da cita-
da novel ordem governamental consideravam como
suscetível de ser considerado fruto bastardo daque-
la “liberdade sem freios e sem regras” nascida em
França, no final da segunda metade do mui apropri-
adamente denominado “Século das Luzes”.

Assim, as correntes do progresso, que até en-
tão corriam a todo vapor, foram estagnadas, forman-
do-se um grande divisor de águas entre os dois pe-
ríodos, e, naquele mare magno de retrocesso, ficou
ancorada a nau do Direito da Propriedade Industri-
al brasileiro por tempo não negligenciável, assistin-
do passivelmente ao distanciamento a passos lar-
gos dos seus congêneres de além-mar.

Não se pode perder de vista, na verdade, o fato
de que um século antes, o Direito da Propriedade
Industrial, na forma em que se encontra atualmente
delineado, já deitava suas raízes no solo da velha
Europa, quando a  Revolução Francesa de 1789,
pondo termo à escravidão feudalista, fez despertar
a economia burguesa, até então parcialmente hiber-
nante e, com aquela, a indústria e o comércio que,
crescentes, levaram fabricantes, corporações e co-
merciantes à assertiva de que lhes seria necessário
adotar o uso de insígnias distintivas em seus produ-
tos, da fonte ao consumidor, para não se flagrarem
mais tarde sendo imitados ou confundidos, na luta
sem trincheira infinda contra a concorrência desle-

al.
Sob aquela inspiração, já em 12 de abril de

1803, uma lei francesa estabelecia os primeiros pa-
râmetros concernentes ao registro de marca, esten-
dendo aos contrafatores as penas previstas para os
crimes de falsificação de documentos privados, res-
salvando ainda ao proprietário o direito de perdas,
danos e lucros cessantes. Todavia, por se haver
mostrado em espírito muito além do seu tempo,
aquele monumento jurídico não logrou fulcrar-se
solidamente, como ansiado, no campo da juridici-
dade gálica – embora seja inegável o seu legado de
melhores e perenes florações: graças à supra referi-
da lei, com efeito, em França e em outros países
europeus, outras vieram a ser promulgadas, entre
as quais, a lei francesa de 1857 __ tida pela Organi-
zação Mundial da Propriedade Intelectual como
paradigma da legislação marcária da grande maio-
ria dos países, inclusive da brasileira.

Com tal gênese, portanto, não é de se admirar
que, já em 1875, uma lei brasileira estabelecia, em
seu artigo 2º, que os profissionais da mercancia, pes-
soas físicas ou jurídicas, titulares de marcas, somente
poderiam fazer valer seus direitos erga omines me-
diante prova inconteste da preexistência de registro
em seu nome,

junto ao Tribunal ou Conservatória do Comér-
cio de seu domicílio, do modelo da marca cons-
tituída de qualquer denominação, emblemas,
selos, sinetes, carimbos, relevos, invólucros de
toda a espécie, que possam distinguir os produ-
tos da fábrica ou os objetos de comércio, com a
prévia publicação do último nos Jornais em que
se publicarem os atos oficiais.

Urge que se traga ainda à baila o fato de que o
Projeto da citada norma jurídica sugeria maior ri-
gor no que tange à formalidade do registro, decla-
rando que “ninguém poderá pretender a proprieda-

de da marca sem que previamente tenha registra-

do”. Entretanto, a própria Comissão responsável pelo
mesmo acabou por entender que tal direcionamen-
to terminaria por colocar em risco o direito adquiri-
do dos detentores daquelas marcas que, embora não
tendo ainda passado pela experiência do depósito
legal, já se encontravam em franca exploração, e
que, por isso, poderiam ser objeto de pirataria, com
usurpação, depósito e registro feitos pelos concor-
rentes desleais que, malgrado isso, mas já dotados
do condão da exclusividade de exploração, embo-
ra adquirido de forma sui generis,  poderiam fazer
seu direito de monopólio erga omines, inclusive,
contra os autênticos criadores do sinal marcário em
questão.

De forma a elidir tais riscos, fez-se constar da
supra referida Exposição de Motivos uma observa-
ção muito bem apropriada para o painel jurídico-
social que, especificamente, no universo da mer-
cancia, se apresentava à época, onde se asseverava
que
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(...) o registro não cria a propriedade da marca,
que, como a propriedade do nome patroními-
co, não encontra limitação nem no tempo, nem
no espaço. A propriedade preexiste ao registro;
mas este é exigido como condição do exercício
da ação criminal, ficando sempre em todo o caso
a salvo a ação cível por perdas e danos (Afonso
Celso, Marcas industriais e nome comercial,
anexo 1, p. 236).

Não se pode perder de vista, entretanto, que
aquele período assaz longo de trevas densas nos
céus da juridicidade pátria, como inicialmente des-
crito, e sob o qual hibernou nosso Direito da pro-
priedade intelectual, refestelado sobre a liteira do
amolentamento das instituições oficiais, permitiu
que hábitos e costumes impeditivos da melhor apli-
cação da exegese da lei em sua legítima extensão
medrassem nos domínios pertencentes à legislação
marcária de maneira a favorecer a floração de deci-
sões sem liame algum com o verdadeiro espírito da
lei, à revelia da manifesta vontade do legislador __
alegando-se, verbi gratia, que o texto legal e a cita-
da Exposição de Motivos apresentavam alguns pon-
tos colidentes, ou que colocavam em risco os direi-
tos adquiridos de titulares de sinais distintivos que,
embora muitas vezes notórios, eram explorados sem
o cumprimento da formalidade do registro, por ra-
zões óbvias. Essa preocupação levou então o Go-
verno Imperial a estabelecer, em 29 de outubro de
1877, uma vez provocado por uma Representação
da Junta Comercial de Pernambuco, que a preexis-
tência do registro “não destrói o direito que alguém
possa ter à sua propriedade (da marca), desde que
prove posse anterior” (in O Direito 14/629).

Antes de adentrarmos mais especificamente na
questão concernente à imprescindibilidade, ou não,
do pedido de registro da marca, para que seu titular
possa gozar do monopólio de exploração, não pa-
rece apresentar-se aqui como destoante da matéria-
título um fato trazido à baila pela pena magistral e
sempre muito bem abalizada do saudoso juriscon-
sulto JOÃO DA GAMA CERQUEIRA (in Tratado da
Propriedade Industrial; 2 a. ed., RT, v. 2, p. 763) o
qual, a prima facie,  por equívoco eventual de al-
gum espírito apriorista e desavisado, pode parecer
dicotômico. Lembra o saudoso mestre, com efeito,
que:

O direito sobre marcas é um Direito Natural de
propriedade e não mera criação da lei, como a
muitos parece. Assim, apenas compete à lei re-
conhecer e proteger esse direito, regulando-lhe
a aquisição e o exercício, de acordo com as exi-
gências do bem comum. Pode, pois, o legisla-
dor fazer depender o reconhecimento e a prote-
ção do direito do cumprimento de certas forma-
lidades administrativas, como o registro ou o
depósito da marca, ou dispensar essas formali-
dades relativamente à aquisição da proprieda-
de, exigindo-as somente como condição para
que o titular da marca possa gozar das garantias
especiais asseguradas na lei (...).

Verifica-se assim que a doutrina que assevera
ser o Direito marcário uma mera criação da lei ca-

rece de fulcro histórico, posto que sua historiogra-
fia prova cristalinamente a preexistência do empre-
go da marca como sinal distintivo muito antes da
regulamentação legal em todos os países, nada mais
tendo feito o legislador além de reconhecer aquele
direito, regulando-lhe o exercício.

Há uma corrente contrária que se baseia na ale-
gação de que a proteção legal das marcas estaria
justificada pela necessidade do Estado reprimir a
concorrência desleal (vide Allart, Marques de Fa-
brique,  pp. 3 e 4) não somente no interesse dos
profissionais da mercancia, mas também em favor
da ordem pública e dos direitos dos consumidores.
Todavia, como leciona o magistral POUILLET (in
Traité des Marques de Fabrique, n. 14), a legislação
marcária é feita no interesse do fabricante; se ela
protege o consumidor, não o faz senão indiretamen-
te, e em segundo plano. Portanto, quando, para eli-
dir o registro de marcas iguais, similares ou afins,
fala a lei do risco de erro ou confusão por parte do
consumidor __ o qual, no dizer do magistral Nel-
son Hungria, “é geralmente um desavisado” __ não
revela absolutamente nenhuma intenção, da parte
do legislador, no sentido de proteger o comprador,
posto que, na verdade, seu fim precípuo é elidir
prejuízos de ordem pecuniária e/ou moral ao titular
do depósito preexistente, em decorrência de uma
eventual confusão, da parte da clientela, dos pro-
dutos fabricados ou comercializados pelo último
com aqueles que lhes forem iguais ou similares, mas
originários de fontes concorrentes. Além disso, urge
salientar que, não tivesse o Direito sobre marcas
um caráter eminentemente personalístico, não te-
ria recebido do legislador constitucional pátrio um
lugar de destaque no Capítulo reservado aos Direi-
tos e Garantias fundamentais, como se tem visto his-
toricamente.

A missão universalista do Direito de Marcas,
reconhecida às escâncaras pela Convenção da União
de Paris para Proteção da Propriedade Industrial,
de sua origem aos nossos dias, em todas suas revi-
sões, não permite absolutamente que se conteste o
seu caráter dúbio. É inegável que o primeiro  se ins-
pira em interesses de ordem pública e privada a um
só tempo, inclusive, em sede de Direito Internacio-
nal, conforme deflui da melhor exegese da supra
mencionada Convenção, que tem por mola mestra
o instituto da “prioridade unionista”, cujos benefí-
cios são restritos aos egressos dos países signatári-
os. Entretanto, daí a pretender-se dar uma preemi-
nência ao caráter público do Direito in examine em
detrimento do interesse privado e à revelia da von-
tade do legislador, seria conceder férias à razão e
ao bom senso, adulterando-se o sentido das coisas.
Entretanto, se não é juridicamente correto que se
despreze o Direito do Consumidor, com muito mais
razão, não é legítimo se lhe emprestar uma preemi-
nência acima dos interesses jurídicos do comércio
e da indústria, em detrimento do Direito de Mar-
cas, visto que é aos últimos que o legislador objeti-
va proteger. Quanto aos demais interesses, são res-
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guardados pelo Código de Defesa do Consumidor
ou por legislações outras como, por exemplo, as
destinadas à  repressão às fraudes e/ou falsificações
__ e isso, tão somente quando fora do domínio da
concorrência desleal, uma vez que essa última per-
tence exclusivamente ao domínio de aplicação da
lei de marcas.

Após tal abordagem de cunho genérico, urge
que se volva à especificidade do tema in examine,
esclarecendo para tal, ab initio, que, uma vez ven-
cida a distância que a separava das margens pláci-
das da juridicidade racional alienígena, e após ven-
cer o mare magno dos interesses individualistas,
habitado por fantasmas de pretensos “direitos ad-

quiridos”, responsáveis pelas ondas revoltas e den-
sas das incontáveis decisões administrativas e/ou
judiciais antípodas da razão e da hermenêutica ju-
rídica, a nau da legislação marcária pátria, enfim,
novamente abraçada à bússola da melhor exegese
estabelecida pela Convenção da União de Paris para
Proteção da Propriedade Industrial __ à qual teve
necessariamente de coadunar-se, sob pena de so-
çobrar no redemoinho do insulamento internacio-
nal, ao colidir com o iceberg do descompasso mun-
dial, conforme as regras jurídicas próprias que re-
gem os pactos firmados entre entes estatais __ lo-
grou atingir, enfim, as praias da juridicidade lúci-
da, estabelecendo, com efeito, de forma cristalina,
que o registro da marca constitui-se em conditio sine

qua non  para que seu titular possa argüir a valida-
de do seu direito erga omines. Aliás, é do melhor
alvitre trazer aqui à baila que uma sintonia cada
vez maior entre a Convenção da União de Paris e
as legislações nacionais congêneres dos países sig-
natários não é apenas desejável, mas sim, antes de
tudo, constitui-se em princípio cogente estabeleci-
do pela primeira, cabendo à O.M.P.I. __ Organiza-
ção Mundial da Propriedade Intelectual __ a sagra-
da tarefa de “harmonizar as legislações nacionais
nesse domínio”, conforme está estabelecido no ar-
tigo 4º, I, in fini, da Convenção que a instituiu, assi-
nada em Estocolmo, em 14 de julho de 1967. Por-
tanto, para que o interessado conheça com preci-
são o exato momento do nascimento dos seus direi-
tos sobre marcas, ser-lhe-á indispensável não per-
der de vista o fato de que a Convenção da União de
Paris para Proteção da Propriedade Industrial de-
clara, de forma cogente e cristalina, que “aquele
que tiver feito regularmente o depósito de um pe-
dido de (...) registro de marca de fábrica ou de co-
mércio num dos países da União (...) gozará do di-
reito de prioridade (...)” (artigo 4, “A”, 1); bem como
que, prudentemente, objetivando elidir dúvidas, o
legislador internacional aditou ao citado texto uni-

onista que  “é reconhecido como dando nascimen-
to ao direito de prioridade todo depósito que te-
nha o valor de um depósito nacional regular (...)”
(Art. 4, “A”, 2); e ainda, que, como se não lhe bas-
tasse isso para deixar patente que o nascimento do
direito em questão nasce do depósito, declarou ele
que, “por depósito nacional regular, deve-se enten-

der aquele efetuado em condições de estabelecer
a data em que o mesmo foi apresentado no país em
causa (...)” (Art. 4, “A”, 3).

Apontamentos abalizados pelo notório saber ju-
rídico dos doutos jurisconsultos CELSO RIBEIRO
BASTOS e IVES GANDRA MARTINS, concernentes
ao artigo 5o, XXIX, da Carta Magna nacional, pro-
mulgada em 05 de outubro de 1988, reservado pelo
legislador constitucional à matéria objeto da pre-
sente análise, não permitem dúvidas sobre a exis-
tência de uma completa sintonia entre os primeiros
e o espírito da União de Paris, lecionando aqueles
insignes mestres, com efeito, no sentido de que

[...] são diversas as formas pelas quais a legisla-
ção infraconstitucional procura assegurar os di-
reitos relativos à propriedade industrial. Conhe-
cem-se as figuras da concessão de privilégios e
da concessão de registros tanto quanto as de
repressão à concorrência desleal e repressão a
falsas indicações de procedência. O que inte-
ressa examinar, aqui, são as duas primeiras: os
privilégios e os registros. O órgão incumbido de
reconhece-los é o Instituto Nacional da Proprie-
dade Industrial (INPI).

Houvesse alguma dúvida sobre a imprescindi-
bilidade do depósito, as expressões “assegurar”, “in-

cumbido” e “registros” não teriam tido lugar no tex-
to acima, em absoluto, posto que os mesmos ba-
nem do rol dos “direitos relativos à propriedade in-

dustrial”, assegurados pela Carta Constitucional, as
marcas não submetidas com sucesso ao crivo do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Na
verdade, não fosse esse o singular pensar correto, a
atual lei brasileira da propriedade industrial não teria
reservado um capítulo inteiro (o Capítulo VI) à te-
mática da perda dos direitos sobre marcas, a qual
pode ser motivada, verbi gratia, pela simples expi-
ração do prazo de vigência do registro que não foi
objeto de um pedido de renovação da parte do seu
titular (art. 142, I, Lei No. 9.279, de 14 de maio de
1996). O bom senso mostra que, fosse realmente
prescindível o cumprimento da formalidade do pe-
dido de registro marcário, a declaração de extinção
do registro que lança a marca às feras insaciáveis
que jornadeiam nas arenas do domínio público se-
ria flagrantemente inconstitucional, com sérios re-
flexos, inclusive, em sede de Direito Internacional,
por força da isonomia de tratamento estabelecida,
de forma cogente, no caput do artigo 5 o da CF. A
melhor exegese leva necessariamente à conclusão
de que tal raciocínio é igualmente válido para o que
concerne ao artigo 143 da lei in examine, uma vez
que o referido dispositivo legal permite ao INPI de-
clarar caduco o registro, a requerimento de qual-
quer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5
(cinco) anos da sua concessão, na data do requeri-
mento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no
Brasil; ou, II - o uso da marca tiver sido inter-
rompido por mais de 5 (cinco) anos consecuti-
vos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido
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usada com modificação que implique alteração
de seu caráter distintivo original, como constante
do certificado de registro.

Ademais, ao arrolar em numerus clausus as for-
mas mediante as quais se efetua a proteção dos di-
reitos relativos à propriedade industrial, o artigo 2 o

da lei nacional, reservada à regulamentação “dos
direitos e obrigações relativos à propriedade indus-
trial” (art. 1 o da L.9279, de 14.5.96), ao referir-se
às marcas, não cita nenhuma outra forma que não
seja “a concessão de registro”. Por sua vez, o artigo
189 da L. 9279/96, ao declarar que somente se in-
sere no texto legal o crime cometido contra “regis-
tro de marca”, coloca uma pá de cal sobre a gênese
da dúvida__ sendo importante frisar ainda que a
melhor doutrina e as mais respeitáveis jurisprudên-
cias existentes em sede de Direito Penal, Civil e
Processual Civil marcham sob esse diapasão singu-
lar.

A propósito, parece digno de registro o fato de
que, cinco anos antes do advento da atual legisla-
ção brasileira concernente à matéria-título, o legis-
lador francês de 1991, mantendo uma tradição jurí-
dico-histórica, manteve-se fiel à exegese residente
na União de Paris, tendo deixado estabelecido no
artigo “L” 712-1- CPI da lei de 04 de janeiro, com
efeito, que “la propriété de la marque s’acquiert
par l’enregistrement”  (Cours – Droit de la Proprié-
té Industrielle; Jean-Christophe Galloux; Ed. Dalloz;
2.000, p. 368). É igualmente interessante frisar aqui
que, a partir da citada lei francesa, o termo “depósi-

to” de marca caiu em desuso no mundo jurídico,
ao menos para designar especificamente aquela for-
ma liminar de busca de aquisição do monopólio,
tendo sido então substituído pela expressão “pedi-

do de registro”, inovação trazida pelo referido Di-
ploma Legal, designativa do formulário preenchido
pelo depositante, enquanto que o primeiro passou
a ser empregado apenas para designar o conjunto
de toda documentação apresentada ao INPI no ato
vestibular de cumprimento daquela formalidade,
incluindo a mencionada peça devidamente preen-
chida __ de onde se conclui que o Direito da Pro-
priedade Industrial nascido nas margens gálicas do
Atlântico ainda continuará fazendo escola entre nós
por longo tempo. Não é sem muitas e ponderosíssi-
mas razões, portanto, que o douto e culto JOÃO
DA GAMA CERQUEIRA (Tratado da Propriedade
Industrial, 2 a. ed., RT, v. 2, p. 980) enfatiza que

Depósito firma a prioridade do pedido para efei-
to da concessão do registro, no caso de serem
depositadas marcas idênticas ou semelhantes,
regulando-se a preferência pela precedência do
dia e hora do depósito. Sendo recusado o regis-
tro, ou arquivado o processo (...), o depósito tor-
na-se de nenhum efeito, não podendo mais ser
invocada a prioridade do pedido em relação a
marcas posteriormente depositadas.

Mais recentemente, em seus Comentários à Lei

da Propriedade Industrial e Correlatos (Ed. Reno-

var, 2001, RJ, p. 364), DANNEMANN, SIEMSEN,
BIGLER  & IPANEMA MOREIRA lembram que:

A primeira legislação pátria voltada à proteção
das marcas foi o Decreto no. 2.682, de 23 de
outubro de 1875, surgido 45 anos depois da
primeira lei brasileira sobre os privilégios de
invenção. Apesar de ser aparentemente tardio,
o Decreto de 1875 era surpreendentemente
abrangente e bem construído e desde o início
demonstrava a preocupação do legislador naci-
onal quanto aos crimes de violação de marca
registrada.

Nesse tocante, é relevante mencionar que a no-
tória causa relativa à falsificação de rapé ÁREA PRE-
TA, patrocinada por RUI BARBOSA, foi o estopim
para a criação da legislação marcária, uma vez que
faltava ao país a tipificação penal dos crimes contra
registros de marca. A derrota de Rui Barbosa em
segunda instância veio a demonstrar que o Código
Criminal do Império não continha qualquer previ-
são legal de crimes de violação de marca registra-
da. Não sendo possível aplicar-se a analogia para a
tipificação de crimes, princípio esse basilar no Di-
reito brasileiro (nullum crimen, nulla poena sine

lege), Rui Barbosa viu naufragar sua causa contra
os falsificadores do rapé, mas também viu nascer
uma legislação específica sobre a matéria, que veio
ao encontro dos anseios da sociedade comercial da
época.

As disposições penais do Decreto de 1875 vie-
ram a inaugurar a incensurável tradição pátria
de se punirem criminalmente os falsificadores
de marca registrada, reconhecendo-se,  assim,
a gravidade de tal conduta e as conseqüências
que tem para a sociedade como um todo.
O Decreto de 1875, assim como toda legisla-
ção posterior, exigia o registro de marca valida-
mente expedido no Brasil (na época, pelo Tri-
bunal do Comércio), para que fosse autorizada
a ação criminal. A tipificação penal, ainda que
deficiente, era suficientemente abrangente para
permitir uma adequada proteção aos titulares
de marcas registradas. Caracterizava-se como
crime a contrafação de marcas registradas (...).
Outrossim, punia-se a mera imitação de marca
registrada, de forma que pudesse levar o consu-
midor a erro e o uso dessas marcas imitadas.
As penas para a reprodução de marca registrada
eram de um a seis meses de prisão simples e
multa de 5 a 20% do dano causado ou que po-
deria ter sido causado [...].

Vale ressaltar que, em momento algum, nos tex-
tos acima, seus doutos autores se permitiram serem
flagrados mencionando o termo “marca” sem faze-
lo acompanhado da palavra “registrada”, numa de-
monstração patente de que está fora dos domínios
da lei marcária o sinal distintivo que não foi devi-
damente registrado junto ao INPI, sendo não me-
nos importante lembrar que, conforme estabeleci-
do pela melhor tradição do Direito pátrio, “o que

não está na lei não existe no mundo”. Por via de
conseqüência, contanto que não se olvide as exce-
ções legais de mudança de titularidade posteriores
à formalidade do pedido de registro, é correto afir-
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mar que, também em sede de Direito marcário,
impõe-se como perfeitamente aplicável o secular
brocardo popular que declara: “quem não registra
não é dono!..”

Resta assim inarredável e atualíssima uma su-
blime lição de RUDOLF VON JHERING: “o Direito
existe para realizar-se, pois sua realização é tam-
bém a sua vida e a sua verdade”. Tanto o é, que a
mais respeitável Jurisprudência aplaude tacitamen-
te o supra citado e festejado autor de “A Luta Pelo
Direito”, ao declarar que “a figura do ‘judge made
law’ é incompatível com a tripartição do Poder,
pois gera o arbítrio do Judiciário, a par de invadir
a esfera legiferante, atribuição de outro Poder” (RT
604/43); ovacionando-o mais ainda ao indagar, a
final: “Onde irá a certeza do Direito se cada juiz se
arvorar em legislador?” (idem).

Portanto, à guisa de conclusão, pode-se afirmar,
sem risco de equívoco, que se encontra totalmente
elidida dos domínios da juridicidade qualquer ou-
tra forma de aquisição de direitos sobre marca di-
versa das estabelecidas na legislação específica,
conclusão essa que se alcança sem nenhuma com-
plexidade, em razão da clareza meridiana constan-
te da exegese eleita como ideal pelo legislador pá-
trio. Além dos limites da lei, em suma, deparar-se-
ão os espíritos renitentes apenas com a seguinte
magistral “sentença” do inolvidável Jean-Jacques
Rousseau, em seu sempre tempestivo “Du Contrat
Social”: “Não conheço a arte de ser claro para quem
não sabe se fazer atento”.
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