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ADVERTENCIA 

O trabalho que emprehendi é um rapido estudo da 
nossa legislaçâo sobre marcas de fabrica e de commercio 

e nome commercial, comparado com o direito estrangeiro, 
e fundado na melhor doutrina sustentada por quantos que, 

com brilhantismo e pro-ficiencia, se têm occupado do 

assumpto, e ainda, tanto quanto possivel, na 

jurisprudencia nacional, aliás, bem escassa, relativamente 
ao assumpto. 

Esta modesta publicaçâo, portanto, nâo tem as 

pretençôes nem de um tratado, nem de um profundo 

commentario. 

 Nâo obstante n'ella se encontrarâo estudadas, de 

accôrdo com a opiniâo dos mais doutos e competentes, as 
questões que commumente podem ser agi-tadas com 

referencia a este ramo do direito industrial ainda em via 

de formaçâo, entre nos. 

Na litteratura juridica brazileira encontra-se um 

unico trabalho que detidamente se occupa deste estudo, o 
qual se intitula—Marcas industriaes e nome commercial 

do  provecto e eximio jurisconsulto patrio 
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o EXMO. SR. CONSELHEIRO AFFONSO CELSO, cujo nome 

basta para recommendal-o e tornar indispen-savel a sua 

consulta. 

Todavia foi escripto em 1888, logo após a pro-
mulgação do Dec. 3.346 de 14 de Outubro de 1887, o que 
quer dizer que já sâo decorridos dezoito an-nos, e nesse 
lapso de tempo a legislaçâo foi alterada, novos trabalhos 

foram publicados, e casos novos decididos. 

Assim, o que apresento, nâo tendo a pretenção de 

substituir o que é insubstituivel, como a obra a que me 
refiro, vem apenas informar do que se tem feito no 

periodo posterior a sua publicaçâo. 

Essa é que foi a minha intençâo ao escrevel-o, além 

da possivel utilidade que pudesse proporcionar nâo aos 
mestres, mas aos estudiosos do Direito. 

Do AUTOR. 

Rio, 1—1—906. 
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CAPITULO I 

Da  origem e desenvolvimento  da  marca industrial 

1—A marca ou signa), adoptados hoje como meio 
de distinguir os productos de industriaes ou 

commerciantes differentes, e de garantir a lealdade na 

concurrencia, tutellando a fé publica e asseguran-do a 

honestidade do commercio, não apresenta, en-tretanto, 
escoimada de controversia a questão debati-da da sua 

origem. 

As duvidas suscitadas e com brilhantismo escla-

recidas, as largas discussôes com proficiencia susten-
tadas para amparar as diversas opiniôes, que se dis-putam 
a verdade historica, constituem, sem duvida, cabedal de 

inestimavel valor para o historiador. 

Menos ao jurista, porém, interessam taes pes-quizas, 
porquanto as marcas protegidas pelo direito industrial 

hodierno, embora identicas quanto algumas de suas 

formas e alguns de seus fins as d'aquel-las que viveram 

em remotissimas épocas, todavia d'estas nâo procedem e 
reciprocamente se repellem quanto a respectiva funcçào a 

que se destinaram na sociedade. 

 



10 

 A marca, no momento presente, assenta funda-

mentalmente na liberdade do trabalho, na livre con-

currencia ; no passado, nada mais representa do que um 

privilegio concedido as Corporaçôes de officios, um 

monopolio outorgado pelo Estado commer-cio e 

industrias classificadas, de fórma a tornar a actividade 

industrial ou commercial uma regalia de determinadas 

classes. 

« Chacun fera son métier, et rien que son métier, 

afin de le bien faire et de ne tromper personne—era a 
regra que resumia o systema. (1) 

O emprego de um signal para tornar patente a 
propriedade da cotisa movel ou semovente, ou para para 

indicar o operario que fabricou determinado objecto, e a 

apposiçâo de uma marca para assignalar e garantir um 

novo genero de industria, representativo de trabalho 
assiduo e laborioso, cujos productos, acudindo ao 

concurso, revestidos da bôa fé e leal-dade, vêm servir a 

collectividade, no justo empenho de melhor satisfazer a 

uma necessidade — sâo fun-cçôes inteiramente diversas e 
diametralmente op-postas. 

2—Para o exame dos textos legaes que defi-nem a 

marca industrial e estabelecem as suas garan-tias, para 
indagar da respectiva interpretaçâo e estu- 

(1) BLANQUI—Histoire de l'économie politique vol. 1.ºpag. 235 ; 
DUNOYER -De la liberté du travail vol. 1.º'pag. 371 e seguintes, vol. 2 pag. 
352 e seguintes; MAYER—De la concurrence déloyale et de la contrefaçon en 
matière de noms et marques pag. 98. 



dal-os á luz da melhor doutrina e corrente jurispru-dencia, 
para a acquisiçâo de um seguro criterio e estabelecimento 
de uma oricntaçâo certa a adoptar na decisâo dos 

variadissimos e multiplos casos que podem occorrer na 

vida industrial ou commercial, a questâo historica da 

origem do instituto se apresenta com importancia 
relativamente secundaria. 

E' tarefa superflua para quem se limita ao estudo da 

marca como instituto juridico. 

 Le leggi che reggono questi rapporti, escreve 

EDOARDO BOSIO, sono quelle che piû decisa e spic-cata 

portano l'impronta del tempo moderno, appunto perchè a 
fatti ed a bisogni moderni sono inspirate ed adatte, e piû 

prontamente si piegano alle incessanti e progressive 

evoluzioni economiche di ogni po-polo ». (2) 

Todavia, para nâo tornar ainda mais déficiente e 
omisso o nosso modesto trabalho, diremos em rapida 

noticia o que colhemos das liçôes dos mais compétentes . 

E se aproveitavel nâo fôr como synthese, mes-mo 
imperfeita, dos seus ensinamentos, servira, ao menos, de 

indicaçâo bibliographica para melhor estudo. 

3—E' fora de toda a duvida que o uso de assi-gnalar 

com uma marca os objectos fabricados, para 

(2) Trattalo dei marcbi e segni  distiulivi di fabrica n. 1. 
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indicar e recommendar o artista, remonta à epoca bastante 

affastada da idade contemporanea. 

Bem longe vae MARAFY que, estudando o as-
sumpto, affirma que as marcas de fabrica e de commercio, 

em sua origem, confundiram-se com as marcas de 

propriedade, especialmente com os signaes empregados 

pelos povos pastores para marcar os seus rebanhos (3). 
Partindo, porém, dos Hebreus e dos Gregos, 

observa-se, entre esses povos, que todos seus arte-factos 

de barro traziam nâo so a marca do operario que os 

fabricara como tambem a do fornecedor do material 
empregado na respectiva fabricaçâo (4). 

Segundo DUFAIL, (5), VALERIO-MAXIMO (6) e 

SANTO AGOSTINHO (7), referiram-se as marcas de fa-

bricas. 
« Titulos meos posui disse este ultimo, mea res est, 

ubi nomen meum invenio, meum est. » 

De pouco valeriam esses documentos se fossem os 
unicos a provar a antiguidade das marcas. 

Outras provas, porém, vêm confirmai-os de modo 

peremptorio. 

«Le, doute n'est pas permis, escreve DARRAS, 
lorsque l'on considère les signes apposés sur certains 
objects qui remontent à cette époque et que   nous 

O) Dictionnaire de lu propriété industrielle V°. Antiquité des marques. 
(4) Lucien—BRUN—Les marques de fabrique et de commerce. Mr. 
(5) Les plus solennels arrêts et règlements du Parlement eu Bretagne vol. 

2 pag. 382. " 
(6) Liv. S cap. 14% 6. 
(7) Psalmo 21. 
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possédons encore. On en trouve sur des bronzes, sur des 

saumons en plomb, sur des vases de verre, sur des pierres 

de constructions et principalement sur les poteries. On a 
aussi découvert des sceaux destinès vraisemblablement à 

marquer des étoffes, des bois, etc.» (8), 
Esses signaes distinctivos (sigillum) eram geral-mente 

usados pelos Romanos, que os empregavam em suas 
mercadorias, e consistiam, ora em um simples signal, ora 

no nome do fabricante ou da locali-dade (9). 

A sua usurpaçâo, cbmquanto não fosse, como a do 

nome, punida criminalmente pela Lex Cornelia, De falsis, 

dava, entretanto, lugar â propositura de uma acçâo civil—

actio injuriarum (10) ou actio doli, —conforme os casos 

(11). 

Ainda o testemunho scientifico de BRAUN vem 
affirmar que a sciencia archeologica nâo registraria menos 
de seis mil marcas, constituidas por letras iniciaes e 

variadas combinaçôes, cuja collecçâo, além de representar 

um valor inestimavel para o scientista, demonstraria â 
saciedade que a antiguidade romana conhecia as marcas 

de fabrica. (12). 

Do assumpto occupou-se especialmente SCHU-

ERMANS, que, em detalhada monographia, explica em 

(8) Traité sur les marquis de fabrique et de commerce pag. III. 
(9) KOHLER—Du droit des marques pag. 39. 
(10) YHERING—Actio injuriarum. 
( 11) POUILLET—Traité des  marques de fabrique et de la concurrence délo-

yale pag. 2. 
(12) Traité des marques de fabrique pag. 2). 
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que consistiam taes signaes ou marcas, as suas formas e 
desenhos e o modo por que eram appostos nos artefactos 

d'aquella epoca. (13). 

Esse e outros estudos de archeologia (14) de-
monstram a uniformidade no emprego de marcas, signaes, 

desenhos, que os povos antigos applicavam aos productos 

de sua industria, com o fim evidente de distinguil-os as 
vistas do publico.  Entretanto, a ideia de assignalar taes 
productos, surgio talvcz da necessidade de evitar a 

confusâo entre elles, sem o intuito, porém, da 

concurrencia commercial, em que especialmente se 

inspira hoje a escolha da marca. 

«Il marchio, escreve Bosio, era il distintivo a 
provare a chi apparteneva la mercanzia (15). 

Effectivamente lê-se em STRACCA :—Ad signum 

cognoscitur ballae. Signum mercatorum facit rem eorum 

presumi quorum sunt signacula (16). 

Tambem a marca constituia a prova de tradicçâo, o 
que demonstra a seguinte passagem de CASAREGIS : —Ex 
signis vel marchis in ballis parmorum seu mer-cium 
arguitur non solum dominium illarum esse illius cujus 

signum esse probatur, sed ex variatione primi marchi 

aliud imponendo super mercibus, ar- 

(3) Sigles Figulius, in Annales de l'Académie d'archeologie de Belgique 
XXIlI,pags. 16 e 17. 

(14) D'AGENCOVRT—REcueil de-fragments de sculpture antique en terre 
cutte; COMARMOND—Description des objecis d'art deposés dans les  salles du 
palais des arts à Lyon. .  

(15) Op. cit. pag. 7. 
16) Rot. gen. dtcis. 201. 
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guitur traditio earum mercatori cujus est novum 

marchum». (17) 

Posteriormente, com o evoluir dos tempos e das 
civilisaçôes, é que apparece a marca propriamente dita, 

acompanhada ou não do nome do artifice, re-presentando 
o estadio de uma cultura mais aperfei-çoada e diffusa. 

A fabricaçâo de certo numero de objectos nâo é 
mais limitada as ordens do cliente e para seu uso pes-soal, 

mas é realizada em mais vastas proporções com o escopo 

de estabelecer um mais amplo commercio. 

Assim, a marca passou a ser considerada como um 
meio para lutar contra a concurrencia, associ-ando-se a 

ideia de melhorar a fabricaçâo dos pro-ductos congeneres, 

em proveito de um ou de outro fabriçante. 

4— E' sómente na Idade Media que a marca 
applicada aos objectos da industria e do commercio, 

conservando o seu caracter de signal distinctivo imposto 
pela necessidade, adquire uma significaçâo, por assim 

dizer, officiosa, e assume uma verdadeira funcçâo social 

(18). 

Da organisaçâo industrial das Corporações de artes 

e officios resultou, embora como privilegio, a adopçâo de 

uma marca especial para os respectivos productos de cada 
uma. 

(17) Disc. 10 add. n. 38. 
(18) Bosio—Op. cit. n. 3. 
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O trabalho do operario, antes de ser exposto a venda 

como industria da Corporaçâo, era por esta submettido a 

exame e approvaçâo. 

E como necessario se tornasse assegurar tal fis-

calisaçâo que, sem duvida, restringia a liberdade do 

trabalho, e ao mesmo tempo garantir ao compradora 

origem da mercadoria, foi adoptado o uso da marca da 

respectiva Corporaçâo ( 19). 

Não era vedado, entretanto, que o fabricante ou 

artista escolhesse uma marca especial para assignalar os 
seus productose  distinguil-os dos outros da mesma 

Corporaçâo, porém, era obrigado a deposital a offi-

cialmente no respectivo Officio (20). 

Sob um tal regimen de constrangimento e de 
oppressão, em completa opposição as normas da 
liberdade, subordinada a severa regulamentaçâo das 

referidas Corporaçôes, nasceram e vegetaram as marcas. 

Por muito tempo, falseada em seu principio e 
affastada do seu objectivo, a marca, nâo obstante, 

correspondia a sua utilidade, até que tomou impulso e 
inteiro desenvolvimento com  a suppressâo de taes 

instituições, realisando-se assim a effectividade pra-tica 

dos generosos esforços de Turgot (21). 

(19) GIAMBATTISTA VASCO—Délle Universitd délie arti e   mestieri. 
(20) DUPINEAU—Coutume du pays et duché d'Anjou vol. 2° par. Soi ; 

BRAUN—Op. cit. pag. 23. 
(21) RUBEN DE COUDER -Dictionnaire de droit commercial V. Marques 

de fabriques ». 1 ; PANDECTES FRANÇAISES—vol. 40 V.° Marques de fabriques 
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Da Idade Media até a Revoluçâo as marcas ap- 
 parecem com uso gerai. 

 Nâo  so  para os artistas ou fabricantes, como 

para os commerciantes, era conhecido o uso da marca 
 individual. 

« Un livre ile commerce de Dantzig (1420), es-| 
creve DARRAS, cite un grand nombre de ces signes, dont 

les proprietaires étaient d'Amsterdam, d'Angleterre, de 

Gênes, etc. (22). 
Um outro livro  publicado em Francfort,  em 

1556, attesta o mesmo facto em relação a Venezae 

Anvers. 

 Outros documentos affirmam identico uso por 

parte dos mercadores de Lubeck, de Hamburgo e de 

 Riga (23). 
 O trabalho de STRUVIO, (24)   publicado   em 

1738, é um verdadeiro curso de direito industrial. 

Assimilada ao signal, a marca, embora sem uma lei 
positiva que a protegesse, representava uma pro-priedade 

collocada sob a salvaguarda da honesti-dade publica. 
Desde a Idade Media,  na França, a usurpaçâo 

da marca alheia é considerada como um acto preju- 

 dicial que a justiça nâo pode tolerar, e que proteger 

o proprietario, importa igualmente na protecçâo ao 

consumidor, isto é, ao publico (25). 

(22) Op. cit. pag. 4. (2) 
BRAUN—Op. cit. Int. 
(24) Systema jurisprudentiœ  opificiaria. 
(25) LUCIEN BRUN—Op. cit., pag. XVI. 
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Do seculo XIII em diante é que a usurpação da 

marca foi considerada crime, e como tal punida com 

penas corporaes. 

Um edito de Carlos V, de 16 de Maio de 1544, 

determinava que fosse cortado o pulso do contrafa-ctor e 

do falsificador (26). 

Em França um edito real de Carlos IX, de 1564, 

punia como moedeiros falsos, e, portanto,com a pena de 

morte, os que fossem convencidos de falsificação ou 

contrafacçâo de marcas. 

Posteriormente o art. 10 da Ordenança de Julho 

de 1681 e 43 da Declaraçâo de 18 de Outubro de 

1720, mitigaram taes rigores reduzindo a pena de 
morte a de galés (27).  

5—A Revoluçâo assignala uma nova epoca na 
historia das marcas de fabrica. 

O Decreto de 7 de Março de 1791, abolindo por 

completo todas as antigas praticas e procla-mando a 

liberdade absoluta do commercio e da in-dustria, 
permittio, sein limitações, o livre exercicio de todas as 

profissôes, sem cogitar, entretanto, da necessaria tutella a 

boa fé commercial.  Ao passo que se outorgava a qualquer 
negociante o direito de adoptar uma marca individual, não 
se tratou de estabelecer disposição alguma para garantir a 

sua posse ao respectivo titular. 

(26) WAUTERS—Les tapisseries bruxelloises pag. 152. 
(27) POUILLET—Op. cit. n. 2. 
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A liberdade não tardou em transformar-se em 

licença. 

Nenhuma garantia para o consumidor, nenhuma 

protecçâo legal para o productor. 

     Dahi resultava um regimen que, além de anni- 

quilar a iniciativa e o estimulo, perturbava o desen- 

volvimento do commercio, paralysava a creação de 

novas industrias e sobretudo implantava a descon-fiança 
e a suspeita (28). 
 Embora um tal systema fosse insustentavel, durante o 

governo do Comité de salvaçâo publica e da Convençào, 

nenhum fabricante ousou reclamar a posse de uma marca 

distinctiva. 
 Nos ultimos tempos do Directorio, e sómente, a 28 de 

Messidor do anno 7, é que alguns fabricantes de ferragens 

e de cutellaria, recommendados pelo Conselho dos 

Quinhentos, dirigiram uma petição ao Poder Executivo. 
 Essa reclamação determinou o primeiro acto legislativo 

que nos tempos modernos sanccionou o direito das 
marcas, como propriedade de quem as adopta, e com os 

effeitos juridicos de garantia que hoje as caracterisam nas 
legislaçôes dos povos cultos. 

 Foi o Decreto promulgado, na França, em 28 de Nivose 

do anno 9. 

(28) PHIUPPON—Disseins et modèles industriels, pag. 4$; POOILLET— 
Traiti de desseins et modèles de fabrique il. _3; PRADIER FODKRE—Revue pratique 
vol. 1°, pag. 444. 
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A importancia desse acto, sob o ponto de vista 

juridico, reside na doutrina contida nos dois Relato-rios 

que o fundamentaram. 
Tratando ambos da usurpação das marcas e dos 

meios de repressão, dizia um delles:... « La marque du 
fabricant est comme la raison du commerce du marchand, 

et comme le nom de l'auteur ou de l'imprimeur apposé sur 
un livre. Ils sont là pour déclarer la proprieté et la 

défendre des invasions des contrefacteurs. Ainsi la liberté 

des Arts e du Commerce ne doit pas seulement permettre 

l'usage des marques; elle doit encore le protéger, 
puisqu'elle doit maintenir la proprieté de l'industrie.» 

O outro, firmado pelo nome illustre de CHA-PTAL, 

declara ainda : «Un abus de cette nature, citoyens consuls, 

tend à détruire les éléments de notre prosperité industrielle 
; il fait circuler à la faveur des marques usurpées jadis le 
gage de la bonne foi des ouvrages d'une mauvaise qualité 

qui finiraient par décréditer nos manufactures et feraient 

prendre une autre direction aux commandes étrangères . » 

Os pontos principaes que se destacam d'esses 

importantes documentos sâo os seguintes : 

1°. As marcas eram outr'ora obrigatorias e con- 
stituiam um dos elementos essenciaes das Corpora- 

çôes de artes e officios ;  

2°, Para o futuro sómente marcas facultativas 
deveriam existir ; 
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3°. As marcas constituem uma propriedade, cuja 

violaçâo importa em um furto ; 

4°, Essa propriedade é perfeitamente concitia-vel 
com o principio fondamental da liberdade do tra-balho e 

da industria (29). 
O unico artigo d'esse Decreto, estabelecendo que os 

fabricantes de ferragens e de cutellaria da Re-publica 
poderiam  assignalar os seus productos com marca 

especial de modo a nâo se confundir com as outras 

marcas, ficava, entretanto, desprovido de sancçâo, 

porquanto nâo editou penalidade alguma para os 
usurpadores (30). 

Particularisado assim, o uso da marca, a deter-

minadas industrias, a contrafacçâo s6 se tornava su-

sceptivel de repressâo quando praticada em relaçâo a ellas 
(31). 

Esse direito sómente foi generalisado a todos os 

fabricantes pela Lei de 22, Germinal do anno XI (12 de 

Abril de 1803). 
Embora consignasse doutrina mais liberal e con-

tivesse disposiçôes penaes, occupava-se unicamente das 

marcas nominaes, nada dispondo sobre as em-blematicas. 

O Codigo Penal promulgado em 1810 preen-cheu 
essa lacuna protegendo tanto umas como outras 

   (29)  COUHIN — La propriété industrielle,  artistique- et litteraire   vol. 
1°. pag. 2005. 

(30) Sô em 1810  foi esse esquecimento  reparado pelo Decreto de 5 de 
Sctembro. 

(31) BEDARRIDE — Commentaire des lois sur les brevets d'invention, les 
noms des fabricants et les marques de fabrique vol. 3.º n. 800. 
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(arts. 142 e 143), e prevendo mais o caso do uso 

fraudulento da marca, que não fôra contemplado na lei 

referida. 

Em 1841 os Conselhos Geraes e a Camara do 

commercio e das fabricas elaboraram um projecto 

tendente a unificar a legislação industrial, entâo es-parsa 

em Decretos promulgados posteriormente ao Codigo 

Penal. 

Approvado pelo Conselho de Estado, em 1845, e 
pela Camara dos Pares, em 1846, sô em 1847 foi 
apresentado a Camara dos Deputados. 

Os successos politicos d'esse anno e prolonga-dos a 
1848 impediram a. respectiva discussâo. 

Nâo foi, entretanto, abandonada a ideia. 

Em 1850 um novo projecto, reproduzindo o an-
terior, foi apresentado ao Governo, e afinal approvado, 

com algumas modificaçôes, pelo Conselho de Estado, a 

17 de Julho de 1851. 

Nova revoluçâo surge ainda. 

Em 2 de Dezembro de 1851, o Presidente da 

Republica, violando o seu juramento e trahindo a 

Constituição, fez-se Imperador. 

Fracassou a segunda tentativa. 

A reforma, porém, era urgente e nâo tolerava mais 
delongas. 

D'ella se occupou o governo imperial, resul-tando 

d'ahi a Lei de 23 de Junho de 1857,  que veio 
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definitivamente satisfazer aos desejos unanimes da 

industria e do commercio (32). 

Esse acto legislativo, que ainda hoje, na França, 

regula o direito das marcas de fabrica, é a fonte pro-xima 

da legislaçâo brazileira sobre identica materia. 

6—No direito brazileiro é mais resumida a no-ticia 

historica das marcas inclustriaes e dos meios adoptados 
para sua protecçâo. 

Entre nos, no periodo anterior a 1875, a concur-

rencia desleal nasceo da omissão dos textos da lei penal e 

desenvolveu-se francamente a sombra da imprevidencia 
legislativa, e tutellada, portanto, pela impunidade. 

A confiança na authenticidade do producto des-
apparecia com a falta de repressâo para a fraude. 

O principio da liberdade de industria deixava 
de ser comprehendido como meio unico de accelerar 

o progresso e excitar a emulaçâo, para transfor- 

mar-se em vergonhosa licença para exploração do 

trabalho alheio, por meio da concurrencia fraudu- 
lenta. . 

Assim vegetando n'esse regimen anormal, a 
liberdade commercial, nullos e improficuos seriam, por 

certo, quaesquer esforços para assegurar a protecçâo ao 

commerciante honesto. 

(32) DARRAS — Op. cit. 18; GEORGES DE RÓ — Marques de fabriques et 
de commerce pag. 82. 
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O fabricante lesado no seu nome, no seu tra-balho e 

em seu credito, o consumidor, diariamente enganado na 

sua boa fé, tinham de assistir impas-siveis as praticas 

desleaes de industriaes pouco escrupulosos. 

Não obstante, manda a verdade seja dito, e in-justiça 

seria occultal-o, esses actos despertaram a attençâo dos 

Poderes Publicos.cujo empenho e boa vontade na 
respectiva repressão, entretanto, não lograram exito e nâo 

passaram de uma tentativa es teril, sem outros resultados a 

nâo ser o da conti-nuaçâo da affronta notoria e impune a fé 

publica. 

«Adquirida assim a convicçâo de que a especie 

escapára a previdencia do legislador, informa o illustre 

jurisconsulto CONSELHEIRO AFFONSO CELSO (33) nâo 

obstante alguns artigos do Codigo Criminal foram 

leinbrados para reprimir actos d'essa natureza, nâo tendo, 
porém, prevalecido a opiniâo, manifes-tamente 

incorrecta.» 

De facto, o direito de punir nâo pôde ser exer-citado 
sem a existencia de normas que prohibam qualquer acçâo 
e sem uma sancçâo penal que tutelle essas normas. 

Desde que a prohibiçâo nâo existe claramente 
definida pelo texto legal e o acto arguido nâo tenha sido 

precisamente qualificado crime, o Juiz nâo 

(33) Marcas industriaes e nome commercial us. a e seguintes. 
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pode emprestar-lhe tal qualidade, nem procurar pe-nas que 

nào estejam indicadas na lei que executa. 

A impunidade será, pois, a consequencia que 
resultarâ de qualquer incerteza, ambiguidade ou omissâo 

verificadas  nos dispositivos  legaes  (34). 
Isto posto, os arts. 167, 257, 264 e 306 do citado 

Codigo Criminal de 1830, não podiam ef-fectivamente, 
em bom direito, serem applicados para reprimir a 

concurrencia criminosa. 

Un julgado do Tribunal da Relação da Bahia foi, por 

assim dizer, o ponto de partida para o movi-mento 
reaccionario, que começou, entâo, a accentuar-se activa 

mente contra a situaçâo, cada vez mais critica, em que se 

encontrava a industria e o commercio. 

Urgia pôr um termo a esse estado de cousas. 

7—Meuron & C., industriaes estabelecidos na 

capital da antiga provincia da Bahia, sentindo os effeitos 

da concurrencia desleal de fabricantes de productos 
similares aos da sua industria, os quaes-levavam a audacia 

ao ponto de reproduzirem inte-gralmente as suas marcas, 

resolveram recorrer ao Poder Judiciario. 

A' autoridade competente dirigiram a seguinte 
petição  de queixa : — Exm. Sr. Dr. fuiz de Di- 

(M) BENTO DE FARIA — Ànnotação  theorico-pralicas ao Codigo Penal 
Brasileiro vol. 1; Rivarola —Exposition y critica del Codigo Penal de la Repu-
blica Argentina  vol. 1.° H. 18; CHAUVEAU ET HELIE—Théorie- du Code Penal 
vol. 1.º pag. 50 ; CARNOT— Code Penal vol. 1.º pag. 21.  
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reito do 3.0 Dislricto Criminal— Dizem Meuron & C, 

negociantes matriculados n'esta Praça, que elles vêm 

perante V. S. dar queixa contra F.. . e F..., socios da firma 

F... (35), e proprietarios da fabrica de rapé sita n'esta 

Capital, a Ladeira da Graça, assim como contra F... e F..., 

empregados na dita fabrica pelos factos que passam a 

expôr fielmente. 

Sendo os Supplicantes estabelecidos n'esta ci-dade 
com uma fabrica de rapé, conhecida pela de-signação 
de—Aréa Preta—começou a constarlhe, de certo tempo a 

esta parte, já pelo testemunho de pessoas abonadas, jâ por 
certos indicios muito significativos, como fosse a 

diminuiçâo inexplicavel ma-nifestada no consumo de 

seus productos, que existia no mercado um rapé, 

originario de outro estabeleci-mento, mas que se 
inculcava com envoltorios, mar-cas, firmas, estampa, 

sello e avisos iguaes aos da fabrica dos Supplicantes ao 

ponto de illudirem com-pletamente a boa fé dos 

compradores desprevenidos. 

Estimulados por todas essas razôes vieram afi-nal 

os queixosos, mediante pesquizas longas e es-crupulosas, 

a descobrir e verificar a realidade do crime, que se estava 

commettendo contra elles e contra o publico, conseguido 

o que, e havendo no-ticia de existir grande copia de 
genero falsificado, nâo só na mencionada fabrica de F. . ., 
como na loja 

(35) Omittimos os nomes dos querellados, e  o da   respectiva firma 
commercial. 
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de F. . ., â cidade baixa, e bem assim em muitas outras 
casas de commercio em Santo Amaro, Cachoeira, 

Nazareth, afora outros diversos lugares do reconcavo e do 
interior, obtidas da autoridade policial competente os 

respectivos mandados para todos esses pontos, em virtude 

dos quaes procedeu-se na forma legal as buscas que o caso 

requeria, encontraram-se e aprehenderam-se até esta data, 
tanto na cidade de Santo Amaro, como nesta capital na 

loja do refe-rido F. . . e na fabrica de que eram donos os 

tres pri-meiros queixados (sic) e empregados municipaes 

os dous ultimos, mais de dous mil botes de rapé falsifi-
cado corn o envolucro, rotulo e estampa de Meuron & C, 
prendendo-se tambem, por occasiâo da busca, diversos 

trabalhadores desse estabelecimento e os dous querellados 

encontrados em flagrante. 
Pelo corpo de delicto miudo, intelligente e 

consciencioso, que se effectuou, averiguou-se de modo 

incontestavel a existencia da falsificaçâo ; pro-vou-se que 

os lotes apprehendidos na fabrica de F... coniquanto 
revestidos de envoltorios semelhantes aos da casa Meuron 

& C., não sâo outra cousa mais que fraudulenta imitaçâo 

do producto verdadeiro, ca-paz todavia de illaquear a boa 

fé dos compradores; de-monstrou-se ainda que os botes 
apprehendidos na casa de F. . . sâo absolutamente 

identicos aos apprehendidos na fabrica de F... d'onde 

intuitivamente se conclue que procedem todos, uns e 

outros, da mes-ma origem, isto é, do estabelecimento de 
F. . . 
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O depoimento das testemunhas que juraram no 

inquerito policial evidencia a toda a luz que era no 
estabelecimento fabril de F. . . que se preparava o rapé 
contido nesses botes, que alli mesmo se reves-tiam com os 

envoltorios falsos que d'alli se expediam, que eram 

vendidos por agente especial d'aquella casa a lojas de 
commercio a retalho, não sô nesta capital mas tambem em 

muitos outros pontos da provincia, e que assim entravam 

em circulaçâo e aprezentavam-se como productos de 

Meuron & C, do que tudo resulta com certeza a existencia 
de todos os elementos constitutivos do delicto e a autoria 

que lhe attribuem os Supplicantes, autoria tanto mais 

indubitavel quanto o proprio queixado (sic) F. a 
confessou, na occasiâo da busca, segundo presen-ciaram 
testemunhas que já têm deposto na policia e hâo de depôr 

neste juizo. 

E, portanto, etc., etc. Bahia, 16 de Abril de 1874. C. 

Kohler, gerente de Meuron & C. » 

Iniciado o summario de culpa foram os réos pro-

nunciados, por despacho de 27 de Junho do mesmo anno. 

Interposto o respectivo recurso para o Tribunal da 
Relaçâo, foi reformado tal despacho, por accorda m 

unanime de 28 de Julho ainda do mesmo anno, o qual 
concluio nos seguintes termos : « Portanto re-formada a 

sentença recorrida, julgam nullo o presente processo pela 

illegitimidade de sua iniciaçâo, se ja  não o fosse pela 

falta de base, visto como nem o Co- 
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digo Criminal, nem nenhuma outra lei qualifiant de 

delicto o facto em que assentou o processo ; e condem-

nam o Autor nas custas» (36). 

8—Desamparados assim em suas justas pre-tenções, 
recusadas as necessarias garantias para protecçâo de suas 
marcas, aquelles industriaes, con-junctamente com outros 

estabelecidos na cidade de S. Salvador, dirigiram uma 

representação ao Poder Legislativo, na qual solicitavam 

medidas urgentes que acautellassem a propriedade 
industrial. 

Examinado o requerimento pela Commissão de 

Justiça Criminal da Camara dos Deputados, foi, a 19 de 

Março de 1875, apresentado o respectivo Parecer, 
subscripto pelos DEPUTADOS GOMES DE CASTRO, PEREIRA 

DA GRAÇA E HENRIQUE RABELLO, OS quaes se externaram 
pelo seguinte modo: «A' commissâo de Justiça Criminal 

foi presente a representaçâo que a esta Augusta Camara 
dirigiram os fabricantes Meuron & O, e outros industriaes 

da cidade de S. Salvador, pedindo ao Corpo Legislativo 

providencias contra a fraude, que ameaça aniquilar a 

industria n'aquella cidade, usurpando por meio de 
emblemas, envolucros falsificados ou contrafeitos a 

propriedade do nome e do credito de fabricas an-tigas, e 

contra a qual se confessant impotentes os tribunaes 

repressivos, por entenderem que a especie de que se trata 
escapou a previsâo do legislador. 

(36) O Direito -vol.5.ºpags.649 e 689 
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A commissâo depois de attento exame entende que o 
objecto da representaçâo merece a attenção d'esta Augusta 

Camara. 

Segundo se vê da mesma representaçâo e dos 
documentos que a instruem, Meuron & C, estabe-lecidos 

ha mais de 50 annos na cidadedo S. Salvador cqm a fabrica 

de rapé denominada— Areia preta—-, viram-se por vezes 
atacados em seus legitimos interesses e no seu credito, 
adquirido â custa de aturado labor e sacrificios, pela 

concurencia de productos do mesmo nome, mas de 

qualidade inferior aos de sua manufactura, protegida, 

entretanto, pela usurpaçâo das marcas e emblemas, de que 
sempre usaram como distinctivo de sua fabrica. 

Estes emblemas e marcas eram ao principio 

simplesmente imitados, nâo tendo a audacia dos falsi-

ficadores assumido ainda a mesma extensâo que depois 
tomou com a certeza da impunidade. 

Desarmados de meios de repressâo contra a desleal 
concurrencia de productos pseudonymos, limitaram-se 

aquelles fabricantes a denunciar a fraude, procurando por 
esse modo prevenir a seus freguezes e burlar a 

contrafacção dos productos de sua fabrica. 

Este expediente, porem, longe de garantil-os, foi-
lhes, ao contrario, occasiâo de novos desgostos. de novas 
e maiores despezas, porquanto os falsifi-cadores, com 

uma audacia pouco crivel, julgaram-se offendidos    em    
seus direitos,   e  propuzeram-lhes 
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acçôes por imaginarias perdas e dam nos,  nas quaes, 
como pedia a razão, foram vencidos. 

Animados, entretanto, com o silencio ou obs-

curidade da lei criminal, não lhes embargou o mão exito 

daquellas demandas a serie de falsificações, que tâo uteis 
lhes eram  ao contrario, da imitaçâo das marcas e 

emblemas, com que ao principio entraram na luta, 

passaram a verdadeira usurpação, lançando no mercado 

productos de suas fabricas revestidos de envoltorio, 
marcas e emblemas identicos aos da fabrica dos 
representantes, levando uma das fabricas rivaes a audacia 

ao ponto de imprimir nos seus artigos nâo so aquelles 

signaes distinctivos, mais ainda o proprio nome e firma 
social dos defraudados, e para tornar se mais fiel a copia 

era acompanhada dos mesmos avisos que denunciavam a 

fraude ! 

Diante deste novo e estranho attentado, que a nâo ter 
um paradeiro, seria a ruina do seu estabele-cimento, 

aconselhados por advogados distinctos, queixaram-se 

Meuron & C. dos falsificadores perante o juiz do 3° 
districto criminal da cidade de S. Salvador; e no curso do 
processo tâo completa fizeram a prova do crime, alias, 

confessado com jactancia por um delles, que foram todos 

pronunciados como in-cursos no art. 167 do Codigo 

Criminal. 
Esta decisâo, porém, foi em grão de recurso 

revogada pela Relaçâo do districto, onde prevaleceu a 

opiniâo de que o facto em questâo escapou á pre-visâo do 

legislador, ficando   assim triumphante a 
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fraude, e condemnados os queixosos, além das custas, a 

restituirem cerca de tres mil libras con-trafeitas de rapé, 

que pela policia tinham sido ap-prehendidas em poder dos 
proprios defraudadores e de seus agentes. 

O effeito desta decisão, comquanto, a com-missâo a 
considere proferida de accôrdo com a lei que temos, é 

facit de prever. 
A certeza da impunidade agora proclamada pela 

justiça nâo recuará diante de obstaculo algum; e se o poder 

legislativo nâo acudir a tempo com as medidas que outros 

governos se viram tambem obrigados a adoptar no mesmo 
intuito, a industria, por falta de segurança e garantias, 

definhará, como definha nas mesmas condições qualquer 

outra pro-priedade. 

Nâo falta quem entenda que a usurpaçâo do nome e 
do credito das fabricas industriaes por meio da 
contrafacçâo das marcas, emblemas, nomes e outros 

signaes, que sirvam para distinguir os seus productos, 

acha-se coniprehendida na censura do art. 167 do Codigo 
Criminal, e por isso dispensa outra qualquer providencia 

legislativa, bastando que se firme a jurisprudencia dos 

tribunaes. 

Os que assim pensam, dizem que na expressâo —
papel— de que usa o codigo no artigo citado, acham-se 

comprehendidas todas as especies de falsifica-çôes, sejam  

manuscriptas, sejam impressas ou litho-graphadas, sejam 
escriptas com caracteres alphabe- 



 

33 

ticos, sejam com caracteres emblematicos, etc., etc. ; e 

para com mais fundamento autorizarem esta dou-trina 

invocam varias leis fiscaes, como a do sello, onde sâo 
punidos com as penas da falsidade definida no codigo as 

contrafàcçôes dos carimbos e estam-pillas do governo, 

pretendendo que estas leis nâo fizeram mais do que 

interpretar o pensamento do le-gislador criminal. 
Este modo de ver nâo adopta a commissão. No seu 

conceito a palavra—papel—, de que se serve o codigo, 

exprime sômente o escripto privado em contraposiçâo ao 
escripto authentico ou publico, de-signado pelo 
substantivo—escriptura—, de que tambem usa o mesmo 

codigo. 

O que este pune é a falsificaçào propriamente dita, a 

alteraçâo da verdade por meio da escripta, e neste 
pensamento quiz comprehender todas as es-pecies de 

escripto, publico e privado, e em ambas as especies o 

escripto inteiro ou tâo sômente a assi-gnatura, por cujo 

meio se causou ou se procurou causar o prejuizo. 
Nâo comprehendeu nem a imitaçâo das marcas ou 

signaes da propriedade industrial nem a sua con-trafacçâo 
; e para o demonstrar, basta dizer que muitas destas 

marcas ou signaes sâo feitos, nâo sobre o papel, mas 
sobre pannos, metaes, vidros, etc, etc. 

Demais, para a commissâo o delicto de que se trata, 

embora como alteraçâo, que é da verdade, possa  

vulgarmente  denominar-se   falsificaçào, não 
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consiste tanto na falsidade ou imitaçào fraudulenta dos 
signaes adoptados por alguma fabrica ou por algum 

commerciante, como na usurpaçâo do nome, do credito, 

da propriedade por meio daquelles signaes ou involtorios 

imitados ou contrafeitos. 
E' antes um furto do que uma falsificação; por-

quanto, o que o defraudador procura, não é só o pre-juizo 
da fabrica alheia, como dar um nome concei-tuado a 

productos anonymos, que nâo podem sup-portar a 
concurrencia de productos conhecidos e aceitos. 

Encobre o pseudonymo muitas vezes, a maior parte 

das vezes, qualidade inferior de productos, e entâo o 

falsificador arma do mesmo passo ao pre-juizo da fabrica 
defraudada e a boa fé do comprador; mas póde tambem 

proteger productos da mesma qualidade, do mesmo grau 

de perfeição, que não puderam ainda adquirir um nome e 

uma reputaçâo igual aos da fabrica rival. Neste ultimo 
caso, cuja raridade nâo o torna impossivel, o pensamento 
do defraudador não é tanto prejudicar o comprador, como 

usurpar o nome do fabricante rival, e por esse meio abrir 

aos seus productos um mercado lucrative, ainda que 
desleal e fraudulento. Em qualquer das hypoteses, o que 

se ataca é, antes de tudo, a pro-priedade, o nome e o 

credito da fabrica ou manufactura cuja concurrencia se 

nâo pode supplantar. 
Nâo ha razâo para suppôr-se que as leis e regu-

lamentos fiscaes quizessem interpretar o Codigo Cri- 
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minai. Nào foi esse o pensamento daquellas leis, que se 
limitaram a applicar á contrafacção das estampilhas 

(quando se não de a falsidade propriamente da verba 

escripta), as penas que para esta estabelece o codigo. A 
extensâo dada á pèna nào importa de certo identidade de 

crime. 

Seja como fôr, ou se trate de interpretar o codigo, ou 
de encher a lacuna que existe, como pensa a commissão, é 
preciso proteger a industria, mas sem prejuizo da 

liberdade, de que carece. Nâo deve intervir a lei para 

regular-lhe o exercicio, que se deve abandonar â sua livre 

inspiração, mas para re-primir-lhe os desvios no mesmo 
sentido e do mesmo modo por que reprime todos os 

outros abusos da liberdade. 

E' a lesâo do direito o criterio de sua interven-çâo. 

Sem aquella fôra esta um mal, mas desde que existe o 
direito offendido, deve a autoridade intervir para manter o 

equilibrio dos direitos, razâo e funda-mento da liberdade. 
Percorrendo, entretanto, as variadas disposiçôes do 

Codigo Criminal, em nenhuma dellas julga a commissâo 
poder incluir o facto que a representação denuncia. Pelos 

motivos já expostos nâo lhe póde ser applicavel o art. 167, 

menos o podem ser os arts. 257,261 e 306. O primeiro 

exige, como elemento a existencia de uma propriedade ou 
objecto material, que muitos limitam â cousa movel  ao 

passo que a violação de que se trata consiste na usurpação 

do 
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nome, do credito, da reputaçâo adquirida pelo tra-balho, 

propriedade propriamente moral; o segundo é restricto a 

propriedade litteraria e artistica; e o ultimo regula apenas 
uma infracção de policia rela-tiva a industria 

typographica, e limitada â simples condiçâo de seu 
exercicio. 

E', pois, evidente que o facto em questâo nâo foi 
previsto pelo legislador ; mas em face da perturbaçâo que 

elle produz na industria, da violaçâo de uma propriedade 

que o trabalho ennobrece e santifica, da immoralidade 

com que se ostenta a fraude ; por maior que seja or espeito 
que inspire o Codigo, e o escrupulo que deve haver em 

tocar temerariamente obra tâo perfeita, cumpre augmentar 

com esta o qua-dro das acçôes puniveis, satisfazendo o 

legislador a uma necessidade que o progresso da industria 
tâo ins-tantemente reclama. Mas, a difficuldade do 
assumpto nâo a encobre a commissâo. 

Em França, cujo Codigo, além dos artigos rela-tivos 

a falsidade dos escriptos, consigna disposiçôes especiaes a 
contrafacçâo dos carimbos e sellos offi-ciaes e do 

commercio, tem sido este objecto por differentes vezes 

estudado e discutido, soffrendo grande contestaçâo o 

ponto mesmo em que o desac-côrdo parecia impossivel—
a utilidade da medida. Assim, por occasião da lei de 23 de 

Junho de 1857, que alterou profundamente o regimen 

creado pela lei de 28 de Julho de 1824, discutiu-se muito 
se nâo seria preferivel deixar â propria industria corrigir as 
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fraudes e œ abusos da concurrencia, do que fazer intervir a 
autoridade, que alli se tornou suspeita pela memoria das 

antigas corporaçôes. Alguns escri-ptores chegaram a 

propôr que a marca fosse obriga-toria, e nem só accusar-se 
a origem ou procedencia do producto, como a sua 

qualidade. Outros, que a marca fosse officiai, servindo os 

cunhos e sinetes do Estado como que de garantia contra a 

fraude e a  sophisticação. 
Se taes idéas prevalecessern, estaria sem duvida 

ameaçada a industria de voltar aos tempos das antigas 

corporaçôes, e resurgido um regimen ha muito 

condemnado. Felizmente pôde a liberdade reivindi-car os 
bons principios, e abrigar a industria da op-pressão, que 

sempre exerce a autoridade quando em nome da mesma 
liberdade tenta protegel-a e tu telal-a. 

Destes longos debates resultaram a liberdade das 
marcas e a criminalidade da contrafacçâo. 

Em 1873 foi outra vez modificado este regimen, 

facultando-se ao fabricante, que houvesse feito no 

tribunal do commercio deposito dos signaes de seu uso, 
requerer a apposiçâo, sobre os productos de sua fabrica, 

do sello ou estampilha do Estado, como uma garantia 

mais efficaz da authenticidade da marca. (Lei de 26 de 

Novembro de 1873, art. /.°). Por este serviço percebe o 
Estado um pequeno imposto, sof-frendo uma forte multa 
o fabricante que exigir do consumidor mais do que a taxa 

do imposto, e punin- 
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do-se a contrafacção com as penas dos arts. 142 e 463 do 

Codigo Criminal. 

Estalei, porém, soffreu merecidas censuras e foi 

vantajosamente combatida pelo CONDE DE MARAFY nâo só 

como medida inutil por nâo impedir a contrafacçâo, mas 

como um verdadeiro regresso ás idéas de organização do 
trabalho industrial. 

Apezar do culto que a Inglaterra vota, a liber-dade 

de industria, fulmina tambem com prisào e multa a 

usurpação das marcas industriaes, é garante aos 
defraudados o direito a justa indemnisaçâo. (Est. 5 e 6 

Guilh. 4—Cap. 83, § 71.) 

A sancçâo dada por leis de dous povos tão dif-

ferentes em costumes e idéas economicas, indica bem 
claramente a necessidade de reprimir tambem, entre nos, 
por meio de uma penalidade adequada, a violaçâo da 

propriedade da marca, nâo menos digna de  protecçâo do 

que qualquer outra legitimamente adquirida, pois ella não 
é um simples signal sem im-portancia, mas o proprio nome 

ou a assignatura industrial do fabricante, e representa-lhe a 

persona-lidade em todos os productos de sua industria. 

Justificando estas idéas, pede licença a com-missâo 
para transcrever o que sobre este assumpto disse o CONDE 

DE CHAPTAL no relatorio apresen-tado a Camara dos 

Pares, em França, em 1824 : 

«Haverâ propriedade mais sagrada do que o nome 
do fabricante, que por um trabalho assiduo, uma 

probidade sem nota e descobertas uteis, soube 
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collocar-se no numero dos bemfeitores de seu paiz e dos 

creadores de sua industria ? 

«Se é glorioso adquirir um nome illustre nas armas, 
na magistratura, na administraçâo, não o é menos 

consagrar o seu por serviços prestados á industria, uma 

das fontes mais perennes da riqueza e prosperidade de um 

Estado. 
«O nome de um fabricante que se tornou celebre 

pela superioridade constante de seus productos, pela 

fidelidade e boa fé de suas relaçôes commerciaes, do 

mesmo modo que o nome de uma cidade que creou um 
genero de industria conhecido e reputado era todas as 

partes do mundo, é mais do que uma pro-priedade privada, 
é tambem uma propriedade publica e nacional. Os 

productos revestidos destes nomes) sâo em toda parte 
aceitos com confiança, e esta é tâo grande e de tal ordem, 

que ainda nos cenîros consumidores mais importantes sâo 

aquelles productos recebidos sem precisar romperem-se-

lhes os envolucros. 
«Pois bem, tolerem-se as falsas inscripçôes, seja a 

lei muda sobre as usurpaçôes dos nomes, nâo tenha o 

consumidor garantia alguma em que possa confiar, ficarâo 

dissolvidas desde logo as nossas relaçôes com o 
estrangeiro. 

«E', pois, um verdadeiro delicto,que alei cumpre 

reprimir. 

«E nâo se diga que o consumidor sabera sempre 
distinguir na compra a origem e a qualidade dos pro- 
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ductos; nâo, o consumidor não as p6de apreciar, nâo julga 

senão o que cahe debaixo do dominio dos sen-tidos: 

bastarâo o olho e o tacto para pronunciar" sobre a fixidade 

das côres, determinar corn precisâo a qualidade da 

mercadoria, a natureza e bondade da materia prima e dos 

apparelhos ? 

«Nos primeiros annos da revolução haviam-se 

alterado as bellas côres das fabricas de Lyâo, e o Norte 

rejeitou immediatamente as nossas sedas. Recobrando suas 

solidas côres, foi sô entâo que aquella importante 

manufactura pôde readquirir suas relaçôes perdidas. 

«Deve sem duvida ser livre a industrra : é o unico 
meio capaz de apressar-lhe os progressos e excitar a 
emulaçâo ; mas nâo deve jamais ser conce-dido a fraude 

usurpar uni nome respeitavel, desacre-ditar uma 
manufactura estabelecida, uma firma ve-nerada e fechar 

todas as sahidas as prcducçôes da industria nacional. 

«Nem se diga que d'esté mo lo se estabelece por lei 
em favor de certos industriaes um verdadeiro monopolio ; 

nâo, nâo ha nem monopolio nem privi-legio, desde que se 

deixa a todos a liberdade de imitar e copiar os methodos e 
o processo de um fa-brico qualquer. 

«O que se intenta apenas é dar uma garantia legal a 

propriedade de nomes, que nâo deve ficar a mercê da 

usurpaçâo e do crime». 
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Transcrevendo estas palavras do celebre rela-torio, 

está longe a commissào de aceitar-lhe todas as idéas : cita-

6 unicamente para demonstrar a neces-sidade de reprimir 
o novo delicto. Nâo acceita, por exemplo, a marca 

significativa da qualidade dos pro-ductos, deixa esta 
apreciaçSo a sagacidade do con-sumidor, cujo interesse 

raras vezes se deixará illudir. Não quer tambem a marca 
obrigatoria, que seria para a industria um embaraço inutil, 

aggravado com o contrapeso do imposto respectivo 

Aceita, porém, as idéas fundamentaes, aliás, recebidas 

universal- mente, punindo a usurpaçâo do nome industrial 
nas mesmas condiçôes em que é punida a falsificação do 

nome individual, quer consista no proprio nome do 

fabricante ou na sua firma ou razão social, quer consista 

na assignatura emblematica, desde os tempos mais 
remotos admittida na industria e no commercio. 

De accôrdo com estes principios, formulou a 

commissão o projecto de lei que submette a sabe-doria 

desta Augusta Camara. 
A idéa principal do projecto consiste na liber-dade 

da marca e na penalidade imposta a usurpaçâo, tanto ao 

autor, como aos cumplices, cuja crimina-lidade é regulada 

segundo os principios do nosso codigo. 
Exige tambem o projecto que o exercicio da acçâo 

criminal fique dependente do registro prévio da marca no 

Tribunal do Commercio do districto em que se achar a 
fabrica ou nas conservatorias de com- 
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mercio nas provincias onde nâo houver Tribunal, fa-

cititando se por este modo o exercicio do direito do 
fabricante e o regimen de publicidade indispensavel neste 

assumpto. Ao registro da marea deve seguir-se a 

publicaçâo deste acto no jornal officiai da pro-vincia, para 

que possa chegar â noticia de todos ej evitar-se a 
usurpação de boa fé. 

Nâo crea, porém, o registro a propriedade da marca, 

que, como a propriedade do nome patroni-mico, nâo 

encontra limitaçâo nem no tempo, nem no espaço. A 
propriedade preexiste ao registro ; mas este é exigido 

como condiçâo do exercicio da acçâo criminal, ficando 

sempre e em todo o caso salva a acçâo civel por perdas e 

damnos. 
Nâo limita o projecto unicamente a usurpaçâo do 

nome industrial por meio de estampilhas ou marcas falsas 

; estende sua acçâo ao uso fraudu-lento das mesmas 

estampilhas ou marcas verda-deiras appostas em 
productos estranhos ao fabricante dono dellas, porque é 

ainda a usurpaçâo que aqui se vai ferir. 

Amplia, finalmente, o projecto seu dominio aos 
que venderem ou expuzerem a venda productos con- 

trafeitos,  mas faz depender a criminalidade destes- 

como   condiçâo sine   qua,   da  existencia   provada 

da fraude.  

Quanto a penalidade, quiz a commissâo ap-plicar a 

mesma corn que o Codigo Criminal pune a falsidade,   
mas   cedeu   desse  proposito diante do 
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rigor daquella penalidade, que em muitos casos daria 
logar a absolviçôes escandalosas; e tambem pela 

consideraçâo de que nestes delictos conyém de 

preferencia punir a cubiça, sendo a pena mais ade-quada 
â. este intuito a multa, que por isso prepon-dera no 

projecto. 

Em relação- á satisfação do damno, comquanto o 
exemplo da legislação franceza pudesse autorizar o 
confisco dos productos falsificados, a commissâo, sempre 

coherente corn os principios da liberdade e com as 

grandes idéas da constituição, preferiu nâo adoptal-o, 

deixando á parte lesada o direito de in-demnisação civil 
com a mesma latitude que o Codigo Criminal prescreve. 

Fôra talvez occasião de completar este as-sumpto, 

regulando as condiçôes de existencia da propriedade 

litteraria, artistica e industrial, mas sobre reclamar este 
projecto um estudo mais com-pleto, mais proprio do 

codigo civil, confiado ás luzes de um jurisconsulte 
distincto, a violação da propriedade litteraria e artistica 

acha-se prevenida e de modo satisfactorio no Codigo 
Criminal.» 

Terminava a illustrada Commissâo submet-tendo â 

consideraçâo da Camara um projecto, que mezes depois 

foi, com pequenas alteraçôes, conver-tido na Lei 2.682, 
de 23 de Outubro de 1875, cujo regulamento elaborado 

pelos CONSEI.HEIROS AFFON-so CELSO, VISCONDE DE 

PARANAGUÁ, ANDRADE PINTO, GANSANSAO DE SINIMBÚ, 

MARTI M FRANCISCO E JOSE 
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BENTO DA CUNHA FIGUEIREDO, nunca foi, entretanto, 

promulgado. 

9—Si a referida lei não primou pela perfeição de 

seus dispositivos, si defeitos e omissões foram logo 
apontados, todavia, servindo de incentivo para novos e 

mais reflectidos estudos acerca do assumpto, teve o 

merecimento de fazer renascer a confiança, as-segurando. 

embora de modo incompleto, a tâo soli-citada e necessaria 
protecçâo as marcas industriaes. 

Posteriormente, não só as lacunas referidas, como a 
Convenção assignada em Pariz, a 20 de Março de 1883, 

ratificada  e promulgada pelo Dec. n. 9.233, de 28 de 
junho de 1884, em virtude da qual o Brazil, a Belgica, 

Hespanha, Italia, os Paizes Baixos, Portugal, Servia, a 

Confederação Suissa, a França, Guatemala e S. Salvador 

se consti-tuiram em União para protecçâo da propriedade 
industrial, vieram reclamar a urgente elaboraçâo de uma 

nova lei. 

Assim se fez, e ao eximio jurisconsulto SENADOR 

AFFONSO CELSO, secundado por seu illustre collega DR. 

LEÃO VELLOSO, Senador pela Bahia, foi devida a 

elaboraçâo de um novo projecto de lei, apresentado ao 

Senado, na sessão de 27 de Maio de 1885, o qual, sem 
alterações importantes, foi mais tarde convertido no 

Decreto n. 3.346, de 14 de Outubro de 1887, cujo 

regulamento foi promulgado pelo Decreto n. 9.828 de 31 

de Dezembro do mesmo  anno. 
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10—O advento da Republica aceitou sem alte-raçôes 

o Decreto n. 3346 citado. Melhorando grande-mente o 

systema de garantias estabelecido pelo Decreto de 1875, o 
de 1887, durante dezesete annos soffreu apenas as 

modificações introduzidas pelos arts. 353 a 355 do 
Decreto 847, de 11 de Outubro de  1890. 

As incessantes relaçôes internacionaes desenvol 

vidas n'esse lapso de tempo, a benevolencia do le-gislador 
de 1890 supprimindo a pena de prisâo para os 

falsificadores, o reapparecimento da fraude disfar-çada 
sob novos aspectos, o desenvolvimento da in-dustria e do 

commercio e sobretudo as necessidades de uma mais 
segura e efficaz tutella a fé publica, começaram a exigir 

modificaçôes da legislaçâo em vigor. 

Em uma das Casas do Congresso Federal oc-cupou 
se do assumpto o Deputado Germano Has-locher que, em 

sessão realisada a 23 de Novembro de 1903, apresentou 
um projecto modificativo do Decreto de 1887. 

Justificou-o, o representante do Rio Grande do Sul, 

nos seguintes termos : 

 Sr. Presidente, venho apresentar a Camara um projecto 

de lei reformando disposiçôes do Decreto n. 3.346 de 14 

de Outubro de 1887. 

Refere-se o meu projecto a lei que defende as 

marcas de fabrica e de commercio. 
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Ha muito tempo que o clamor de todos os que 

trabaham e produzem se levanta contra os fabricantes 
falsificadores, que abusivamente se utilisam das marcas 
acreditadas pelo labôr honesto. 

Nossa legislaçâo, a principio, attendendo ás 

reclamaçôes dos industriaes e commerciantes, parecia 
soccorrel-os convenientemente contra os defrau-dadores; 

assim a primitiva lei, de 1882 (37) refor-mada 

porteriormente em 1887, parecia sufficiente, no momento, 

para garantir o commercio licito, o in-dustrial probo, 
contra o commerciante deshonesto e o industrioso, que 

vivem a sombra dos successos al-cançados por aquelles 

que dignamente se esforçam na luta industrial. 
 A lei de 1887 entretanto, Sr. Presidente, dentro de alguin 

tempo se tornou insufficiente para garantir o commercio, 

accrescendo que a decretação do nosso Codigo Penal, que 

supprimio a pena de prisão para os falsificadores, veio de 

novo animal-os, favorecendo assim as suas empreitadas 
illicitas. 

As formulas processuaes, muito complicadas, as 

diligencias, ,cercadas de difficuldades de toda a natureza, 

as exigencias da lei de 1887, tornavam summamente 
penosa a acçâo d'aquelle que, porven-tura, pretendesse 

defender seu producto conLra os falsificadores. 

(37) Este discurso tem a nota de não ter sido revisto pelo orador, e 
por isso, com certeza, as notas tachvgraphicas deve-se o erro quanto a 
indicação do anno, que deve ser 12875 e não de 1882. 
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 Assim, de certo tempo a esta parte, ninguem mais se 

anirnou, sinão em casos muito excepcionaes, a proceder 

contra os falsificadores e elles surgiram por todos os 
cantos, concorrendo, sobretudo, para prejudicar altamente 

a saude publica com verdadeiras drogas que são 
introduzidas na circulaçâo, acober-tadas com as imitaçôes 

das marcas acreditadas. 
O commercio e as industrias por vezes se teem 

manifestado, solicitando dos poderes publicos me-didas 

energicas que tornem a lei mais efficaz para defeza de 

seus direitos e perseguiçãodos seus defrau-dadores. 
A pratica nos tem ensinado, a nos que exer-cemos a 

profissão de advogado, os meios mais immediates para 

dar proficuamente uma campanha que acautele o trabalho 

dos industriaes honestos e a saude do consumidor contra 
os falsificadores. 

Elaborei um projecto reformando n'este sen-tido a 

legislaçào de 1887, mantendo grande parte de seus 

dispositivos, ampliando outros e substi-tuindo por 
completo alguns. 

A minha primeira modificaçâo consiste em 

accrescentar ao art. 2.° d'esta lei um paragrapho, 

determinando que marcas, tanto podem ser usadas no 
artigo directamente, como nos seus recipientes e 

envolucros. 

As opiniôes nas varias juntas commerciaes no Brasil 
variam por ser a lei um tanto omissa ou obscura n'esse 
ponto. 
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Quanto as marcas, entendem algumas e entende a 

Junta Commercial do Rio de Janeiro que nâo podem  ser 

registradas sobre os envolucros ou recipientes dos 
productos destinados ao consumo. 

Assim, o negociante que quizer registrar a sua marca 
nâo a pode registrar por ser apposta sobre um envolucro 

como a garrafa ; n'estas condiçôes os fabricantes de 
productos destinados ao consumo sâo prejudicados, pois 

os falsificadores d'essas garrafas estão plenamente 

garantidos contra as perseguiçôes, porquanto nâo ha marca 

registrada, e o falsificador a pode fabricar francamente. 
Francamente, digo no sentido de nâo temer elle as 

perseguiçôes dos interessados e guardar reserva 

unicamente pelo interesse que tem em que nâo seja 

conhecido o autorda falsificação, quando o producto 
falsificado é exposto a venda em taes garrafas ; essa 
reserva interessa a si e ao fabricante dos envolucros. 

Propondo ao art. 2° da lei de 1887 este paragraphe, 

nada fiz de original, pois essa prescripção se encontra em 
todas as legislaçôes. 

Recentemente, na Republica Argentina a lei 

referente as marcas de commercio e industria esta-belece 

que taes marcas podem ser colladas tanto no proprio 
objecto directamente como em seus recipientes ou 

envolucros. 

A medida proposta é um grande passo para co-hibir 
a industria dos falsificadores, porquanto desde o momento 

em que o  fabricante de vidros, caixas ou 
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de quaesquer outros envolucros possa ser attingido pela 

lei que persegue o falsificador, naturalmente muitos 

d'elles deixarão de ser falsificadores. 

Proponho tambem que o art. 14 seja modi-ficadoda 
seguinte fórma : 

«Sera punido com as penas de seis 
mezes a um anno e muita a favor do Es- 

 tado, de 500$ a 5:000|000 aquelle que, 
 etc.» 

Sr. Presidente, como eu disse, o Codigo Penal 
supprimio a pena de prisâo que existia na lci de 1887 

para os crimes d'esta natureza. 

A pena, então, existente era insignificante, no 

maximo tres mezes de prisão, nâo correspondendo 

absolutamente a gravidade do delicto.  Nenhuma das 

nações modernas, que garantem ao industrial e ao 

commerciante o uso de uma deter-minada marca 

registrada, nenhuma, nas respectivas legislaçôes, consigna 

pena inferior â de seis mezes de prisâo. 

Nem seria justo que se pudesse considerar o crime 

de furto um crime mais grave do que esse, em que 
evidentemente se dá um furto, pprquanto falsi-ficar é a 

acção pela qual um individuo se apropria de uma cousa 

que pertence a outrem, a marca registrada. 
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Mas essa marca não pertence sómente aquelle que a 
registra, pertence tambem ao publico, quel n'elle confia, e 

que é uma propriedade que se con-funde no dominio de 

nós todos. 
O falsificador, portanto, nâo rouba sómente o 

productor ; o falsificador de uma marca nâo lesa o 

productor sômente : lesa tambem o consumidor, o povo. 
O individuo que tal crime commette não deve deixar 

de merecer uma pena proporcional. 

Esta pena, em todos os paizes adeantados, excede de 

um anno. Entretanto, eu a equiparei a pena que a Republica 

Argcntina estabeleceo na sua recen-tissima lei, para os 
crimes d'essa natureza, isto é, o maximo de um anno de 

prisão. 

A lei de 1887 nâo attende ao caso em que o 

falsificador usa da marca legitima em producto fal-
sificado. 

Entretanto, a pratica nos tem demonstrado que essa 
falsificaçâo se exerce em larguissinia escala dentro d'esta 

cidade. 
O falsificador, por exemplo, usa das aguas de Vichy, 

compra os vidros verdadeiros d'essa agua, com os rotulos 

legitimos, taes quaes vem da Europa, e, enchendo-os com 

um producto qualquer de qua-lidade inferior, apenas 
collocando uma rolha, que nâo é de marca registrada, 

introduz no commercio um producto falsificado, revestido 

de uma marca legitima. 
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 O mesmo fazem com as aguas de Lambary, de Selters, 
emfim com tcdas essas bebidas cujo consumo é 

immediato e grande. 

N'um grande numero de bebidas, o falsificador 
utilisa-se dos rotulos Jegitimos, sendo, entretanto, 

falsos os productos.  

 Elles compram as caixas com a marca da fa- 
brica e assim conseguem mais facitmente illudir a 
bôa fé do consumidor.  

 Isto não deixa de ser a mesma falsificação, por- 

quanto é uma falsificaçâo dos productos, ainda que 

revestidos da marca legitima.  

 Nâo devemos, uma vez que temos em vista prin-

cipalmente defender a propriedade do fabricante e 

O 

 direito que tem o cidadão de nâo ser illudido pelos 
espertalhôes, deixar de prevenir esta hypothese e de 

punir o individuo que commette a fraude por seme- 
lhante modo.  

 E' o primeiro caso que previno para punir.      
      No segundo caso, trata-se de punir aquelle que 

usa de marca alheia, falsificada em todo ou em parte. 

      E' o complemento da lei de 1887, que diz:       

      «Aquelle que vender ou   expuzer objectos re 
vestidos de marca alheia, não sendb taes objectos de 

proveniencia do dono da marca...»  

 Nos dous primeiros casos eu me refiro aos fa- 

bricantes; no terceiro, me refiro ao individuo que 
vende ou expôe á venda objectos revestidos de marca 
alheia.  
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A distincçâo é, como se comprehende, a mesma que 

ha para a moeda falsa; um crime é o do que fa-brica a 

morda, outro é o do que a lança em circulaçâo. 
Sâo figuras diversas de um mesmo delicto.       

Ha fabricante que pode limitar-se a fabricar, sem 
introduzir na circulaçâo; mas a nossa lei pune aquelle que 

fabrica moedas, assim como pune aquelle que as deita em 
circulaçâo, sem as ter fabricado. 

No terceiro caso, como disse, é punido aquelle que « 

vender ou expuzer á venda objectos revestidos de marca 

alheia, não sendo taes objectos de prove-niencia do dono 
da marca». 

O quinto caso attinge ás casas ou estabele-cimentos 

graphicos, onde sâo fabricadas as etiquetas. 

Estes fabricantes todos, quando recebem en-
commendas de marcas de fabricas, sabem perfeita-mente 
que estâo commettendo uma falsificaçâo.tanto que sâo 

cumplices, de quem lh'as fazem ; cobram um preço muito 

mais alto, guardam segredo, fazem clandestinamente esta 
impressão. 

Dahi a necessidade de uma lei para punil-os todas as 

vezes que elles acceitem esta collaboração criminosa para 

uma falsificação de tal natureza. 
Estas são as disposições modificadoras da lei 

de 1887.  

Agora, Sr. Presidente, apresento um piano de defesa 
no terreno pratico, indispensavel para que a nossa lei 

possa surtir o effeito desejado, amparando, como convêm, 

o commercio e a industria. 
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Ordinariamente, Sr. Presidente, nós nada fi-camos a 

dever a nenhuma naçâo adeantada quanto a sabedoria das 

nossas leis , o que succede comnesco, porêm, é que 
ordinariamente nossas leis não são ap-plicadas 

convenientemente, ou porque nâo existem disposições 
praticas que facititem a sua execuçâo, ou porque haja, 

com relação a sua execuçâo, verda-deira desidia. 
Com as medidas que proponho, comple-mentares a 

lei de 1887, pretendo facultar ao com-merciante ou 

industrial os recursos indispensaveis para elle poder, com 

facitidade, sem as delongas que hoje lhe tolhem a acçâo e 
lhe peiam a energia, ir di-rectamente ao foco do mal e o 

atacar, sem que tenha escapatoria o violador de seu 

direito. 

Para isto eu proponho o seguinte: que se substitua o 

art. 22 da lei de 1887 desta fórma : 

«Art. 22. A apprehensão dos productos falsi-

fîcados, com marca falsa ou verdadeira, usada dolo-

samente, sera a base do processo, 

Art. 23. A apprehensào sera feita a rcqueri-mento 
da parte ou ex-officio. 

Art. 24. A requerimento da parte, por qualquer 

autoridade policial, pretor ou juiz do Tribunal Civil». 

Sr. Presidente, nos momentos urgentes, em que o 
dono de um producto qualquer tem denuncia de uma 

falsificaçâo, é preciso que a lei lhe de de prompto meios 
de poder agir, sem demora ; que nâo tenha, 
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por exemplo, um só tribunal a que recorrer, e isto em hora 

em que o tribunal não esteja funccionando, em que os 

juizes estejam ausentes, em que a pretoria esteja fechada 
ou em que é impossivel uma diligencia preliminar de 

busca c apprehensâo. 
Attendendo a isto,  forneço os recursos que fi- 

caram enumerados, a requerimento da parte.  

Comquanto muitos advogados se utilizem de-

autoridades policiaes para buscas e apprehensões, a 

omissâo da lei dâ logar a que o Tribunal Civil e a Côrte de 

Appeliaçâo tenham, por vezes, sustentado doutrinas 
completamente antagonicas neste as-sumpto, o que 

acarreta grandes prejuizos e inconve-nientes para o 

commercio, que além das difficuldades com que luta, 

muitas vezes, ao cabo de grande es-forço e grande 
dispendio de dinheiro, vê o seu tempo perdido e ainda por 
cima, é obrigado a pagar custas enormes áquelle que 

falsificou seus generos.  Armar o negociante e o industrial 

para a defesa immediata do seu direito é uma necessidade 
indis-pensavel, e é por isso que deve ter a autoridade junto 

de si. 

Nâo vejo em que uma diligencia policial no caso 
possa ser negada ; si as autoridades policiaes podem fazer 

buscas em casos criminaes, si podem, dentro dos termos 

precisos da lei, invadir domicitios, por que razâo 
havemos de prohibir a autoridade de prestar seus serviços 

a requerimento, como disse, da parte, que vae buscar 

soccorro para seus direitos ? 
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Si a autoridadc no momento nâo é encontrada, o commerciante 
recorre â pretoria, ao tribunal e em qualquer delles póde  encontrar o 
remedio para a offensa ao seu  dircito,  procedendo a   autoridade, neste 
caso, à apprehensâo requerida. 

Ex-officio essa apprehensâo poderá ser feita : a) nas 

alfandegas,   no acto da conferencia ,  dos productos. 

Ha grande numero de negociantes e industriaes 
europeus que, em virtude de tratados e convenções com 

o Brazil, têm direito a protecçâo de suas marcas entre 

nos. 

Ninguem ignora que aquelles paizes com quem 
temos convençôes neste sentido, têm o direito de exigir 

de nós defesa constante para os seus productos e para as 

suas marcas. 

 Introduzidn pelas alfandegas, pôde perfei-tamente, o 
encarregado, no acto da conferencia, da verificação da 

mercadoria, fazer apprehensâo de todo o producto que 

entrar com marca falsificada, assim como pôde 

apprehender tambem as marcas, as etiquetas, as fórmas 
para reproducçâo de marcas que sâo introduzidas pelas 

alfandegas. 

A autoridade aduaneira é investida jâ, em muitos 

casos,  de attribuiçôes desta natureza. 

Sabemos que, pela nossa legislaçâo aduaneira, 

conferentes ou quaesquer empregados da alfandega sâo 

obrigados a apprehender  grande  numero de 
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productos, cujo commercio é prohibido ou  consi-derado 

illicito. 

Em taes condiçôes, não é uma novidade, o que eu 

creio, poder a autoridade do fisco fazer taes apprehensôes, 

dado o caso de uma marca registrada ser falsificada. 

Ainda ex-officio pôde ser feita a apprehensão : 

b) pelos fiscaes de impostos de consumo sempre que 

encontrarem taes falsi/icaçôes nos estabelecimentos que 

visitam. 

No vigor da lei que decretou os impostos de 
consumo, os fiscaes têm o-direito de invadir todos os 

estabelecimentos industriaes, nâo havendo um só 
compartimento d'esses estabelecimentos onde nâo possam 

penetrar. N'essas condiçôes, elles, podem ser grandes 

auxiliares do commercio e da industria, si lhes der 

autorizaçâo para apprehen-derem todas as falsifîcaçôes e 
imitaçôes que encontrarem dentro d'essas fabricas. 

A maior parte das denuncias que se referem or-

dinariamente aos negociantes, aqui, parte dos em-

pregados da fiscalisação dos impostos de consumo. 

Sâo elles que têm visto, em uma infinidade de casos, 
nos fundos das fabricas, falsifîcaçôes e imitaçôes. 

Além d'isto, ainda a apprehensâo poderâ ser feita por 
outras quaesquer autoridades em outros casos. 
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Nâo cuidei, porém, na minha lei, simplesmente de 
resguardar o commerciante ou o industrial, mas, ao 

mesmo tempo trato de defender o cidadão contra qualquer 

devassa odiosa, de modo a garantil-o sem-pre contra 
medidas vexatorias requeridas com ma fé. 

Obrigo a pagar perdas e damnos sempre que uma 

diligencia negativa tenha sido feita de ma fé, no intuito 
exclusivo de vexar aquelle em cuja casa se'der a busca, ou 
mesmo para outro fim  mysterioso que possa escapar a 

minha perspicacia, como seja, por exemplo, um individuo 

querer conhecer os methodos, os processos usados por 

determinado fabricante e| lançar mão d'este meio para 
violar o interior da fa-brica, introduzindo-se n'ella a 

pretexto de descobrir falsificaçôes, mas com o fim real de 

sondar tudo quanto existe dentro do estabelecimento.  

Determino tambem que se dará a prisâo do fal-sificador 
no acto da apprehensão, que abrangerá tudo quanto seja 

destinado a fabrica, directa e indirecta-mente. 
Da prisâo se livrarâ o paciente desde que offe-reça 

uma fiança, nâo irrisoria como até hoje succede, mas 
fiança real, que garanta ajusta indemnizaçâo devida 

aquelle que foi lesado mais directamente com a sua 

acção. 

Marco o praso de 30 dias da apprehensâo para 
queixa; determino o tribunal competente, a fórma do 

processo, as diligencias indispensaveis e, ao mesmo 

tempo, determino que a sentença que con- 



58 

demnar o réo á prisâo o condemnarâ igualmente a 

satisfaçào do damno, correndo a execuçâo nos pro-prios 

autos da acçâo criminal, liquidada a sentença na fórma do 
Regulamento Commercial n. 737 de 1850, porque hoje 

quem obtem a condemnaçâo do falsificador no processo 
criminal ainda tem de ir pro-pôr no juizo commum acçâo 

por perdas e damnos contra esse falsificador. 
Mais simples é, na propria sentença que o declara 

criminoso, condemnal-o a satisfação do damno, que é 

liquidado nos proprios autos do processo criminal. 

Estabeleço, finalmente, a responsabilidade pelas 
infracçôes da lei para os donos de officinas onde se 

preparar o genero, onde fôr elle falsificado, para a pessôa 

que o tiver sob sua guarda, para o vendedor e dono da 

casa onde estiverem collocadosxos pro-ductos. 
A razâo é esta o falsificador hoje monta suas fa-

bricas em fundos de estabelecimentos que parecem 

completamente estranhos a falsificação. 

Quando alli comparece a autoridade para fazer a 
apprehensâo, nâo se encontra ninguem, o morador declara 

que alugou aquillo a um desconhecido, que nâo sabe 

aquillo que alli esta de quem é e nem para onde vae. 

Ha pouco, na rua do Senado, em uma das pri-meiras 
cocheiras do Rio, pertencente a uma soci-edade anonyma, 
presidida por pessôa de alta impor- 
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tancia, a autoridade encontrou uma falsificaçâo de vinho 

do Porto, em alla escala. 

Alli havia caixas amontoadas e grande quanti-dade 
do producto. 

 Penetrando alli, a autoridade não encontrou ninguem, e 
o gerente da cocheira declarou que havia alugado aquella 

parte do predio por 40$600; que o individuo alli 

engarrafava vinho, mas que nâo sabia de quem era nem 

para onde o levava. 

Ora, o Codigo pune o individuo que empresta sua 

casa para pratica de crimes, e nâo é admissivel, quando a 

lei dispôe que ninguem pode allegar igno-rancia para se 
eximir da responsabilidade, nâo é admissivel que essa 
situaçâo continue. 

O individuo nâo poderâ invocar ignorancia de que 

um caso d'esta natureza seja considerado de-lictuoso. 

No caso narrado, naturalmente, o gerente da 

cocheira nâo deixava de ser, pelo menos, interessado do 

falsificador. 

Apprehendeu-se ali a falsificaçâo da marca da Real 
Companhia Vinicolado Norte de Portugal. 

O vinho foi analysado e ficou provado que era 

altamente nocivo à saude. 

 Entretanto, vende-se esse vinho no mercado, em todas 
as casas de commercio, e'nâo se pode punir o autor da 
falsificaçâo pelo recurso de que lançam mão 

sei.-s cumplices. 
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N'essas condições, a lei por mim reformada n'este 

ponto vem garantir o fabricante contra essa evasiva, 

fazendo o locador solidariamente respon savel, quando 
nâo possa indicar o verdadeiro dono da mercadoria 

falsificada. quando nâo possa justificar a sua nâo 
interferencia, que se presume emquanto nâo se provar o 

contrario. 
Reformei igualmente uma disposiçâo da lei, quando 

disse que constitue crime imitar marcas de industria, de 

commercio, de modo que possa illudir o comprador. 

A disposiçâo assim como esta concebida tem sido a 
porta por onde muitas vezes se escapam os cumplices dos 

falsificadores, que sâo os vendedores. 

Nenhum negociante que vende um producto 

falsificado deixa de saber que está vendendo um producto 
falsificado. 

Elle que o vende em gerai mais barato é porque 

compra por preço mais baixo que o legitimo. Quando elle 

quer vender o legitimo, vai procural-o na casa de seus 
verdadeiros agentes. 

Naturalmente, quando se procede a um exame de 

corpo de delicto de generos nestas condiçôes, os peritos 
respondem : sim, a imitação é de natureza a poder illudir o 

comprador. Entâo o negociante defen-de-se tambem, 
dizendo : sou um comprador, compro ao productor e fui 

illudido. 

Modifico a lei de accôrdo com a legislaçâo fran-

ceza, que a principio tambem consignava disposiçâo 
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identica a nossa e que foi modificada posteriormente, 
substituindo-se a palavra — comprador — pela pa-lavra 

— consumidor. 

Deve-se defender o consumidor, aquelle que compra 
objeclo para consumir, porque esse natu-ralmente é um 

comprador de natureza diversa daquelle que compra o 

producto para o revender e que deve ter todas as cautelas, 
que o não compra com a rapides com que ordinariamente 
compra o consumidor. 

 O consumidor entra em uma casa commercial pcde, por 

exemplo, uma garrafa de vinho Mathu-salém e depois de 

satisfeito leva-a para a sua casa. 
O negociante, nâo; para comprar, examina o 

producto, a marca e o mais cauteloso nunca póde ser 

illudido da forma por que o é muitas vezes o consumidor 

que compra, confiando na casa que lhe vende. 
Neste sentido intercalei uma disposição mais, que é 

esta: que se considera responsavel solida-riamente com o 
falsificador o negociante que houver comprado a pessoa 

desconhecida o objecto falsi-ficado ou que niio puder 
justificar a procedencia do artigo ou do producto. 

Este é um recurso de que lançam mão os nego-

ciantes, em cujas casas são encontrados os objectos 

falsificados: pedindo-se lhes conta da pessoa a quem 
compraram, costumam responder: á um des conhecido 

que nos offereceu o producto em con-dições  vantajosas. 
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Começo, Sr. Presidente, por invocar um prin-cipio 

de direito, em vigor entre nos : é que ninguem tem o 

direito de comprar a desconhecidos, seja o que fôr, 
porquanto póde ser um objecto furtado e, uma vez isso 

verificado, elle é responsavel, como co-autor do furto. 
O direito civil francez tem uma disposiçâo A 

proposito disto expressa : a origern do objecto legitima, 
ou não, a compra. 

Assim, pelo direito francez, si eu comprar a um 

relojoeiro um relogio e si depois se provar que esse 

relogio que comprei fôra furtado não perco o mesmo 
relogio, porque, segundo o direito civil francez, a compra 

se tornou perfeitamente legal, pelo facto de ter sido feita a 

um negociante vendant des choses pareilles, ao passo que 

sou sempre obrigado a restitui-çâo do objecto, desde o 
momento em que eu o tenha adquirido a pessoa que nâo 
fosse habitualmente co-nhecida como vendedor de cousas 

semelhantes. 

O negociante, ninguem ignora isso, o negociante 
serio, o negociante honesto, o negociante bem 

intencionado, só adquire os objectos de seu commercio 

nas casas que vendem em grosso, nas casas que importam 

e que vendem por atacado, de modo que só compram a 
desconhecidos, na porta, quem imagina estar comprando 

cousas furtadas ou cousas falsificadas, porque nenhum 

negociante, absoluta-mente nenhum negociante, poderâ 
deixar de ter duvidas sobre a procedencia de um producto 
que 
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Ihe é offerecido por preço insignifiante, a porta de sua 
casa, e, sobretudo. por pessoa desconhecida. 

Nessas condições, acho que é indispensavel para 

garantia do commercio serio e do industrialista honesto, 

para defesa da marca de fabrica registrada de marca 
commercial inscripta na Junta Commercial, é 

indispensave que a lei va ferir âquelle que busca, por uma 

evasiva de tel naturexa, cscapar as responsabilidades de 

sua cumplicidade com o falsi-ficador. porque nào ha 
falsificador sem o interme-diario, que é o negociante, e, 
desde o momento cm que possamos responsabilizar 

criminalmente este ultimo, desde o momento em que a lei 

o va attingir tâo fundamente quanto póde attingir o 
proprio fabri-cante, desde esse momento, teremos 

conseguido— nunca a suppressao da fraude; da 

falsificação porque essas cousas hao de existir emquanto 

mundo houver —mas uma restricção tâo apertada quanto 
posai vel. 

A situaçao actual é verdadeiramente desespe-radora. 

O commerciante, o productor, o industrialista, lutam com 
todas as fraudes, nos somos dia-riamente envenenados por 
estes especuladores, que ahi  vivem da exploraçâo do 

trabalho honesto dos outros e que defendem as suas 

drogas com a imi-teção de marca? acreditedas ou com o 

uso fraudu-lento de marcas conhecidas. 
A hygiene constitue hoje a preoccupaçao de todos 

os povos civilisados, as leis da hygiene, na Eu-ropa, sâo 

de uma severidade tremenda. 
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Tive até occasião, a este proposito, de discutir com o 
illustrado autor do projecto que reorganiza o serviço de 

hygiene no nosso paiz, manifestando-me contrario aos 

excessos com que hoje, na Europa, sâo perseguidos os 
falsificadores. 

Ha pouco tempo, na Allemanha, era condem-nado a 
oito annos de prisâo o individuo que havia falsificado a 
farinha de trigo com sulfato de baryta; as conservas que 
sâo garantidas contra a decom-posiçâo por-drogas nocivas 
a saude arrastam para a cadeia os que fabricam; a violação 
da marca de fabrica, como já disse, dá em resultado a 
prisâo para o viola-dor, e esta prisâo é aggravada por um 
outro processo, qual seja o de attentado contra a saude 
publica, quando se verifica que o producto falsificado, 
além do mais, é prejudicial a saude. 

Na Allemanha,quando se quer registrar a marca de 
um producto, esta sô é acceita nos registros com-merciaes, 
para entrar em circulaçâo, depois de haver a Junta de 
Hygiene, a autoridade sanitaria. declarado que o producto 
pôde ser dado a consumo, que elle nâo prejudica a saude, 
de fórma que estas marcas in-scriptas no registro 
constituem como que uma garantia para o consumidor e 
sâo como que um sello do Es-tado. O cidadâo que compra 
um producto de consumo de marca registrada sabe que o 
pôde consumir sem o minimo receio de comprometter a 
sua saude, e por isso, quando, além do producto ser 
imitado e falsificado, é nocivo a saude, quem tal falta 
commette, incorre em penalidade muitissimo severa. 
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Não basta que tenhamos o serviço da defesa da 
saude publica pelo asseio das ruas, destruiçào dos fócos 
de infecçâo, pelas visitas domicitiarias, exames dos 
encanamentos da agua, extincçâo dos depositos do lixo, 
lugar onde nascem e se desenvolvem estas 
enfermidades, como as estatisticas demonstram, que sâo 
exactamente as que concorrem em grande pro-porçâo na 
somma total da mortalidade. Muitas enfermidades 
provêm exactamente da alimentação vi- ciada. 

Neste sentido, Sr. Presidente, nada temos feito 
neste paiz e eu espero que este governo, que tâo pa- 
trioticamente arranca da incompetencia da Munici- 
palidade a defesa da saude publica, que até hoje tem, 
por assim dizer, sido abandonada, cuidará corn ca- 
rinho do que se refere a alimentaçâo publica.  

 A carne que até esta hora fica exposta nos açougues, 
para ser vendida, quando não o póde ser depois de 
meio-dia, os peixes putrefactos expostos â venda e 
muitos outros productos sâo desta fórma entregues ao 
consumo, sem que a autoridade municipal se 
incommode com isto — autoridade que, a lias, só serve 
para figurar nos orçamentos, autoridade, Sr. Presidente, 
que, ainda que injustamente, quero crer, mas que em todo 
o caso se expoz, foi arrastada a um tribunal por suborno 
— e que, por-tanto, nâo póde inspirar confiança á 
população.  Nos vivemos envenenados dia por dia e 
assim continua este perigo para a saude publica. 
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Portanto, nos devemos, além de acabar com esse 

mal, dar garantias ao productor contra os falsi-ficadores ou 
imitadores, porque o productor, que tem registrado o seu 

producto, esta sempre ao al-cance da mão da autoridade 

quando, porventura, commetta qualquer acto contra a 

saude publica. 
Assim, os falsificadores que escapam a autoridade, 

os imitadores de tudo, os envenenadores da população, 

nâo continuarâo mais a exercer a sua industria malefica. 
E' por isto que nos temos necessidade de per- 

 

 seguil-os energicamente. 

O meu projecto s6 viza isto, nâo póde ser ta-xado de 
violento, nem de conter medidas coerci-tivas de natureza a 

attentar contra a liberdade indi-vidual. Pelo contrario, eu 

trato de harmonizal-o com o direito, com a liberdade e 
com a justiça. 

Devo dizer que ha muito tempo penso neste 

assumpto. Desde o começo desta sessão eu pre-tendia 

justificar esta medida indispensavel. Nâo o quiz fazer, 
entretanto, sem instruir-me bastante, indo ouvir todos os 
interessados e pedindo-lhes que me orientassem nas 

medidas que a pratica lhes suggeria como indispensaveis, 

para que a lei fosse uma realidade e nâo continuasse esse 
estado de cousas. 

Assim, mando a Mesa este projecto, (38) espe-rando 

do patriotismo da Commissâo que se ccmpe- 

 

 

 
(38)Anna
es da 
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Deputado
s de 1903 
vol 
7,pags.78
2 e se- 
guinte 
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netre da urgencia do mesmo, afim de convertel-o em lei 
o mais promptamente possivel. 

O referido projecto modificativo. cuja tran-
scripção nos parece desnecessaria, foi julgado ob-jecto 
de deliberação. e enviado a Commissão respectiva . 

Precedido posteriormente de resumidissimo 
parecer, foi, sem quaesquer observaçõcs, successiva 
mente approvado nas tres discussôes regimentaes. 

Enviada a Proposiçao ao Senado sobre ella foi 
emittido parecer em 91 de Julho de 1904, o qual 
apenas, limitou se a opinar pela sua approvação. (39)  
Entrando em ordem do dia, o Senado mantere quasi 
integral o dito projecto, limitando-se a tornar mais 
definida a materia da competencia pira o co-nhecimento 
das infracções da lei reguladora das ga-rantias de 
marcas de indu stria c commercio, provi-denciando 
sobre materia processual, de modo a su-jeitar a 
attribuiçao conferida aos Estado a de legis-larem sobre 
o direito formal. 

 A modificação mais sensivel do projecto foi aquella 
em que o Senado, supprimindo o art. 33 res tabeleceu a 
competencia do Tribunal Civil para co-nhecer do 
pedido de perdas e damnos pela violação da 
propriedide de marca, competencia que o projecto 
originario conferia ao juizo da acção criminal.         

Por isso a Commissâo de Constituição, Legisla-
ção e justiça da Camara dos Deputados ndo vio 
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inconveniente algum em acceitar as emendas do 

Senado, sendo de parecer que fossem approvadas, o 

que effectivamente foi feito.  

Levado â sancçâo Presidencial foi o referido 

projecto convertido na lei n.1.236 de 24 de Setembro de 
1904, posteriormente regulamentada pelo Decreto n. 5.424 

de 10 de Janeiro de 1905. 

11—Do confronto dos dispositivos da nova lei corn 
os preceitos da legislaçào modificada verificase que as 

principaes alteraçôes consignadas são relati-vas : — á 
aggravação da penalidade applicada â con-trafacçâo, á 

responsabilidade solidaria d'aquelles que concorrem 
directa ou indirectamente para a falsifica-ção, e á parte 

processual. 

Sem duvida era essa uma medida que se im-punha 

como de immediata necessidade, e louvavel, portanto, foi 
o intuito do legislador em pretender eercar de efficaz 

garantia as marcas de fabrica e de commercio, 

assegurando-lhes melhor amparo na le-gislaçâo nacional. 

 Todavia, como o demonstraremos no correr 
d'este trabalho, esse nobre objectivo nâo tem sido in- 
teiramente conseguido.  

A' sombra da interpretaçâo erronea de algumas das 

disposiçôes modificadoras do Dec. de 1887, ver-dadeiros 
abusos têm sido praticandos, e a applicaçâo da nova Lei, 

em muitos casos, tem sido solicitada, mais para apoiar 

indebitas e injustincavers exigen- 
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cias, do que para reprimir. realmente, a contra- 
facçâo e promover a responsabilidade do seu autor 
Em lugar opportune trataremos de tal assumpto, 
que bem merece a reflectida attenção dos Juizes e 
Tribunaes, afim de evitar que possa ganhar fóros de 
cidade na jurisprudencia, uma doutrina incompativel 
com os principios do direito penal, com a moral e so- 
bretudo, com a intenção legislativa.  



 

 



CAPITULO II 

Definição. distincçâo. caracteres e objecto da 

marca industrial 

I—A omissao. o silencio e a divergencia que se 
encontram, quer nas legislações estrangeiras, qucr no 
direito scientifico, corroboram a sabedoria do velho 
brocardo— omnia definitio  in jure peri-culosa est. 

A lei franceza nâo offerece propriamente uma 
definição de marca, limitando-se à indicação objectiva 
do que deve ser considerado como marca de fabrica e 
de commercio. (45) 

A legislação allemâ netn define nem especifica o 
que é susceptivel de constituir marcas, precisando. 
apenas, o que nào pode ser registrado como tal. (46) 

O direito argentino apenas contém longa enu-
meração exemplificativa dos signaes que podem ser 
empregados como marcas. (4?) 
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No japão (48), Turquia (49), Suissa (50) Sue- 

cia (51), Noruega (52), Russia (53), Portugal (54), 
Paizes Baixos (55), Italia (56), Inglaterra (57), Esta- 
dos-Unidos da America do Norte (58), Hespanha 

(59), Chile  (60), verifica-se o mesmo silencio quanto 

a definição da marca industrial.  

Outras legislaçôes, parecendo definil-a, dão an-tes 

uma enumeraçâo geral do que possa ser conside-rado 

como tal. 
Assim a Lei belga, de 1 de Abril de 1879, no art. 1° 

declara : 

—«Est consideré comme marque de 
«fabrique ou de commerce tout signe ser-
«vant à distinguer les produits d'une indus-trie 
ou les objects d'un commerce». 

     A Lei bulgara de 22 de Janeiro de 1893, no art. 1° 
estabelece : 

—«os signaês que os commerciantes ou 
«productores empregam para distinguir «seus 
productos». 

(4S) Lei de 2 de Marco de 1899. 
(49) Reg. de 10 de Maio de 1888. 
(50) Lei federal de 26 de Setembro de 1890. 
(51) Ordenança de 5 de julho de 1884. 

 

(52) Lei de 26 de Maio de 1884. 
(53) Avisos do Conseïho d'Estado de 26 de Fevereiro e 9 de Marco de 1886. 
(54) Lei de 21 de Maio de 1896. 
(55) Lei de 30 de Selembro de 1893. 
(56) Lei de 30 de Agosto de 1868. 
(57) Lei de 25 de Agosto de 1883 tit. IV art. 62. - 
(58) Lei de 3 de Março de 1881.  
(59) Dec. de 20 de Novembro de 1850. 
(60) Lei de 12 de Novembro de 1874. 
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A Lei grega, de 10 de Fevereiro de  1892, no art. 1° 

considera como marca de fabrica : 

—qualquer signal   distinctivo de- produ- 
«ctos da industria, da agricultura, da cria- 
«çâo do gado, e, em geral, do commer- 

 cio». 

A Lei mexicana, de 1889 igualmente determina no 

art. 1° que será considerado como m arca : 

—qualquer signal especial destinado «a 
distinguir, no commercio, um producto 
«industrial qualquer». (61) 

No direito scientifico a divergencia de opiniôes 

assignala-se com brilhantismo nas discussões e na 

doutrina sustentadas pelos nomes illustres de FLET- 

CHER   MOULTON, FREY-GoDET, OSTERRIETII, do advo- 

gado MAUNOURY, do CONDE MAILLARD DE MARAFY, de 
BUSSON (62), Bosio(63) e de tantos outros emi-nentes 
juristas, que do assumpto têm tratado. 

D'ahi resulta o evidente proposito da generali-dade 

das legislaçôes em deixar essa missão ao criterio 

(6i) ARMENGAUD— Traité pratique des marques de fabrique et de com-
merce—Part. II—Législation étrangères; PAXDECTES FRANÇAISES —V° Mar-
ques de fabrique vol. 40 11. 113  seguintes. 

(62) Annuaire de l'Association internationale pour la pro'ection de la 
proprieté industrielle—2» annee pag. 461 e seguintes. 

(63) Op. cit. pag. 57 us. 24 e seguintes. 

 



 

da doutrina,   sujeitando-a a   sancção da jurispru-dencia. 

2.—A legislaçâo patria, inspirada na lei fran-ceza, 
seguiu o seu exemplo e sabiamente evitou definir e 

precisar taxativamente o que entende por —marca 

industrial, limitando-se a assegurar a qual-quer o direito 

de assignalar as suas mercadorias ou productos por meio 
de marcas especiaes (64). 

Os termos concisos de semelhante proposiçâo, a pura 

e simples significaçâo do vocabulo—marca—, o seu uso 

commum nas industrias e no commercio, o objectivo do 
seu emprego, revelam, entretanto, com   espontanea 

clareza  a  sua definição generica. 
De facto: — assignalar mercadorias ou productos 

por meio de marcas especiaes—é individualizal-as, 
caracterizal-as por meio de um signal distincto, que possa 

fazer differençal-as entre outras da mesma especie, 

attestando ao consumidor a respectiva ori-gem ou 

proveniencia. 
E não foi outro o intuito da creação legal do instituto 

senão o de garantir a liberdade commercial, a honestidade 

do commercio e acautelar a boa fé do consumidor contra a 

espoliaçâo de uma concur-rencia criminosa. (65) 

(64) Dec. n. 1.346 de 14 de Outubro de 1887 art I.º; Lei n. 1.236 de 24 
de Setembro de 1904 art. 1.° 

(65) ALLART—Traité theoiique et pratique da la concurrence déloyale: 
UGO BOZZINI—La concurrença illecita net traffici; G.'ANNINI—La coucorreiza 
sleale; SELLIER—Traité de la concurrence délovale; VALLOTON—La concur-
rence deloyale et la concurrence illicite. 
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 Assim entendido, nâo será errado explicar a marca 
industrial como—o caracteristico empregado para 

assegurar ao consumidor a proveniencia dos productos ou 

rr.ercadorias e distinguil-os de outros identicos ou 
semelhantes, de origem differente. (66)  A definiçâo supra 

deve, porem, ser entendida de modo a nâo restringir a 

protecçâo que a lei não recusa. 

      A palavra — mercadorias — abrange todos os 
cbjectos de um commercio. 

Igual amplitude nâo deve ser recusada ao voca-

bulo—productos— que comprehende indistincta-mente 
qualquer producto,  natural  ou artificial. 

A protecçâo legal deve ser extensiva a tudo o que 

possa ser o resultado de um trabalho industrial ou 
constituir o objecto de um commercio. 

Os vocabulos — industria— e — commercio — 

devem ser entendidos em sua mais atnpla signi-ficação. 

Os productos da agricultura são, portanto, 
susceptiveis da applicaçâo da marca pela  mesma 

   (66) Vide  AFFONSO CELSO —Marcas industriaes  e nome commercial n 
24; Bosto—op cit n.   30; POUILLET— Op. cit n. 4. 

Adoptado o criterio estabelecido pela legislaçâo belga a marca è o 
signal proprio para distinguir os productos de uma industria ou os objectos de 
uni commercio (DIDIMO DA VEIGA—Marcas de fabrica pag. 31 CALMELS— 
Des noms et marques de fabrique et de commerce et de la con-currence 
déloyale n. 22; BRAUN — Op. cit. n. 15; GEORGES DE RO— Op. cit. pag 105). 

ARMENGAUD define-a : «un signe quelconque appliqué sur un produit 
et permettant de reconnaître de quelle fabrique il provient ou quelle maison 
de commerce le met en vente (Op. cit. pag. 1). 
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razão que qualquer outra producção do  trabalho 
(67).  

Os productos naturaes, sejam ou não manufa-
cturados, sâo, sem duvida, objecto da protecçâo in-

dustrial. (68) 

Esses factos, entretanto, nâo sâo expontaneos; são 

antes devidos em grande parte, à experiencia, ao trabalho 
e a intelligencia humana. 

A criaçâo do animal (gado, cavallos) constitue uma 

industria especial ; os esforços perseverantes e 

intelligentes do criador podem determinar uma producção 
de qualidade muito superior a outras da mesma especie. 
(69). 

E nâo seria justo que ficasse a mercê da concur-

rencia criminosa. (70) 

(67) BRAUS Op. cit. ns. 60 e seguinles ; GEORGES DE RO—Op. cit. 
pag.   126 ». 35  e seguinles. 

Sob a denominação de industria, escreve LITTRE, comprehende se : todas 
as operações que concorrem para producção das riquezas :—industria 
agricola, a industria commerciale a industria manufachireira. 

A primeira se occupa principalmente em provocar a acção produ-ctiva da 
natureza ou em recolher os respectivos productos ; a segunda crea o valor 
collocando.os productos ao alcance do consumidor ; a ultima é a que 
transformando as coisas  lhes da valor (Dictionnaire de la langue française V-
.° Industrie.) 

(68) Certos productos sâo espontaneamente fornecidos pelo solo, 
(as pedras, os mineraes, etc., etc.) nâo reclamando, portanto, nem cultura, 
nem creâçâo, ou conservaçâo propriamente dita. 

Mas a sua extracçâo, diz BRAUN, reclama o emprego de braços e ap-
parelhos que arrancam a terra as suas riquezas occultas, e essa circum-stancias 
é o bastante para dar a esse trabalho um caracter industrial. (Op. cit. n.63). 

As aguas mineraes figuram tambem entre os productos naturaes. 
A respectiva capitaçâo, o engarrafamento, a collocação das capsulas, a 

expedicão—constituem actos da industria do proprîetario das fontes. 
(69) Bosio—Obr. cit. ». 49 ; DARRAS—Op. cit. pag. 86; BRAUN— Op. 

cit. pag. 218. 
(70) ROBEN DE COUDER—Dictionnaire de droit commentai. V." Marques 

de fabrique n. 24; COUHIN — Propriété artistique, litteraire et industrielle. 
vol. t."pag. 473 e vol. 2°,pag. 96. 
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Assim o entendem expressamente as Leis fran-ceza 

de 1857, a grega de 10 de Fevereiro de 1892 e a italiana, 
de 30 de Agosto de 1868. (71) 

E' o que tambem nos ensina o illustre Relator do 

Parecer das Secçôes reunidas do Imperio e Jus-tiça do 

Conselho  do Estado sobre a reforma da nossa Lei 2682, 

de 23 de Outubro de 1875. (72) 

E' o que igualmente doutrina o direito moderno pelo 
orgam autorisado de UMBERTO PIPLA:—«Doven-dosi 
perô intendere la parola industria nel suo si-gnificato più 
largo e comprensivo, e queridi anche in quello di industria 
agrrcola, è superflua la speci-licazione della legge in 
ordine agli animali di razza, costituendo essi 
evidentemente un prodotto dell'industria agrrcola. Non vi 
è poi dubio che il marchio pu'6 distinguere anche è 
prodotti dell'ingegno, corne libri, quadri, statue, essendo 
le industrie immateriali compresse nella produzione 
economica. (73) 

3—A marca industrial só é applicavel as cousas 
moveis ou semoventes, que podem ser objecto de 

commercio. 

(71) A lei franceza estabelece em dispositivo especial l (art-2o) que as 
Suas prescripções sejam applicaveis: «aux vins, eaux—de—vie et autres 
boissons, aux bestiaux, graises, farines et generalement a tous les produits 
de l'agriculture».        

As legislações industriaes grega (art. I.°)e italiana [art. : J)) consi-deram 
como marca os signaes distinctivos dos productos da industria ou do 
commercio, da agricultura e da criaçao de gado e anïmaes. 

(72) AFFONSO CELSO—Obr. cit. pag. 247.' 
(73) Diritto industriale «. 241. 
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E' certo que as palavras—productos da industriel —

têm uma significação muito mais ampla que o vo-cabulo—
mercadorias—, mas, nâo obstante, as refe-ridas 
expressôes devem subordinar-se â intelligencia dos textos 

legaes e á evidente intençâo do legislador.  Em nosso 

direito os immoveis nâo podem ser objecto de marca. 
Não ha duvida, como parece a Bosio, que ccrtas 

construcçôes especiaes, sobretudo quando destinadas ao 

uso industrial, possam constituir uni importante ramo de 

industria, na qual a habilidade e a experiencia do homem 
podem entrar como coef-ficiente essencial. 

 N'este caso, uma marca visivel ao publico, será o meio 

mais prompto e mais efficaz para assignalar a 
especialidade da construcçâo e distin-guil-a das outras 
congeneres. 

A funcçâo economica social, o escopo da marca se 

realizam n'essa hypothese, exactamente como se 

realizariam com a applicação da marca em qualquer outro 
objecto movel. (74) 

A doutrina sustentada pelo eminente advogada 

exprime a tendencia do direito moderno, e se adapta 

perfeitamente ao espirito da lei italiana, que considera 
acto de commercio — a compra e a revenda de bens 

immoveis, quando essas operaçôes sâo feitas com o fim 
de especulação commercial. (75) 

(74) Op. cit. u. 51. 
(75) Codigo Commercial italiano art.  3 § 5.° 
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A opportunidade de comprehender os immo-veis 

entre as cousas commerciaveis encontra a mais segura 

justificativa nas palavras de juristas do valor de 
TROPLONG, na França e MANCINI, na Italia. 

Essa aspiração, traduzida em lei pelo Codigo 
Commercial Italiano, tambem se encontra realizada pelas 

legislaçôes mexicana e portugueza. (76) 

A' despeito, porém, de tal doutrina, cuja ado-pçâo 

importaria em evidente progresso, o nosso direito 

commercial profundamente inspirado no direito francez, 

exclue os immoveis de serem objecto de transacções 
commerciaes. (77) 

E' essa igualmente a soluçâo que se encontra 

escripta nos dispositivos da maioria das legislaçôes 

estrangeiras. 

4— A distincçâo estabelecida entre marcas de 

fabrica e de commercio é mais theorica do que pra-tica. 

Ambas visam o mesmo objectivo e sâo reguladas 
pelos mesmos dispositivos. 

Diz-se—de fabrica—quando representa espe-

cialmente o signal do fabricante, do estabelecimento 

industrial ou agricola, d'aquelle que crea o producto, que 
o manufactura 

(76) Codigo Commercial mexicano art.   75;  Codigo commercial por-
luguez art. 463. 

(77) Codigo commercial brazileiro  tit.   unico  art  19 ; Regulamento n. 
737 de 25 de Novenbro de 1850 arts. 10 e 19. 
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A marca de commercio é a do intermediario entre o 

productor e consumidor, isto é, d'aquelle que recebendo 

dos fabricantes; ou a elles comprando, os productos 
manufacturados, vende ou revende, por sua vez, aos 

terceiros que o procuram. (78) 

A marca de commereio, pondera RENDU, é talvez o 

meio mais efficaz de-prevenir as falsificações ope-radas na 
transmissão de certos objectos que, entre-gues em bom 

estado pelo fabricante, chegam, en-tretanto, ás mâos do 

consumidor completamente desnaturados. 

Todo o commerciante honesto póde garantir o seu 
estabelecimento contra qualquer suspeita de ma-| nipulação 

fraudulenta, appondo cm suas mercadorias um signal que 

representará a responsabilidade que assume pela 

integridade do que vende (79). 
£' a garantia da liberdade commercial, e o melhor 

meio que tem para proteger-se, quer o indus-trial, quer o 

vendedor dos seus productos. 

 Muitos commerciantes, entretanto, escreve 
POUILLET, permanecem ainda indifferentes, parecem 

suppor que o direito de possuir uma marca reconhe-cida e 

protegida por lei constitue um privilegio re-servado 

unicamente ao fabricante, e por esse motivo talvez 
procuram se inculcar como fabricantes ao consumidor 

(80). 

(78) ARMENGAUD— Op. cit. pag. 2. 
(79) Traité des marques de fabrique et de commerce et de la concurrence 

déloyale. 
(80) Op. cit. ». 6. 
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 E' essa um verdade que ainda hoje se observa em nosso 
commercio. 

 Pode succeder, todavia, que o productor, in-dustrial ou 
fabricante seja o proprio commerciante.  N'esse caso, a 
marca que adoptar participará das duas qualidades - de 
fabrica e de commercio.       

      5 —A marca é facultativa.  

 Os principios da liberdade do trabalho consa- 

grados pelo direito publico moderno repellem com 

energia o caracter obrigatorio da marca.  

 O seu uso é um direito que assiste ao industrial 
ou ao commerciante ; nâo é, porém, um dever a que 

fiquem subordinados (81).  

 Assim lê se na exposiçâo de motivos da Lei franceza de 

23 de Junho de 1857 : «Avec la marque facultative, en 
effet, le public peut reconnaître, sait reconnaître celle qui 

a une bonne réputation ; il s'adresse à celle-là de 
préférence, et il a une certitude morale que le fabricant 

honorable à qui elle appartient ne l'aurait apposée sur le 
produit qu'il achète, s'il était défectueux. Mais avec la 

marque obligatoire, tous les produits sont marqués ou 

signés, c'est la confusion des langues ; à moins d'une 

étude spéciale, il est impossible de s'y reconnaître, de 
distinguer la bonne marque de la mauvaise, et, lors même 

qu'on sait la distinguer, elle n'est plus une garantie 

(8l) Dec. i.236. de 24 de Setembro de 1904 arl. I.° ;  Dec.   3.346 de 
14 de Outubro de 18S7 art. 1.°  
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pour le public, puisqu'elle couvre également tous les 

produits du fabricant, les bons comme les mauvais » (82). 
Os discursos de CAVOUR e MICHELINJ, no Parla-

mento italiano, são libellos victoriosos contra o sys-tema 

da marca obrigatoria, instituto repugnante aos principios 

da liberdade industrial, e que so poderia encontrar abrigo 
nos vetustos regulamentos das Cor-poraçôes de Officios. 

E' certo que o nosso codigo penal estatue punição 

para os que imprimirem, lithographarem ou gravarem 

qualquer escripto, estampa ou desenho, sem n'elle se 
declarar o nome do dono da respectiva offi-cina, do anno, 

lugar, rua e casa onde funccionar tal estabelecimento (83). 

Tambem é verdade que os pharmaceuticos têm 
obrigaçôes analogas (84). 

Essas imposiçôes dictadas no exclusivo interesse da 

ordem e da saude publicas sâo, como bem observa 

AFFONSO CELSO, medtdas de policia e nâo podem ser 

consideradas marcas  industriaes obrigatorias (85). 
Esse conceito se adapta perfeitamente ao cri-terio 

juridico com que a Commissâo da Camara dos Deputados 

da Italia refutou o discurso  de  VICTOR 

(82) COUHIN—Op. cit. vol. 1.° pag. 434 ; REN'OUARD—Droit industriel 
pags. 375 e seguintes. 

(83) Codigo Penal art. 384. 
(84) Dec. 1151 de 5 de Janeiro de 1904; Dec. 452 de 30 de Novembre de 

1897 art 1.° let. b cl alios; Dec. 5424 de 10 de Janeiro de 1905 art. 21 |§ S- 
us. 1 e 2. 

(85) Op. cit.pag 42 
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HUGO, na Camara dos Pares, o qual, argumentando com a 

obrigaçâo imposta aos gravadores de apparent scus 
nomes ás respectivas obras, sustentava a neces-sidade da 
marca obrigatoria que, no seu entender e pelo facto 

assignalado, não violava a liberdade da industria e do 

commercio. (86) 

Respondeu-o cabalmente Michelini, relatorda 

alludida Commissâo «A cio due risposte. In primo luogo 
sussistono sempre tutti gli altri imbarazzi, len-tezze, e 
spese, inconvenienti da noi accenati; in se-condo luogo 

sarebbe maggiore certamente la libertà di stampa se ai 

t'pografi non fosse imposta quella obbligazione, la quale è 
fonda ta sopra i principi non d'economia politica, ma 

d'ordine sociale.  «Prodotto che possono essere di gran 

momento sulla publica opinione, risolversi in gravi delitti 

contro lo Stato o contro gl'individui, non possono 
assomigliarsi ai prodotti materiali, il publico interesse 

vuole che si sappia chi ne sia l'autore, onde egli non vada 

impunito. 

« Dunque relati-vamente ai marchi, non si possono 
paragonare i prodotti della stampa cogli altri, perche i 
primi non possono rimanere anonimi senza gravi pericoli, 
senza che siano compromessi grandi inte-ressi le quali 
cose non hanno luogo quanto ai secondi. 

« Analoghe considezarioni din-ostrano, dalle 
eccezionali disposizioni sancite al riguardo a certe 

(86) GASTON MAYER—Op. cit. pag. 102, u. 8. 
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industrie da cui puô tornare nocumento alle salute ed alla 

vita dei cittadini, no doversi conchindere che quelle 

speciali disposizioni s'estendano a tutti i pro-dotti (87).» 

Do exposto resulta, como dissemos, que sók ex-

cepcionalmente e attendendo a essas consideraçôes de 

simples policia eu de garantia publica, pode o Poder 

Publico determinar em regulamentos uma designação 

obrigatoria para certos e determinados pro-ductos. (88) 

O systema da marca obrigatoria, além de vexa-torio 
para o industrial ou commerciante, é inutil e illusorio para 

o consumidor, e sobretudo constitue um attentado â 

liberdade do commercio e da indus-tria, na qual se 

inspiram as legislações moder-nas. (89) 

6—A marca industrial pode ser ou deixar de ser 

adherente aos productos que pretende caracterisar. 

As marcas podem ser usadas tanto nos artigos, 

directamente como sobre os recipientes ou envolucro dos 

ditos artigos. (90) 

Além disso podendo a marca consistir em tudo o que 
nào seja prohibido por lei, e que sirva para fazer 

differençar os objectos de outros identicos, ou 

(87) Bosio—Op. cit. 
(88) MAYER— Op. cit. 
(89) GEORGES DE RO—Op. cit.pag. 58. 
(90) Lei 1.236 de 24 de Setembro aie 1904 art. 2°§ unico. 
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semelhantes de proveniencia diversa, (91) é obvio que 
em tal generalidade se comprehendem todas as industrias 

sem distincçâo, e sem excepçâo d'aquellas cujos 

productos não sâo susceptiveis de receberem uma marca 

adherente, como:—as agulhas, os alfi-netes, os liquidos, 
etc. (92) 

Desde que a marca especifica um producto, es-

creve BRAUN, pode ser apposta onde se queira, quer faça 

ella parte do proprio objecto ou seja n'ella ap-plicada, 
quer se a colloque nas caixas, vasos, envolu-cros, ou 
cintas destinadas a conter, a envolver os produtos ou 

mercadorias, quer finalmente seja fixada ou impressa em 

objectos que, taes como rolhas, bobinas, etiquetas, 
acompanham o producto ou a mer-cadoria ou sâo 

destinados a acompanhal-os. (93) 

Assim o modo de apposiçâo fica ao inteiro cri-terio 

e a vontade do productor, bastando que a marca permitta 
distinguir um producto de outros similares. (94) 

7— Igualmente é necessario que a marca 

possa ser vista pelo consumidor, porém, nâo é 

indispensa-vel que seja apparente. 

(91) Lei r'236 cit.  eod. loc. 
(92) MARAFY—Grand dictionnaire international de la proprieté indus-

trielle V.º Marques », 14; BLANC—Trailé de la contrefaçon en tous genres 
pag.  773; LUCIEN BRUN — Op.   cit.   pag.   7; BEDARRIDI —Op. cit. n. 836; 
GEORGES DE Ro-Op. cit. pag. III; PANDECTES FRANÇAISES— V Marques de 
fabrique n. 36. 

(93) Op. cit. pag. 129. 
(94) RUBEN DE COUDER—Op.   cit. 1º Marques  de fabrique ».  23 ; 

MAYER—Op. cit. pag. 148 «. 65- 
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Na maioria dos casos verifica-se que a marca é 

apparente eapposta em lugar exterior do producto, mas 
nada obsta que tal apposiçâo seja feita interna-mente, sem 
que, por isso, o respectivo proprietario possa ficar privado 

da protecçâo legal. (95) 

Basta que a marca seja caracteristica, pouco im-portando o 
lugar em que possa ser apposta. (96)        Cumpre, 

entretanto, que tal permissâo seja bem comprehendida. 

•Ella significa simplesmente, diz COUHIN, que nâo é 

necessario que a marca appareça â primeira vista, isto é, 
no acto da compra do producto ou da mercadoria. 

Mas é indispensavel, certamente, que possa ser 

percebida pelo consumidor em um dado mo-mento. 
Um signal completamente invisivel nada teria 

de distinctivo, e nâo poderia, portanto, constituir 

marca, no sentido proprio e legal da palavra. (97) 

A questão já foi resolvida pelos Tribunaes fran- 

cezes, a proposito das marcas 'appostas nas rolhas 

das garrafas de Champagne ( V. Cliquot Ponsardin.) 

Tendo um dos tribunaes de primeira instancia 

se recusado a reconhecer taes marcas, a pretexto de 

que o consumidor se encontrava sempre na impos- 

(95) RENDU—Traité pratique des marques de fabrique et de commerce 
et de la concurrence déloyale n. 16 ; BEDARRIDE — Op. cit. n. 847; POUILLET 
—Op. cit. n. -12 ; MAYER—Op. cit. pag. 148 ». 65. 

(96) GEORGES DE RO—Op. cit. pag.  110 ». 10. 
(97) op- ci- vol. 3 pag. 98. 
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sibilidade de verifical-as, no acto da compra das re-
spectivas garrafas.foi o julgado reformado pela Côrte 
Suprema de Paris, que, entre outros considerandos, 
declarou : 

«Attendu. . . que   toute marque ap- 
 «posée conformément aux usages du com- 

«merce doit jouir de la protection des lois; 
«qu'il n'est point méconnu que l'usage « des 
fabricants de vins de Champagne est 
«d'apposer leur marque sur la partie du 
«bouchon qui entre dans la bouteille; 

«que cette marque, encore bien qu'el- 
 «le ne  soft pas apparente, n'en constitue 

«pas moins une véritable marque de fa-
«brique, un signe distinctif a l'aide duquel «le 
fabricant garantit l'origine de ces pro-«duits; 

«qu'en admettant, comme dit le juge- 
«ment attaqué, que, placée de cette  mani- 

 «ére, elle ne puisse pas servir à tromper 

«l'acheteur, ce n'est point la une conside-« 
ration à laquelle il faille s'arrêter; qu'en 
«effet, la contrefaçon des marques de fa-« 
brique est un délit spécial dont il ne faut «pas 
méconaitre le caractère; 

« que ce délit a été prévu et défini, 
«moins dans l'interêt des achêteurs, qui «sont 
protegés par les dispositions du Code 
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«penal, que dans celui du fabricant, à qui 

«la loi a voulu garantir l'usage exclusif de 
«sa marque, afin de lui assurer par là la 
«jouissance exclusive des avantages et 

«de la clientèle qui s'attachent a sa reputa 

tion commerciale ; qu'ainsi, c'est à tort 
 «que le jugement attaqué c'est fondé,. . . 

«etc.» (98). 

E' evidente, pois, a inanidade do argumento de que a 
marca nâo sendo apparente nâo poderâ illudir o 

comprador, sendo indiscutivel e fora de duvida que o 

simples facto da apropriaçâo indevida, abstrahindo a ideia 
de prejuizo ou confusâo, constitue usurpaçâo criminosa. 
(99) 

S.—E' necessario ainda que a marca seja cspecial e 
disfincta, uma vez que, tornando-se proprie-dade do 

productor ou commerciante, se propôe a distingua os 

respectivos productos ou mercadorias c a differençar-se 
de qualquer outra marca ja empregada. 

Esses caracteres constituem o principal obje-ctivo da 

lei, e que foi justamente o de evitar a confusâo de uma 

marca com outra, facititando assim o seu prompto 

reconhecimento. 
A especialidadet ou menos exactamente a novi-

dade, da marca é inteiramente relativa. 

(98) DALLOZ— J.  G.  845-,  1,527; PTAILLE—Annales 1845; 2,655 
(99) MARAY— Ob. cit. V. Marques  n. 13,  e   V .° Bouchons; BRAUN— 

Op. cit « 29 ; POUILLET— Op. cit n. 12. 
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A novidade absoluta póde ser verificada em uma 
marca, como, na constituida por denominação de fantasia, 

porém, d'ahi nâo se segue, nem está no espirito da lei, a 

necessidade da invenção de um signal especial para 
constituir a marca. 

«Les signes adoptés comme marques de fabrique, 

ensina CALMELS, peuvent ne présenter en eux mêmes 

aucun caractère de nouveauté; il suffit que leur 

application soit nouvelle, c'est à-dire, qu'ils ne soient pas 
déjà employés à distinguer les produits similaires d'une 

autre fabrique. Dans la marque de fabrique, en effet, ce 

que la loi garantit,ce n'est pas une invention de nouveaux 
desseins, une conception de forme nouvelle, mais le 
produit lui même dont la marque indique l'origine. (100). 

Verifica se, portanto, a novidade quando, sem 

necessidade de attenção especial, isto é, sem esforço 

intellectual ou exame attento das duas marcas, pode-se 
immediatamente reconhecer a diversidade de ambas. 

(101) 

Assim, pouco importa que o signal adoptado, 
considerado em si mesmo, seja antigo, banal ou vulgar, 

ou ainda que já seja empregado para indi-vidualisar os 

productos de diversa industria ou de commercio 
differente. (102) 

(roo) Des noms et marques de fabrique et de commerce et de la con-
currence deloyale n. 171. 

(101) Pipia —Dirillo industrialle n. 256. 
(102)MAYER—Op. cit. pag. 150. 
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Desde que o alludido signal, na occasião em que foi 

adoptado pelo dono de qualquer estabeleci-mento 

industrial, agricola ou commercial, não con-stituia a marca 
dos productos similares de um esta-belecimento rival, ou a 

indicação usual ou neces-saria de todos os productos do 
mesmo genero, tem manifestamente os requisitos 

necessarios para dis-tinguir os produ:tos de quem o 
escolheu para seu! uso. (103) 

D'onde se conclue, que a apreciaçâo da novi-dade, 

isto é, da especialidade da marca é questão inteiramente 

de facto e subordinada ao criterio do Juiz e ao exame dos 
peritos. 

Ninguem se illudirá tomando um pacote de fumo por 

uma peça de seda, diz bem o illustre CONSELHEIRO 

AFFONSO CELSO, UMa barra de ferro por um rolo de 
cordas, tenham embora marca identica. (104) 

N'essa conformidade foi julgado pelo Tribunal Civil 

do Sena, em 6 de Abril de 1866, que as pala-vras—Royal 

Victoria—podem ser empregadas para marcar alfinetes, 
embora constituam a marca de um fabricante de agulhas, 

uma vez que o principio legal só attribue a propriedade da 

marca para cada especialidade de objectos do commercio. 

(105) 

(103) COUHIN—()p. cit. vol.3.º 99; REXOUARD—Op. cit., 368. 368 ; 
BEDARBiDE—op. cit. ns. S22 e seguintes ; RUBEN DE COUDER — Op. cit.. V.º 
Marques de fabrique ns. 25 e seguintes. 

(104)op. cit. n. 29.  (105) PATAILLE— 
Op. cit.   66,70. 
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9) — Igualmentc pouco importa que a compo-sição 
da marca seja resultante da juncçâo de di-versos 
elementos je conhecidos ou empregados por outros. 

A marca assim constituida, não podendo deter-
minar a possibilidade de confusâo com nenhuma outra, é 

especial e nâo incide na censura, quer da lei, quer da 

doutrina. 
Assim tambem julgou o referido Tribunal Civil 

do  Sena decidindo que as duas palavras — Royal 

Victoria—embora já tenham sido empregadas cada 

uma separadamente,   a  sua reuniâo constitue uma 

nova marca, que póde ser validamente usada, mes- 
mo em industria identica. (106) 

 Pensar de modo differente seria ultrapassar o objectivo 

da lei, que apenas prohibe que os productos concurrentes 

possam ser confundidos, e acceitos uns pelos outros, em 
virtude da semelhança de marcas. 
(107) 

Por isso, ensina RENDU :—a marca de certo in-

dustrial consiste em uma lettra, a de outro em uma figura 

geometrica, a de um terceiro na fórma e na côr do 
envolucro : um quarto poderá reunir legal-mente a côr, a 
fórma, o caracter em um só desenho apresentando uma 

physionomia absolutamente di-versa de cada um dos 

traços adoptados. (108) 

 (106) LUCIEN-BRUN—Op. cit. pág. 8 ; POUILLET—op. cit. n. 20 ; 
ARMENGAUD- Op. cit. pag. 5. 

(107) GEORGES DE RO—op. cit. pag. 109. 
(108) Op. cit. n. 23 ; Vide: BRAUN— Op. cit. ». 24. 
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 10—A marca tendo por fim impedir a confusão de 

productos similares, nada obsfa, como já dis-semos (Vide 

n. S), que uma mesma marca possa ser empregada 
paralellamente em industrias differentes. 

Admitta se, exemplifica POUILLET, (109) uma marca 

consistente em uma cruz, e que seja empregada por um 
fabricante de velas. Poderia elle queixar-se pela facto de 

adoptar a mesma marca qualquer fabricante de fios ? 

Como seria passivel a confusão neste caso ? Pode-se, 

porventura, tomar uma vela por um fio, e reciprocamente ? 

Evidentemente não.      Todavia, póde succeder que as 

industrias sejam approximadas, embora differentes, sendo   

possivel determinar confusào a emprego simultaneo da 
marca commum. 

N'esse caso, a questão se resolvera segundo os 

principios geraes, e a marca nâo poderâ servir a ambas as 

industrias. 

11 —E' corrente em doutrina que póde ser con-
siderada como nova a marca já empregada, porém, que 
tenha sido abandonada. 

Torna-se, pois, res nullius e susceptivel de per-

tencer ao primeiro occupante, que se apropriando d'ella 

póde impedir o seu uso por seus concurrentes. 
E' necessario, porém, que o abandono seja certo, 

provado, e por tempo tal que nâo haja a menor 

(109) Op. cit. n. 22. 
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duvida acerca da intençâo do seu primitivo proprie-tario 
(110). 

 Em nosso direito a presumpção do abandono fi-cará 
legalmente estabelecida : 1.°—quando findos quinze 

annos o respectivo proprietario nâo renovar o registro da 
marca ; 2.°—si dentro do prazo de tres annos contados da 

data do registro o seu dono nâo fizer uso d'ella (111). 

12— Quando o fabricante tiverescolhido como 

marca de seus productos um signal susceptivel de ser 

representado por diversas fórmas e sob denomi-naçôes 

differentes, distinctas umas das outras, só terá direito ao 
uso privativo do desenho, emblema, figura, estampa, etc., 

e denominaçâo que especi-almente adoptou. 

Esse direito nâo é extensivo as demais modali-dades 

e designaçôes do typo, as quaes podem per-feitamente ser 
empregadas por qualquer concurrente. (112) 

13 — Encontra-se na propria definição da marca os 

fins principaes da garantia do seu emprego. 

O escopo da marca industrial é, como bem diz 

POUILLET, (113) assegurar uma garantia ao consu- 

(110) DARRAS—Op.  cit. n. 85 ;  LUCIEN-BRUN — Op. cit. pag. 119 ; 
POUILLET—Op. cit. ». 21 ; PIPIA—Op. cit. n. 256. (111) Lei 1.236 de »4 de 
Setembro de 1904 art. 11. (112) POUILLET—Op. cit. pags. 38 e 39. lux) Op. 
cit. 



94 

midor e ao fabricante: para o consumidor—offerece a 

certeza de que recebe o producto que realmente deseja 

adquirir, para o fabricante—que encontra assim um meio 

de distinguir-se de seus concurrentes e affirmar o valor de 

seus productos.       Taes dispositivos sâo justos c 
necessarios. 

A sua melhor justificative lê-se no magistral re-

latorio apresentado á Camara dos Pares em 17 de Julho de 

1824 pelo illustre CONDE DE CIIAPTAL, nas seguintes  
palavras : 

 «Elles sont justes en ce qu'elles donnent une garantie á la 

propriété industrielle. Je dis propriété! «et en est-il de plus 

sacrée que le nom d'un fabricant «qui, par un travail 
assidu, une conduite sans tache «et des découvertes utiles, 

s'est placé honorablement «parmi les bienfaiteurs de son 

pays et les créateurs «de son industrie ? S'il est glorieux de 
porter des «noms illustrés dans la carrière des armes, de la 
ma-«gistrature, de l'administration, il est pareillement 

«honorable de consacrer le sien par de grands ser-«vices 

rendus à l'industrie, une des principales sour-«ces de la 

richesse et de la prospérité d'un Etat. 
«Ce que je dis ici des individus, je le dirai des «villes 

où des fabricants sont parvenus à créer des «genres 

d'industrie, que la supériorité et la qualité «constante des 

produits ont fait apprécier de tous les «peuples 
consommateurs : souvent le nom de la ville «apposé sur les 

produits commande seul la confiance |«et forme une 
garantie aux yeux de l'acheteur; et,  
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«s'il était permis de revêtir de ces noms des produits 
«inférieurs, la confiance serait bientôt retirée et la 
«France perdrait infailliblement plusieurs genres 
«d'industrie qu'il importe à sa gloire et à sa pros-«perité 
conserver. 

«Le nom d'un fabricant devenu célèbre par la 
«supériorité constante de ses produits, la fidélité et «la 
bonne foi dans ses relations commerciales, de «même que 
celui d'une ville qui acréé un genre d'in-«dustrie connu et 
réputé dans toutes les parties du «monde, sont donc plus 
qu'une propriété privée; ils «forment une propriété 
publique et nationale. Les «produits revêtus de ces noms 
sont admis partout «avec confiance; et elle est telle, cette 
confiance, que «dans plusieurs lieux de grande 
consommation, on «les reçoit sans rompre balle. » (114) 

Tão brilhante justificative dispensa maiores 
argumentos e basta, por si so, para demonstrar de modo 
inilludivel o valor e a importancia da marca industrial. 

Constitue, por assim dizer, o penhor da lealdade das 
transacçôes commerciaes e assegura a cada um o 
beneficio legitimo de seus esforços, de seu trabalho e da 
sua habilidade. (115)  O conceito moderno em que se 
inspira a jurisprudence a para proteger a marca consagra 
identica| doutrina, não tanto por consideral-a privilegio 
con- 

(114/couhin— Op. cit. vol. 1.pag. 245. 
(115) ARMEXGVJD—Op. cit. pag. 2. 
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cedido em proveito exclusivo do productor, ou do 

mmerciante, antes como o rneio efficaz de tutellar fé 
publica e a honestidade do commercio. 

«L'interesse individuale del produttore, es-creve 

Bosio, passa quasi in seconda linea di fronte all'interesse 

che ha la massa dei consumatori di poter discernere, con 
sicurreza, fra prodotti iden-tici, o simili, quel prodotto 

speciale che vuole acquistare, (116) 

Cumpre, entretanto, não confundir a livre con-

currençia com a imitaçâo ou usurpação da marca, 
A industria sendo inteiramente livre nâo é possivel 

impedir que outras imitem qualquer crea-ção nova, já 

aperfeiçoando-a, já introduzindo modi-ficaçôes tendentes 
a affirmar a superioridade da concurrente. 

A livre concurrencia é principio immanente, 

incontestavel e indestructivel que se encontrarâ sempre 

como um dos fundamentos da legislaçâo industrial de 

qualquer sociedade composta de indi-viduos de igual 
energia e actividade.   (117) 

«Todos os induslriaes estimulados, como o sâo, pela 

concurrencia incessante de seus rivaes, esfor-çam-se cada 

vez mais em simplificar o trabalho, em melhorar os 
methodos e aperfeiçoar os processos conhecidos ou 

invental-os, afim de sobrepujar os 

(116) Op. cit. n. 249. 
(117) Buzzini—La concurrenza illecita mi lraff .ci,pag. 25; G:DDIXGS| —

The modem distribntive process pag. 22. 



97 

concurrentes pela abundancia e fecundidade de suas 

innovaçôes». (118)  

 Sem duvida esse esforço, como todo o acto 
commercial, é determinado pelo desejo do lucro, mas 

tambem nào se poderá contestar que d'ahi resultarão 
grandes vantagens para o proprio con-sumidor. (119) 

Do contrario a liberdade do commercio e da 
industria ficaria asphyxiada; desappareceria a concur-

rencia, e com esta a iniciativa e o estimulo, em des-

proveito da propria Nação. 

O abuso não reside na simples imitaçâo da industria 
— mas na deslealdade da concurrencia o que se verifica 

pela usurpação da marca ou na sua imitaçâo de modo a 

illudir o consumidor para, indebita e criminosamente, 

usufruir o producto dos esforços alheios. Eis, pois, 
resumindo, o objectivo da marca industrial—fazer 
respeitar a concurrencia honesta, franca e leal e protegel-

a contra os artificios da fraude. (120) 

(118) Coquelin—Dictionnaire d' conomie politique   V.º Concurrence. 
(119) BOZZINI—OP.cit.n. 52. 

Cumpre advertir que nâo sou adverso ao proteccionismo, reco-nhecendo 
antes que as necessidades economicas do Estado podem e  devem exigir que 
este tutelle a sua industria nacional impedindo que certas producções soffram 
a concurrencia de similares estrangeiras. 

Mas, como bem se deprehendera da nossa exposiçâo, nâo é d'esse 
assumpto que nos occupamos. 
        (120) BARBIER—De la concurrence déloyale; BETOCCHI — La concor-' 
renxa sleale pag. 2; BozZini------ Op. cit. ns. 6$ e seguiiutes. 

 



 



CAPITULO III 

 Da   propriedade  da marca 

Seus titulares 

1—Longe de assignalar-se pelo accôrdo per-feito 
entre tratadistas e commentadores acerca da causa 
geradora da propriedade das marcas, a questâo ainda 

apresenta o aspecto duvidoso de uma contro-versia nâo 

dirimida no campo da doutrina. 
 Sem importancia pratica, embora, scindiu, to- 

davia, opiniôes respeitaveis de eminentes juriscon 

sultes, que se empenham, em campos oppostos, em 

resolver victoriosamente a delicada questâo theo- 
rica, de accôrdo com as idéas que professarn e affir- 

mam com esforçado empenho. 

2—Sustentam uns que a propriedade das mar-cas 
nâo resulta da descoberta ou da creação, que é o facto 

gerador da propriedade das invençôes indus-triaes, das 

obras do pensamento, dos desenhos e dos modelos de 

fabrica, e sim de causa inteiramente di-versa que é a—
occupação. 

      O primeiro occupante é o unico e legitimo pro-

prietario. O registro e o deposito sâo formalidades 
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puramçnte declarativas e nào  attributivas da pro-priedade. 

(121) 

O illustrado jurista belga GEORGES DE RO apoiando 

identica doutrina, e combatendo a reforma de PICARD, 

sustenta que o direito â marca nasce da occupação. 

A lei regulamenta-o, mas nâo o créa. (122) -- Outros 

entendem que a propriedade das marcas é uma creaçâo do 

direito civil, e nâo se apoia no facto da occupaçâo, 

porquanto esta sômente se dâ em re-ferencia á res nullius e 

os emblemas e mais cousas que são em geral objectos das 

marcas pertencem na-turalmente a todos. (123) 

O illustre jurisconsulto patrio CONSELHEIRO 

AFFONSO CELSO, com a concisção e clareza que tanto 

distinguem as suas obras, refuta-os vantajosamente 
dizendo : 

—«Nâo procedem, porém, as razôes em que se 
fundam estes escriptores. O facto das limitaçôes postas por 
lei ao exercicio do direito â marca provaria demais, porque 

todos os direitos naturaes do homem sâo limitados em seu 

exercicio, no interesse da communidade, Argumentam 
tambem que nâo ha occupaçâo, porquanto esta sômente se 

dâ sobre res 

(21) LUCIEN-BRUN—Op  cit.  ».   10, RENDU—Marques  de fabrique et de 
commerce; PATAILLE—Op. cit.; COUHIN—op. cit. vol. 3.º pag. 100. (122) Op. 
cit. pag. 41. 

(123). DIDIMO DA VEIGA— OP, cit. pags. 2 e 3,BEDARRIDE—Op. 
cit.  n• 848 ; BRAUN—Op. cit. ». 10 ; POUILLET—Op. cit. », 77 ; MAYER— Op. 
cit. 
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nullius e os emblemas e signaes pertencem natural-mente 
a todos ; mas nâo advertem que a occupaçâo ou 

apropriaçâo dá-se nâo no emblema ou signal em si, mas 

nesse emblema ou signal applicado a cerio e determinado 

objecto para designação d'este. (124) E sustentando a 

doutrina opposta affirma que 

O direito â marca industrial nâo é feitura da lei civil, 
sinão preexistente a ella, como os de propriedade e 
liberdade do trabalho, dos quaes emana directa- 

mente. 

Tendo por missão garantir todas os direitos 

inherentes â natureza do homem, a lei civil reco- 
nhece-o e protege-o. (125)  

 RUBEN DE COUDER Evita entrar em detalhes 

para sustentar uma opiniâo precisa.. 

Limitando se a considerar a marca de fabrica ou de 
commercio como pertencente ao primeiro que se apropria 
d'ella, todavia apressa-se a declarar que tem sido 

considerada como uma creação do direito civil. (126) 

DARRAS, dcpois de analysar perfunetoriamente as 
doutrinas adversas, e objectar contra uma e outra, declara 

que, em falta de um verdadeiro direito de propridade, 

reconhece ao titular da marca um direito de natureza 

especial. 

(124) N'esse sentido satisfaz cabalmente a rcfutaçâo de Bosio (Op. cit. 
ptigs. 52 e 53) aos argumentos de BRAUN.  (Op. cit. pag. 65 in finc). 

(125) Op. lit. pag. 29. 
(126) Op. cit. v.º Marque de fabrique n. 70. 
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E depois de uma exposiçâo que, data venta, res-
sentese de falta de methodo e de clareza, conclue, 
entretanto, dizendo : «—Nous avons établit la legi-
timité du droit privatif en nous appuyant sur le travail 
créateur que l'on rencontre dans toute conception de 
marque. 

« Nous en tirons cette conséquence que ce droit 
est un droit naturel. 

«De ce caractère, il résulte que ce droit doit être 
reconnu en la personne de tout industriel ou com-
merçant. On ne doit tenir compte, sous aucun pré-
texte, de la nationalité soit du titulaire de la marque, 
soit de l'établissement où elle est mise en œuvre. 

Si l'on se décidait pour le système contraire, les 
conséquences pourraient être deplorables. (127) 

 3—Exposta assim em ligeira synthese a diver-
gencia doutrinaria acerca do assumpto, preferimos 
adoptara licçâo de COUHIN, segundo o qual, como 
dissemos, a propriedade das marcas deriva da oc-
cupação. 

A occupação é o modo de adquirir o dominio 
sobre a cousa que nâo tem dono (ru nullius) pelo 
simples facto de apprehendel- a  corn o animo de 
possuil -a como propria. 
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Quod ante nullius est id naturali ratione oc-cupanti 
conceditur (128) 

A occupaçâo, portanto, ensina LAFAYTTE SÓ póde 
ter por objecto as cousas que nâo estào no dominio 
alheio, ou porque nunca pertenceram a outrem, ou 
porque foram abandonadas pelo seu antigo dono 
(129).  

Para que a occupaçâo de um signal determinado 
confira a respectiva propriedade ao occupante são, 
porém, necessarias duas condiçôes : 

1— E' indispensavel que o uso do signal oc-cupado 
nâo seja accidentai, ou em outros termos, é necessario 
que o signal seja occupado para o fim de distinguir os 
productos do occupante.  

A posse puramente accidentai ou intermittente de tal 

ou tal signal como, por exemplo, sua apposição conforme 
o pedido ou segundo a fantasia dos com-pradores nâo 

daria direito algum exclusivo em pro- veito do occupante.. 

(130) 

Confirmando a doutrina refere POUILLET O caso 
seguinte:—um fabricante empregava, havia cerca de 
trinta annos, um determinado signal—um leão— como 

marca de seus productos, e essa marca ad-quirira grande 

notoriedade no commercio. 

(128) l'assagem de GAIO reproduzida nus—instil.L.II lit. 1.º§ 12. 
A mesma regra se encontra formulada no Digesto (lit. II l. 411) que 

fallando das rts nullius diz : Ejus fiunl qui primns eorum possessionem 
naclus est. — Adipiscimur possessionem per.nos me ipsos.» 

(129) Direito das cousas vol. 1 § 33 A 
(130) COUHIN—Op. cit. in eod. loc; ARMENGAUD—Op. cit. pag. 34. 
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Encontrou, entretanto, um concurrente que appunha 

o mesmo signal nos respectivos productos, o que 
determinava inevitavel confusâo. 

Allegava, todavia, o concurrente a prioridade da 

posse de semeihante marca, confessando, comtudo não 

empregal-a de um modo usual, corrente e con-tinuo, e que 
sô era applicada em certos productos e a pedido dos 

compradores. 

Por isso, sustentava elle, que o facto certo e 

indiscutivel da posse anterior lhe assegurava o di-reito de 
uzar do referido signal de um modo absoluto em todos os 

seus productos e com o mesmo titulo que o outro 

fabricante. 
Retorquia este que semeihante uso por parte do seu 

rival tendo sido accidentai, e nâo podendo jamais 

constituir uma marca de fabrica, destinada a designar a 

origem da mercadoria, nâo podia, por-tanto, ficar 

prejudicado. 
Levada a questâo a Juizo, assim se pronunciou 

o  Tribunal do Sena, em 9 de Março de 1877: 

«Attendu que  Debrye, loin de nier 

 «l'usage qu'il a fait de la marque au Lion, 

«soutient qu'il a le droit de l'employer com- 
«me en étant en possession par lui-même 

«ou par son auteur, le sieur Barbier, depuis 
«1837, époque antérieure à celle- où la 

«maison Dupont aurait fait figurer un lion 

«sur ses produits ; 
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«Attendu que ce système de défense 

«devrait être accueilli sî la possession dont 
«se prévaut Debrye n'avait rien d'équi-«voque 
et s'il avait réellement fait usage «d'un lion 

pour se l'approprier à titre de o marque de 

fabrique ; 

«Attendu qu'il n'en a pas été ainsi; «que 

si les documents de la cause éta-«blissent que 

la marque au Lion a été em-«ployée par 
Barbier dès 1846 et peut-être «dès 1844, il en 

résulte également que cet «emploi n'était pas 
exclusif de l'usage de «la même marque 

faitpar la maison Dupont «et Deschamps 

d'une manière non inter-«rompue à partir 

d'une époque remontant, «au moins, à 1848 ; 

 «Attendu que les marques de fabrique «ou 
de commerce sont des signes au «moyen 
desquels un commerçant distingue «ses 
marchandises de celles de ses concur-«rents et 
en garantit l'origine; qu'un signe «non destiné 
à remplir ce but ne peut être «possédé à titre 
de marque de fabrique; 

«Attendu que, soit avant la loi du 23 
«juin 1857 qui régit actuellement la ma- 
«tière, soit après, Barbier et Debrye n'ont 
«jamais possédé la marque du Lion corn- 
«me étant leur marque de fabrique;  
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«Attendu qu'ils ne marquaient pas «leurs 

produits d'un signe propre a leur) «maison, mais   
de   différents signes,    au 

 «nombre d'une vingtaine, sur lesquels ils 

«ne prétendaient aucun droit de propriété; 

«Attendu  que   chaque   client choi- 

 «sissait un signe a sa convenance particu- 

lière et ordonnait qu'on l'apposât sur les «objets 

qu'Il achetait ; 

 «Attenduqu'en présence decette ma- 

«nière de procéder, attestée par les témoi-

«gnages des sieurs Beaudureau et San-«cerre, il 

y a lieu de reconnaître que jamais «la marque 
au Lion n'a présenté, en ce qui «concerne 
Barbier et Debrye, les cara-«ctéres d'une 

marque de fabrique, etc., etc.» 

     Tendo   Debrye   appellado, a Côrte de Paris confirmou 
a decisâo nos termos seguintes: 

 «Considérant qu'il résulte de l'instru- 

«ction et des débats que l'apposition de 
«l'empreinte au Lion sur certains produits «de 

Ta fabrication des époux Barbier, dont 
«Debrye est le successeur, était effectuée, «non 

pour distinguer constamment et uni-
«formément les produits de cette fabri-«cation, 

ou tout au moins une certaine ca-«tégorie de 

ces produits, mais sur la de- 
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 «mande et suivant la fantaisie des ache- 

- cteurs ; 

«Que l'usage accidentel d'une em-
«preint abandonnée, parmi nombre d'au-«tres, 

au choix des tiers, n'a pas le cara-«ctère d'un 
signe  servant à specifier les 

 «produits de la fabrication d'un  commer- 

 «çant ;—Que Debrye ne fait donc pas la 

«preuve qu'il ait, soit par lui, soit par ses 

«auteurs, usé du Lion à titre de marque «de 

fabrique antérieurement au dépôt de «la 
marque analogue effectué par Dupont ; 

 «Qu'il devient, dès lors, sans interêt 

«de rechercer la date à laquelle remonte 

«l'emploi, par la maison Barbier, de ce «signe 
banal entre ses main, etc....» 

Este ultimo accordam foi ainda mantido pela Côrte 

Suprema, em 22 de Dezembro de 1877. (131) 

Como primeiro requisito é, pois, a habituai e 
effectiva applicação, o uso continuado do signal 
occupado. (132). 

II — Como segunda condiçâo cumpre ainda que o 
occupante tenha a intenção de se apropriar do signal 
occupado. 

Todavia, a occupação consciente e voluntaria de 
um signal, a titulo de marca, pôde ser precedida de 

(131) PATAILUE—Op. cit.1877, $. 
(132) MARAFV—Op. cit. V.° Accidentel (usage) 
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uma occupaçâo de simples facto sem nenhuma inten-ção 

concomitante por parte do occupante. (133). 

 Succede algumas vezes que os proprios consu-midores 

transformam, por qualquer circumstancia, o signal 

adoptado pelo dono de um estabelecimento industrial, 

agricola ou commercial afim de distinguir os seus 

productos, e que o signal assim desnaturado tornase pouco 

a pouco a verdadeira marca dos refe-ridos productos. 

O exemplo seguinte melhor elucidarâ : 

 Um fabricante de papeis para cigarros, chamado João 
Bardou, adoptou como marca as suas iniciaes J. B., 

separadas por um losanglo, isto é, por uma figura 

geometrica de tal fórma parecida com a letra O, ( J <> B ) 

que assemelhava-se a palavra JOB. 

Os consumidores, por sua vez, habituaram-se a pedir 

papel for e os productos de Joâo Bardou aca-baram por ser 

conhecidos somente por essa denomi-nação, que tornou-se 

assim a sua verdadeira marca, em lugar das iniciaes J. B. 

Diversas decisôesjudiciarias condemnaram con-

trafacções da marca JOB, tendo o Tribunal do Com-
mercio do Sena se pronunciado da forma seguinte : 

— «Que par arrêt de  la Cour imperiale de 

Paris, en date de 29 de Janvier 

(133) COUHIN—OP. cit. in eod. loc. 



«1852, confirmatif d'un jugement du tri-
«bunal de police correctionnelle, Lassausé «a 
été condamné comme contrafacteur sur «la 

poursuite de Bardou. 

«Que déjà, dans cet arrêt, on acceptait 

comme enscigne acquise à Bardou la 
«denomination de Papier Bardou; qu'il est 

«donc évident que, sans se préoccuper si 

«c'est par suit d'une erreur commise par «le 

public que Bardou s'est constamment «servi 
pour ses produits de la denomina-«tion de 

papier JOB, cet dénomination est «devenue sa 

marque de fabrique et son «enseigne».  (134) 

4 — A occupaçâo, para determinar uma pro-
priedade completa deve manifestar se exteriormente não 

sô pelo uso como pelo registro e deposito. 

Assim como a falta de registro nâo permittiria ao 
possuidor da marca o emprego  das acçôes espe-ciaes 

consignadas no art. 38 do Dec. 5 424 de 10 de Janeiro de 

1905, tambem o nâo uso, durante tres annos, de uma 

marca registrada equivaleria a verda-deira renuncia ou 
abandono. (135) 

(134) PATAILLE—Op. cit. 1857, 125. (135) —Lei 1236 de 24 de Setembro de 
1904, art. III,      Outras casos existem, como veremos opportunamente, que 
fazem pre-sumir o abandono da marca, sendo, porem, necessaria, para que 
assim se julgue, a prova inequivoca da intençao do abandono por parte do 
respe- ctivo proprietario. 
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5—O titular da marca industrial pode ser qual-quer pessôa 

physica ou juridica, nacional on estran-geira, industrial, 

agricultor ou commerciante. E' o que, em outros termos, 
ensina PIPLA : «Puo effectuare la dichiarazione ed il 

deposito ogni soggeto di diritto, persona fisica o giuridica, 

na-zionale o straniera, industriale od agricoltore, che abbia 

la disponibilita della merce oggetto della propria industria: 
chi ne sia detentore a titolo pre-cario, ad esempio il 
vettore, il magazziniere, non puó nemmeno apporte il 

marchio di commercio»(136) 

6—O direito ao uso da marca compete indis-
cutivelmente não sô ao nacional e naturalizado como 

tambem ao estrangeiro. 

Esse direito decorre quer do Pacto Fundamental da 
Republica quer de preceito expresso que considera os 
estrangeiros, residentes e estabelecidos no Brazil, 

equiparados aos nacionaes em tudo quanto disser respeito 

as garantias asseguradas as marcas de fa-brica e de 
commercio e ao nome commercial. (137) 

Identicas garantias sâo extensivas a brazileiros e a 

estrangeiros cujos estabelecimentos estejam fora da 

Republica, desde que concorram as seguintes condiçôes: 
la, que entre a Republica e a naçâo em cujo ter-

ritorio existam os referidos estabelecimentos haja 

 
(136) Diritto industriale n. 242; Vide : Braun'—Op. cit. n. 70 
(137) Dec. 5424 de 10 de Janeiro de 1905 art. 8 
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convençâo diplomatica assegurando reciprocidade de 

garantias para as marcas brasileiras ;      2.a, que as marcas 

registradas no estrangeiro o tenhani sido na conformidade 
da legislaçâo local; 

3.ª que tenham sido depositados na junta Com-
mercial do Rio de Janeiro o respectivo modelo e certkdão 
do registro ; 

     4.ª, que a certidâo e explicaçâo da mesma marca 
tenham sido publicadas no Diario Officiai. (138) 

O estrangeiro que desejar assegurar a sua marca a 
protecçâo da lei brazileira tambem pode, em vez de 
depositar certidâo do registro feito em seu respectivo 
paiz, requerer directamente, no Brazil, o registro da 
marca que assignala e individualisa os seus productos. 
(139) 

Final mente os cidadâos ou subditos dos paizes que 
formam a Uniâo para protecçâo da propriedade industrial 
gosarão no Brazil, relativamente a marcas de fabrica e de 
commercio e ao nome commercial, das mesmas 
vantagens e garantias que a lei brazileira faculta aos 
nacionaes 

Os dos paizes, porém, que nâo façam parte da da 
mesma Uniâo sô terâo os direitos porventura con-
sagrados em outros fratados ou convenções interna-
cionaes especiaes, observando-se, em todo caso, com o 
necessario rigor, o principio da reprocidade. (140) 

(138) Lei 123 de 24 de Selembro de 1904 art. 33. 
(139) Lei 1236 cit.de 1904 art. 33 § unico. 
(140) Dec. 5424 de 10 de Janeiro de 1905 art. 7. 
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7—Os dispositivos legaes não tendo pronun-ciado 

expressamente exclusâo alguma relativamente as pessôas 
que têm o direito de adquirir a propridade das marcas, 
d'ahi se infere que pode esta pertencer a pessôas de 

capacidade juridica limitada, aos» seres moraes, a 

membros de congregaçôes religiosas, e aos syndicatos ou 
collectividades (141). 

«Il minore, l'interdetto, la donna maritata, es-creve 

Bosio, possono assumere un marchio e farlo registrare 

regolarmente» (142). 
Parece-nos, entretanto, que a doutrina ex-posta deve 

ser entendida sómente no sentido de negar-se a autoridade 

administrativa, incumbida do registro e deposito da marca, 
o direito de exigir a prova da capacidade juridica de quem 
solicita tal registro. 

Este serve apenas para declarar um estado an-terior e 

affirmar a intenção do titular de usar em caso de 

usurpaçâo ou contrafacção, dos meios de repres-são que 
lhe sâo offerecidos por lei. 

Assim sendo é obvio que quaato as acçôes judi-

ciarias que taes pessôas tenhão de promover para 

assegurar a tutella de suas marcas, resurgem, em inteiro 
vigor, as normas communs que regulam a capacidade para 

estar em Juizo (143). 

(141) COUHIN—Op. cit. vol. 3°. pag. 105 ; Pim—Op. cit. pag. 165 ; 
PANDECTES FRANÇAISES— V° Marques de fabrique vol. 40 ». 464. 

(142) Op. cit. n. 40. 
(143) BRAUN—Op. cit. nº. 71; POUILLET—Op. cit. n.   218; RENDU— Op. 

cit. n. J05. 
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Isto posto, não procede, a nosso ver, a opinião do 
illustre DARRAS, que, tratando do assumpto, pa-rece 

exigir dos relativamente incapazes a autorisaçâo previa 

para o registro e deposito da marca que ado-ptarem e sua 
consequente validade. 

Onde a lei nâo distingue, nâo pôde o interprete 

fazel-o. 
Supponhamos o caso figurado pelo provecto jurista. 
A mulher casada, sem ter obtido o previo con-

sentimento do seu marido, exerce o commercio e faz 

registrar uma determinada marca para caracterisar as 

suas mercadorias. 
Pela usurpaçâo ou contrafacçâo d'esse signal 

por parte de concurrentes desleaes, sobrevêm-lhe a 

necessidade de comparecer em Juizo para solicitar a 

repressâo do que julgà attentatorio aos seus direitos. 
      Duas sâo as hypotheses que surgem : 

a) ou nâo conseguirâ a necessaria assistencia 
para pleiteiar o seu direito, e nesse caso sâo ineffi- 

cazes os resultados do registro effectuado ; 
b) ou obterâ o necessario consentimento do seu 

marido, o que evidentemente importarâ na sancçâo 

e ratificaçâo de todos os actos anteriores por ella pra- 

ticados, nâo só quanto ao registro alludido como 
tambem em relaçâo a profissâo exercida. 

Accresce a circumstancia de que pôde ser tacito o 

consentimento de que carece a mulher casada para 

commerciar, o que se verifica quando o marido está 

M. F.—8 
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presente no lugar em que sua mulher publicamente 

negocia sem a sua opposiçâo. (144) 

Vemos, portanto, que os rigores da escrupulosa 
exigencia de DARRAS chegam aos mesmos resultados da 

doutrina opposta, sustentada, com nâo menos pro-

ficiencia, por publicistas de igual valor. 
Finalmente, a profissão commercial nâo é con-diçâo 

indispensavel para o uso da marca. 

O facto de declarar o preceito legal que o in-dustrial 

ou o negociante tem o direito de assignalar as suas 
mercadorias ou productos por meio de mar-cas especiaes 

(145) prevê, é certo, a hypothese mais commum da 

profissâo dos respectivos titulares, mas nâo prohibe 
absolutamente que qualquer cidadâo adopte e registre uma 
marca. 

« Se è vero, pondera justamente Bosio, che 

l'abitualitá di codesti atti, enumerati all'articolo 3 del 

Codice di Commercio, fá nascere la qualità di com-
merciante a mente dell'articolo 8 del Codice stesso, ben 

può avvenire che anche il privato cittadino possa 

temporaneamente e constantemente, ma ad intervalli, 

vendere prodotti senza che egli divente commerciante nel 
senso dell'articolo 8 sopra citato. Cosi il pro-prietario di 

fondi che, ogni anno, vende i prodotti agricoli suoi non è 
commerciante. 

(144) ENDEMANN—Diritto commerciale (trab. ital. de VIGHI) vol. 1° % 
3.0 n. 4; THOL—Diritto commerciale (trad. ital. de MARGHIERI) vol. 1, § 42, 
II, 3,—vide : BENTO DE FARIA — Codigo Commercial commentado, not. 7. 

(145) Lei 1236 de 24 de Setembro de 1904 art. 1°. 
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Ma egli ben potrà assumere un marchio per4 questi 
prodotti. L'esercizio dell'industria agricola ri-chiedi 
cognizioni, capacità personali corne qualun-que altra 
industria, e da quegli elementi il prodotto ritrae qualità 
più o meno apprezzabili dai consuma-tori ». (146). 

Esse juridico conceito, de inteira applicaçâo na lei 
brazileira, affirma o direito incontestavel que tem 
qualquer de assignalar com uma marca os seus pro-
ductos e de fazel-a registrar. (147) 

 Nesse sentido, deve ser entendida a exigencia da 

declaraçâo do genero de industria ou de commer-cio, 

bem como da profissâo e domicitio de quem re-quer o 
registre (148) 

8—As pessoas juridicas de direito privado para que 

possam gozar do uso exclusivo de uma marca é 
necessario que tenham adquirido personalidade, isto é, 

que sejam legalmente reconhecidas pelo Es-tado. (149) 

Assim reconhecida, o representante da socie-dade 
não adquire direito algum para si, e si fizer registrar a 
marca commum, sem sciencia dos co-in-teressados, nâo 
obterá vantagem particular. (150) 

(146) Op. cit. pag. 103. 
(147) BRAUN—Op. cit. n. 70. 
(148) Dec. 5.424 de 10 de Janeiro de 1905 art. 22, ». 3. 
(149) Codigo Commercial Brasileiro art.   301; Dec. n, 596 de 1890 

art. 12 g 4.0; Lei  173 de 10 de Setembro de 1893. 
(150) PATAULE—Op.cit. 84, 177. 



116 

A falta de personalidade juridica de taes asso-ciaçôes 

nâo influe, entretanto, de modo algum nos direitos das 

pessôas physicas que compôem a respe-ctiva sociedade 

(151). 

Estas podem usar da marca que registrarem em| seus 

nomes individuaes (152). 

9—A Uniâo, os Estados, as Municipalidades, 
pessôas juridicas de direito publico, podem explorar a 

industria e o commercio, e assim sendo têm igual direito 
de assignalarem os seus productos e merca-dorias, 

devendo, porém, registrar, depositar e publi-car as marcas 

que adoptarem (153). 

10—E' tambem permittido aos syndicatos ou 
collectividades industriaes ou mercantis o uso de marcas 
que assignalem e distingam os productos de sua fabricação 

ou commercio, desde que para esse effeito se sujeitem as 

prescripçôes e formalidades es-tabelecidas na legislaçâo 

vigente (154) 

Nâo se trata aqui, portanto, da marca como es-

clusiva propriedade de uma pessôa juridica, e sim da 

(151) As associações que nâo tiverem personalidade juridica consi-
derar-se-hâo simplesmente civis ou cornmerciaes, segundo o objecta da sua 
instituiçâo. reger-se-hâo pelo direito commum e serâo tidas por sociedades de 
facto. (CARLOS DE CARVALHO—Nova consolidaçào das leis civis art. 171). 

(152) DARRAS—Op. cit. pag. 24; MARAFY—Op. cit. pags. 574 e se-
guintes; Vide: BRAUM—Op. cit. ns. 73 e 74. 

(153) AFFONSO CELSO—Op. cit. «. 25; DARRAS—Op. cit. tu. 33 e 34; 
BRAUN—Op. cit. ns. 75 e 76; Bosio—Op. cit. ». 45. 

(1 s 4) Dec. 5.424 de 10 de Janeiro de 1905 art. 16. 
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marca coilectiva que constitue o objecto de uma 

propriedade conimum a varios individuos, os quaes a 

possuem e empregam, ut singuli. 

A marca assim convencionada tutellará, nâo os 

productos de uma pessôa determinada, mas o de to-dos 
aquelles que a adoptaram, exercitando o mesmo genero 

de industria. 
Repreenta para cada umdos co-proprietarios uma 

propriedade distincta, particular, definida, os quaes 

devem todavia, respeitar as clausulas da con-venção ue 

os ligaram 

«Ils doivent exeuter la convention, escreve 

POULLET, c'est-à-dire la loi qu'ils se sont faite, sauf, bien 

entendu, aux tribunaux à punir celui des co-pro-prietaires 

qui abuserait d'une pareille convention pour la faire   
dégéneer en  concurrence deoyale 

(155    
Os co-proprietarios,collectivamente,o qualquer 

d'elles, singuarmente, podemaccionar os contrafa- 
ctores da marca commum, e nesta ultima hypothee 
as perdas e damnos pertencerâo exclusivamente ao 
autor do processo, o qual nâo é obrigado a partilhar 
cousa alguma com os outros, que nâo figuraram 
como partes.  

 O fallecimento do proprietario da marca póde tambem 
determinar a copropriedade, quando elle deixar mais de 
um herdeiro. 

(155)0p cit.u. 84. 
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N'este caso existirá indivisão, que deverá se resolver 
ou pela adjudicaçâo da marca e do estabele-cimento 

industrial ou commercial a um dos her-deiros, ou pela 

convençSo de a explorarem indivi-dualmente, isto é, 

separadamente, ou entâo pela venda da mesma marca, 
conjunctamente com o genero de industria ou de 

commercio para o qual tenha sidp adoptada, a um terceiro, 

partilhando-se, entâo, o respectivo producto. 

E' o que doutrina PIPIA :—«Nell'ipotesi di 
successione, o gli eredi continua o no colletivamente 

l'esercizio dell'industria, e l'uso del marchio spetta a tutti; 
o l'azienda è attribuita ad uno solo o più di essi, ed allora 

spetta exclusivamente a costoro, nè il marchio puô essere 
assegnato ad un altro erede separatamente dell'azienda, 

perché in tanto il marchio ha un valore ed è tutelabile in 

quanto rappre-senta e distingue i  prodotti dell'azienda.» 

(156) 

11—O dono de qualquer estabelecimento industrial, 

agricola ou commercial pode possuir e usar mais de uma 
marca. 

A pluralidade de marcas é a consequencia natural, 

quer da diversidade dos productos, quer das qualidades 

differentes de um mesmo producto. 
E' doutrina corrente e jurisprudencia constante (157) 

(156) oP  cit.  ».  246. 
(157) MAYER—Op. cit. pag. 150 ». 69 d; POULLET—OP. cit.  ».  83; 

BRAUN—Op. cit. ». 121.
 . 
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Assim foi julgado : 

1.° « Qu'aucun texte de loi n'interdit à « un 
industriel ou marchand l'emploi « ou le 
depôt simultané ou successif « de  
plusieurs marques destinées à 

 « distinguer ses produits; qu'en fait il 
« importe peu que les  marques de- 

 « posées appartiennent à un seul nu 

« à plusieurs individus; qu'elles n'en 

 « informent pas moins la propriété 

« de celui qui les a déposées et que « le 
commerce est tenu de les res-« pecter.» (158) 
2.° « Que les marques de fabrique ou de « 
commerce sont des signes au mort yen 
desquels un commerçant dis-« tingue ses 
marchandises de celles ' « de ses concurrents 
et en garantit « ainsi l'origine; que ces 
marques « peuvent être multiples et variées, 

 « suivant la nature et les qualités des 

« produits, que leur nombre, se jus- 

 « tifie par   leur utilité et se trouve 

« également protégé par la loi du « 23 
Juin 1857, pourvu que leur ap-« 
propriation en soit certaine ; que 

(158) Chamb., corr. de Paris, em 23 de Maio de 1867; PATAILLE—Op. 
cit.   1867,  348. 
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« ces marques deviennent ainsi la « 

propriété de celui qui les a prises « et 

déposées, et que les commer çants sont 

tenus de les respecter. « (159) 

Cumpre, entretanto, ponderar, a despeito da opiniâo 

contraria de BEDARRIDE, (160), que o pro-prietario de 

varias marcas deve usal-as e empregal-as todas nos 

respectivos productos para que foram adoptadas. 

 Do contrario seria permittir o monopolio de uma 

infinidade de signaes distinctivos, registrados e 

depositados com o fim de embaraçar, sem necessi-dade, a 
livre escolha dos concurrentes. 

Como bem diz POUILLET, O que valorisa uma marca 

e legitima a propriedade exclusiva é a sua applicação em 

um producto determinado. 
A marca sem applicaçâo deixa de entrar no do-

minio da industria; é uma proprieda le puramente ideal e 
esteril. 

Protegel-a seria contrariar os fins da propria lei 
(161) tanto mais quando o registro deve ser con-siderado 

sem vigor si, dentro do prazo de tres annos, o dono da 

marca nâo fizer uso da marca. (162) 

(9) trib. civ. do Senna, em 17 de  Abril  de   1879;  PATAILLE—Op. cit. 
1897,  209; MARAFY—Op. cit. V.º Pluralité des marques. 

(160) Op. cit. n. 973. 
(161) Op. cit. n. 83 ; COUHIN—Op. cit. vol. 3.º pag. 108 ; MARAFY —Op. 

cit. V. Accaparement. 
(162) Lei 1.236 de 24 de Setembro de 1904 art. II alin. 2.ª.  
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12—Algumas questões interessantes podem surgir 
na pratica relativamente ás marcas sociaes, e nâo sera 
demais, portante, aprecial-as, embora ligei-ramente, 
apresentando as soluções prescriptas pela melhor 
doutrina. 

Assim : 

 I. — A marca social,   representando um 

valor, faz parte do activo, e como tal 
constitue conjunctamente com este o 
penhor commum dos credores para 

 garantia dos respectivos creditos. 
D'onde resulta que áquelles assiste 

o direito, mesmo contra a von-tade dos 
associados, de requererem a 

 venda nâo so da marca como de todo 

o activo, afim de pagarem-se pelo pro-

ducto apurado, (163) 

E' claro que a marca de industria ou de com-mercio 
sô podendo ser transferida com o genero de industria ou 
de commercio (164), a venda, na hypothese, nâo seria da 
marca isoladamente, porém, com o respectivo 
estabelecimento industrial ou commercial. 

II. — Quando a sociedade se  dissolve in 

bonis, e existe perfeito accordo entre 

(163) RENDU—op. cit. ». 107. 
(164) Lei 1.336 de 24 de Setembro de 1904 art. 12 ; Dec. 5424 de 10 de 

Janeiro de 1905 art. 17. 
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todos os socios, poderâo dar aos bens 
sociaes o destino que melhor lhes parecer. 

N'esse sentido doutrina Poui- 
 LLET:—«ils peuvent donc,soit anéantir 

la marque, si telle est leur fantaisie, 

soit la céder sans le fonds, et, reci 
proquement céder le fonds sans la 
 marque ; leur liberté   est entière et 

absolue.» (165) 

Si parte dos socios resolverem formar 

uma nova sociedade, não poderâo, porém, se 
apropriarem da marca da sociedade dissolvida, 

em detri-mento dos outros, que nâo quizezam 

fazer parte da referida sociedade. III.—Póde 

succeder, entretanto, que a sociedade titular da 
marca. chegue ao termo de sua expiraçâo 

normal e se dissolva, nâo estando os 
respectivos socios de accôrdo sobre o destino a 

dar a marca alludida. 

Optam uns pelo abandono, outros entendem que 

devem ser vendida. 
Fundados no principio da egualdade, que é a lei das 

sociedades, e que domina as relaçôes dos socios entre si, 

pensam alguns autores, que, em se- 

(165) Op.cit.pag. 127 
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melhante hypothese, deve ser decretada a extincçâo 

absoluta e erga omnes do antigo signal distin-ctivo. (166) 

Entende, porém, DARRAS que seria excessivo rigor 

permittir que a opposiçâo de um so possa ser considerada 
como sufficiente para esterilisar um valor tão 

consideravel como o da marca, devendo ser esta 

adjudicada a qualquer dos socios, o qual daria em troca 

uma quantia equivalente em dinheiro. 
Os socios não adjudicatarios partilhariam entre si, a 

respectiva importancia. (167)  BEDARRIDE (168) e 

POUILLET (169) adoptâo como melhores razôes de decidir 

as de um julga-mento da Côrte de Paris, proferido em um 
caso identico : 

«Il peut arriver sans doute, diz o refe- 

 «rido julgado, qu'à la dissolution d'une so- 

«ciété, les membres qui en faisaient partie, 

«voulant profiter des avantages d'une  no- 

 «torieté et d'une réputation établies par de 

«longues années d'existence, s'entendent 
«pour céder à l'un deux ou à un étranger «la 

suite de leurs affaires et qu'ils autori-«sent ce 

successeur à se servir de la marque 

(166) CALMELS—Op. cit. u. 194 RUBEN DE COUDER—Op. cit. V.º 
Marques de fabrique H. 77 ; Trib. de Com, de Nancy, em 27 de Marco de 1876 
;PATAILLE—Op. cit. 79 e 73. 

(167) Op. cit. ». 28. 
(168) Op. cit. n. 876. 
(169) Op. cit. pag. 130. 
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«dont ils se servaient aux- mêmes, parce 
«qu'alors  la nouvelle   maison peut être 

«considerée comme la continuation de l'an-

«cienne; mais il n'en saurait être de même 

«lorsque les associés, en se separant, entendent 
reprendre chacun leur liberté d'a-«ction pleine et 

entière. Dans ce cas, l'an «cienne maison cesse 

complètement d'e-«xister, et aucun de ceux qui 

en  faisaient a partie n'a le droit de se dire le 
continua-«teur de cette ancienne maison, il ne 

peut «agir qu'en son propre nom, avec sa va-
«leur personelle, et avec la qualité, égale «pour 

tous, de membre de la société pré-«cédente, en 
presence d'une pareille situa-«tion, la marque de 

la société dissoute n'a «plus de   raison   d'être;   

elle serait une a fausse indication pour le public, 

à qui elle «ferait   croire  que  la maison elle-
même «existe encore, et un privilège exorbitant 

«pour celui des associés anciens qui en au-«rait 

la possession,et qui,par la force même «des 

choses, deviendrait pour tout le monde «l'unique 
possesseur de la société dissoute. «Du moment 
où les associés ne peuvent «s'entendre pour 

profiter en commun des «avantages resultant 

d'une marque déjà «connue, et présentant par là 
des chances «de succès pour l'avenir, il est juste 

qu'au- 
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«cun deux n'en profite seul, à l'exclusion 

«des autres; si la valeur de la marque se 

 «trouve ainsi perdue comme élément actif 

 «de la liquidation, cette perte se trouve 

 «compensée pour chacun des copartageants 

 «par l'avantage de n'avoir pas à lutter con- 

 «tre la situation tout exceptionnelle que 

«ferait la possession de cette marque à 

«celui qui s'en serait rendu acquereur par 

«suite de la liquidation» (170). 

Como se infere dos termos do julgado nâo é 

possivel traçar de antemâo uma regra absoluta para 

duvidas analogas, que so em especie podem ser 

apreciadas. 

Todavia a solução offerecida, parece-nos a mais 
razoavel para servir de criterio na decisâo de identi-cas 

contendas. 

O desaccordo a que alludimos, na hypothese 
occurrente, exclue a ideia da liquidaçâo amigavel. 

Assim sendo, a esta deve se proceder nos termos do 

art. 344 e seguintes do Codigo Commercial. 

Apresentada a reclamaçâo pelo socio ou socios 
divergentes e resolvida nos termos do art. 348 do citado 
Codigo, os socios vencidos nâo devem ficar adstrictos a 
respectiva decisâo, porquanto a facul-dade de reclamar 
no prazo de dez dias contra a liqui- 

(170) PATAILLE—Op. cit 6g, 336. 
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dação, nâo exclue o direito de propôr qualquer acçâo 

ordinaria, que possa porventura soccorrer a quem fez parte 

de uma firma commercial dissolvida ou liquidada. 

IV—Forma-se uma sociedade entre dois 

ou mais individuos. 

Um dos socios.que antes já exercia o 
commercio,contribue corn a sua quota que 

abrange rambem a marca de que usava 
anteriormente, ou consente que a sociedade de 

que faz parte d'ella se aproprie para caracterizar 
as mercadorias sociaes, em proveito commum. 

Antes do prazo estipulado para ex-
piração do contracto esse socio entende retirar-

se da sociedade. 

Poderá elle retomar a marca com que entrou e 

prohibir o respectivo emprego aos demais socios que 
continuam a mesma sociedade ? 

Se existir clausula no contracto que permitta uma tal 

pretenção, pode fazel-o o socio retirante. 

No silencio, porém, do alludido contracto o socio 

que se retira nâo poderâ reclamar a posse da marca com 

que contribuio (171). 

(171,) POUILLET Op.  cit.   ».  86  bis; PANDECTES FRANÇAISES—V.° 
Marques de fabrique vol. 40 n. 499. 
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A marca, augmentada pelos esforços de todos os 

socios, no é mais a marca primitiva. 

Accrescenta DARRAS: «—La réclamation du premier 
usager ne doit pas être d'ailleurs écoutée.   Cet associé, en 

tolérant les agissements de la société, a fait, au profit de 
celle-ci, en plein et entier abandon de ses droits» (172). 

V—A marca industrial, considerada 
isoladamente, pode ser objecto de penhor, 

 de usufructo, ou susceptivel de ser penho- 

. rada ? 

Nâo, porquanto seria contrariar o 

objectivo da lei (173). 

H Justificando a sua opiniâo, escreve COUHIN : —«C'est 
que la marque passée dans les mains d'un tiers étranger 
aux objets qu'elle aurait jusqu'alors caracterisés,bien loin 
d'être le—signe distinctif-—visé et garanti par la loi, ne 
servirait qu'à tromper le public sur la provenance des 
marchandises vendues par le cessionnaire» (174) 

(172) Op. cit. pag. 30. 
(173) Lei 1.330 de 24 de Setembro de 1904, art. 12. 
(174) Op. cit.vol. 3.0 



CAPITULO  IV 

Das marcas em especie — Em que podem consistir 

1—A marca de industria ou de commercio tendo 
por fim distinguir e assignaiar productos ou mercadorias 
em circulaçào torna susceptivel de desempenhar tal 
funcção—qualquer signal que, cor-respondendo a essa 
utilidade, nâo seja offensivo da prohibição legal. 

Portanto, a marca industrial ou commercial pode 
consistir cm tudo o que nâo seja prohibido por lei e faça 
differençar os objectos de outros identicos ou semelhantes 
de proveniencia diversa, ou resu-mindo, em tudo o que 
servir para individualisar um producto, respeitadas as 
limitaçôes referidas. (Lei 1236 cit. de 1904 art, 2° 
paragrapho  unico, alin. I,ª). 

Nâo obstante já termos tratado dos caracteres 
geraes que devem revestir a marca {Cap. II ns. 6 a 12), 
todavia nâo sera prolixidade inutil repetir que da doutrina 
exposta, que é a legal, decorre que o signal adoptado 
como marca, por isso mesmo que se destina a differençar 
o producto e distinguil o de qualquer outro, não deve, 
portanto, ser possivel de 

M. F.-9 
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qualquer semelhança com outros signaes, com o mesmo 

fim âppestos em outros productos ou merca-dorias 
identicas ou semelhantes, de origem diversa, que tenham 
analogia entre si. 

Pouco importa que existam pequenas disseme-

lhanças entre elles, ou que as suas differenças possam ser 
rcconhecidas sómente por meio de confrontação ou de um 

exame attento (175). 

N'essa Hypothese verifica-se a imitação deter-

minando a confusão entre as marcas concurrentes, isto é, 
em prejuizo da boa fé do consumidor. 

A marca adoptada se não for sufficientemente 

distincta deixará de realizar o objectivo a que se 
propôe,   incidindo,  portante   na prohibiçâo   legal 
(170).  

Resumindo, diz bem o DR. DIDIMO DA VEIGA : 

«O signal adoptado deve, pois, antes de tudo, 

dislinguir-se de qualquer outro, nâo semelhar-se, nâo 
poder, nem ao mais descurado exame, confundir-se com 

outro qualquer, e ser causa do engano por parte do 

comprador» (177). 

 2.— A enumeraçâo taxativa dos signaes que podem 
constituir a marca industrial é tarefa cuja 

(175) Lei 1236 cit. de 1904 arts.» e 8. 
(176) Moris—Propriété des marqua de fabrique et de commerce pag; 117; 

BRAUM—Marqua de fabrique et de commerce, etc. tu. 19 e 20 ; RUBEN DE 
COUDER—DICT. de droit com. V. Marque de fabrique H. 36; DAIS RAS— Op. 
cit. ». 80; O DIREITO, vol, 36 pats. 552 a 564: vol. 92 pags. 61 e 614; vol. 32 
pags. 291 e seguintes ; vol. 74 pags. 436 e seguintes  

(177) Marcas de fabrita pag. 3 ; No mesmo sentido :—Affonso 
Celso—Marcas industriaes e nome commercial ns. 34 e 35. 
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impossibilidade tem sido reconhecida pelos proprios 
legisladores.  

 De facto o preceito legal não poderia absoluta-mente 
prevêr todos os signaes que a imaginação de um 

fabricante ou commerciante pudesse conceber para 
distinguir os seus productos ou mercadorias das de seus 

concurrentes. 
 Todo o signal, seja qual fôr a sua natureza, po-de 

constituir marca— eis a regra. 

Na sua applicação, é aos Tribunaes e aos Juizesl que 
compete verificar se a marca adoptada é dis-tinctiva e se 
nâo é prohibida (178). 

Fundado nesse criterio e justificando a doutrina 
escreve Bosio:—«Una enumerazione tassativa, od 
almeno ristretta, finirebbe per circoscrivere in modo 
pericoloso il campo della composizione dei marchi, 
aprendo l'adito aile imitazioni o involontarie o ma-
liziose» (179). 

E o exame do direito estrangeiro convence que esse 
criterio foi uniformemente adoptado na elabo-raçâo das 
leis respectivas de cada paiz. 

Nenhuma lei estrangeira adopta nomenclatura 
completa ou limitativa dos signaes susceptiveis de 
constituirem marcas de industria ou de commercio. 

As leis allemã (12 de Maio de 1894§4), dos Es-
tados Unidos da America do Norte (3 de Março de 

    (178) POUILLET— Marques dt fabrique et de la concurrence déloyale 
n.  74;  BEDARRIDE—Op.    Cil.    n.    838 ; P'ANDECTES  FRANÇAISES—vol. 40 
V. Marques de fabrique n. 83. 

(179) Marchi e segui distintivi ». 54. 



 

1881 art. i° e Reg.de 1898 art. 20), de Venezuela (24 de 

Maio de 1877), grega (10 de Fevereiro de 1892), 

hollandeza ( 30 de Setembro de 1893) da Fin-landia (Ord. 

de 11 de Fevereiro de 1889 § 4° e do Japâo (2 de Março 

de 1899 art. 2) silenciam qualquer especificaçâo, 

limitando-se a declarar o que não pode ser registrado como 

marca. 

A lei dinamarqueza de 11 de Abril de 1890 no art. 

1° estabelece como modo especial de distinguir os 

productos:—o nome e firma do interessado, ou o nome de 

um dominio privado, porém, abstem-se de qualquer 

enumeraçâo. 

A Belgica (Lei de I de Abril de 1879, art. 1° ), a 

Columbia (Dec.de 23 de Novembro de 1900, art.4.ª), a 
Italia (Lei de 7 de Fevereiro de 1868, art. 1°), ape-nas 

declaram como objecto de marca — qualquer signal que 
sirva para distinguir os productos de uma industria e as 

mercadorias de um commercio, sendo que esta ultima lei 

accrescenta—e os animaes de uma raça. 

A titulo puramente enunciativo, encontra-se a 
seguinte enumeraçâo do que pode constituir marca : 

a) os emblemas, monogrammas, vinhetas 

(AUSTRIA : — Lei de 6 de Janeiro de 1890; § 
1°; HUNGRIA : — Lei de 4 de Fevereiro de 

1890 § 1;º); 

b) os recipientes, envolucros, as denomina-çôes 
de fantasia, independentemente de 
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qualquer outra forma distinctiva (REPU-BLICA 

ARGENTINA : — Lei de 14 de Outu-bro de 
1900, art. 1.º 

c) os recipientes e envolucros, excluindo-se, 

porém, as denominaçôes, salvo sob forma 
distinctiva e representadas por um dese-nho 

particular (BOLIVIA : — Reg. de 24 de Março 

de 1897, art, 2°) 

d) a firma, sob forma distinctiva, o mono-
gramma do productor ou vendedor, as fi- 

 guras allegoricas, ou de animaes, os dese-nhos 
de edificaçôes (BULGARIA : — Lei de 22 de 
Janeiro de 1893, art. 1°) 

e) os nomes proprios, os emblemas, e quaes- 
quer outros signaes adoptados pelo fabri 
cante ou commerciante para distingua* os 
artigos fabricados ou vendidos (CHILE : — 
Lei de 12 de Novembro de 1874, art. 3°); 

  o nome, razôes sociaes, denominaçôes, em 
blemas, brazôes, gravuras, vinhetas, sellos, 
sinetes, figuras em relevo, letras, algaris- 
mos, envolucros, emballagem, seja qual 
fôr a sua forma (180) (HESPANHA : — De 
cretes de 1884 e 1888);  

g) os nomes e firmas, sob forma distinctiva, 
emblemas, marca a fogo-,- étiquetas, tendo 

(180) A Ord. de 12 de Fevcreiro de 1889 decide em termos expres-
sos que as denominaçôes e os nomes pbdem constituir marcas, indepen-
dentemente de qualquer forma distinctiva. 
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bos,  relevos,  letras,   algarismos, envolu- 
 cros de toda a especie (FRANÇA :—Lei de 

 23 de Junho de 1857 art. 1° alin.3ª) 

 No conjuncto das legislaçôes, entretanto, faz excepção 
o ESTADO DE ORANGE que sô admitte a con-stituir marca 
:—um signal figurativo, o monogramma, etiqueta, um 
nome ou razão social, sob fórma distin ctiva, ou em forma 
de assignatura, palavras, letras, algarismos, em 
combinação que lhes dêm fórma dis-tinctiva. (Ord. de ç 
de junho de 1891 art. 9). 

O principado de MONTENEGRO e as Republicas de 
HONDURAS e DOMINICANA nâo possuem lei espe-cial 
sobre marcas de fabricas ou de commercio. 

3.—O illustre CONDE DE MARAFY pensa que nâo 
seria difficit obter uma enunciação completa do que pode 
constituir a marca industrial.  A experiencia de mais de 
trinta annos, em França, diz elle, demonstra que, para 
esse fim, bas-taria accrescentar a enumeraçâo que figura 
no art. 1° da lei de 1857, mais quatro ou cinco 
cathegorias. 

Como exemplo apresenta o texto do art. 2° do 
projecto de lei (BOZERIAN—DIETZ—mONNIN), se-gundo 
o qual são considerados como marcas de fa-brica ou de 
commercio : 

—«os nomes, sob uma fórma distinctiva, as 
denominações, se nâo forem designaçôes 
necessarias, as etiquetas,   os envolucros 
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fórmas caracteristicas, sellos, sinetes, vi- 

nhetas, cercaduras, bordaduras, combina- 

çôes de côres, desenhos, relevos, letras, al- 

garismos, emblemas, pseudonymos, nomes 

 imaginarios, assignaturas, e, em gerai, todo 

o meio material que sirva para distinguir os 
productos de uma fabrica, de uma ex-ploração 

agricola, florestal, ou extractiva, e os objectos 

de um commercio» (181). 

E' forçoso, entretanto, reconhecer, e se infere do que 
vimos de expôr, que qualquer enumeraçâo por mais 

minuciosa que se apresentasse, seria neces-sariamente 

incompleta, porque, como confirma BRAUN, podem se 

descobrir numerosas especies de signaes, e a limitaçâo 
legal daria assim lugar a mui-tos inconvenientes (182). 

4.—O direito brazileiro nâo se divorciou do exemplo 

offerecido pela generalidade das legislaçôes estrangeiras. 
A primeira lei nacional sobre marcas de fabrica, 

evitando a enumeraçâo taxativa do que podia ser 

susceptivel de marca, preferiu acertadamente inspi-rar-se 

na legislaçâo franceza e reproduzindo o ter-ceiro. alinea do 
art. 1° da lei de 23 de Junho de ,1857, d'aquelle paiz, 

declarou: 

(181Dict. de la prop. industrielle V. Marques H. 6,  
(182  ) Marques de fabrique n. 30. 
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«A marca podera consistir no nome do fabricante 
ou negociante, sob uma forma distinctiva, no de firma ou 
razâo social, ou 'em quaesquer outras denominaçôes, 
emblemas, estampas, sellos, sinetes, canmbos, relevos, 
envolucros de toda a especie, que possam distinguir os 
productos da fabrica, ou os objectos do commercio (183), 

Reformada  posteriormente pelo Dec. 3.346 de * 14 
de Outubro de 1887, foi esta disposição substi-tuida pela 
seguinte : 

(As marcas de industria e de commercio po-dem 
consistir em tudo que esta lei nâo prohiba (art. 8) e faça 
differençar os objectos de outros iden-ticos ou 
semelhantes de proveniencia diversa. 

«Qualquer nome, denominaçâo necessaria ou 
vulgar, firma ou razâo social e as lettras ou cifras, 
somente servirão para esse fim revestindo forma dis-
tinctiva (184). 

Justificando a necessidade da adopçâo d'essa 
proposta substitutiva, afinal convertida em disposiçâo 
legal, assim se pronunciaram as Secções reunidas do 
Imperio e justiça do Conselho de Estado, e das quaes foi 
Relator o CONSELIIEIRO AFFONSO CELSO : 

«Convindo   definir o que   se   deva 

 entender por marca de industria e de com- 

mercio, as Secçôes reunidas julgaram des- 

(183) Dec. 2.682 de 23 de Outubro de 1875 art. 27. 
(184) Dec. 3.346 cit. art. 2. 
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necessario  entrar   nas   longas   exempli- 
ficaçôes, que se encontram etn outras leis 

 analogas, e foram transcriptas pela nossa, 
de 1875, limitando-se unicamente a tornar 
expresso que o nome e a razão social, assim 
como lettras ou cifras, sob uma forma.dis-
tinctiva, podem ser admittidas para aquelle fim, 
de accôrdo com a Convençâo. 

As especificaçôes, longe de tornarem a 
ideia mais clara, geram duvidas» (185). 

Nâo foi outro o criterio adoptado pelo legis-lador de 
1904 que, modificando algumas disposiçôes do Dec. 3346 
de 1887, conservou inalterado o seu art. 2° e transportou 
litteralmente o respectivo enunciado para o art. 2° 

paragrapho unico da Lei 1236 de 26 de Setembro desse 

anno e art. 10 do Dec. 5424 de 10 de Janeiro de 1905. 

Para tornar mais clara a intençào da lei de 1904, o 
seu regulamentador julgou conveniente declarar 

expressamente que a enumeração feita no art. 2° é 

puramente enunciativa ou exemplificativa e não ta-xativa, 

podendo a marca de industria ou de com-mercio ser 
constituida por todo e qualquer signal ou meio material 

capaz de differençar os objectos de outros identicos ou 
semelhantes de proveniencia di-versa observadas as 

limitações legaes contidas nos ns. 1 a 6 do art. 8° da 
citada Lei n. 1.236 (186). 

(185) Consulta de 30 de Novembro de 1884. 
(186) Dec. 5.444 cit. 1905 art. 10 § 1.º. 
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     5—Mais defeituoso e incompleto tornar-se-hia 

o nosso trabalho se nâo tratasse, embora rapida- 

mente, nâo so dos signaes que a lei exemplificativa- 
mente considera como susceptiveis de constituir 

marcas industriaes, como tambem daquelles mais 
commumente empregados para esse nm. 

 Para evitar a lacuna, tentaremos esse estudo. 

 Do confronto dos dispositivos das Leis citadas de 1875, 
1887 e 1904 se infere que a legislação bra-zileira offerece 
como exemplos do que possa ser ob-jecto de marca, o 
seguinte : o nome, firma ou razão social, denominaçôes 
necessaria ou vulgar, emblemas, estampas, sellos, sinetes, 
carimbos, relevos, envolucros, letra ou cifra. 

Da nomenclatura exposta verifica-se desde logo 
que—sellos, sinetes, carimbos e relevos—não são pro-
priamente signaes, representam antes os processos de 
impressâo da marca sobre os productos, os di-versos 
modos de apposiçâo. 

Tem aqui inteira applicaçâo a critica que WEIS e 
FRENNELET fazem ao art. 1° da Lei franceza de 1857, 
que, como ficou dito, consagra enunciado analogo. 

A respeito, escrevem os illustrados juristas : «Il 
confond deux ordres de choses absolument dissem-
blables: les signes susceptibles de constituer des marques 
et les divers modes d'apposition de ces signes sur des 
produits. Â côté des dénominations. 
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des emblèmes, des vignettes, il enonce les empreintes les 

timbres, cachets, reliefs. 

«Ce   ne sont là, les empreintes et les reliefs surtout, 

que des procédés d'impression della marque, sur les 

produits : empreinte d'une denomination, relief d'un 

emblème. 

I «La loi pouvait dire, bien que cela allât de soi, qu'un 

signe susceptible de constituer une marque, pouvait être 
appliqué sur le produit, de quelque façon que ce fût: mais 

elle l'a mal dit, l'énonçant en des termes d'où l'on pourrait 

induire que le même signe constituera deux marques 
différentes, suivant qu'il apparaitra sur le produit en creux 

ou en relief. 

«En fait, il en va tout autrement: un signe étant 
approprié par usage ou par dépôt, nul ne peut le re-

produire, même par un procedé nouveau. 

«Si, en pratique, dans le libellé de leurs dépôts, 

nombre de déposants revendiquent le droit d'appliquer de 
toutes les manières, sur leurs produits, le signe déposé, 
cette formule ne leur confère pas sur ce signe de droits 

plus étendus que s'ils avaient omis de se réserver tous les 

modes d'apposition: elle permet seulement au déposant de 
poursuivre comme contrefacteur, non comme simple 

imitateur, celui qui reproduit sa marqne par un autre mode 

d'apposition que lui»- (187). 

(187)  PANDECTES  FRANÇAISES — V°. Marques de fabrique vol, 40 », 84; 
Vide tambem : POUILLET— Op. cit. ». 73, 
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      Assignalada assim a distincçâo, fica, pois, evi- 
tada qualquer confusâo.  

6—Nome—O nome como expressâo externa da 
personalidade humana e servindo, portanto, para designar 
determinado individuo, nâo é, por si s6, susceptivel de 
constituir marca industrial.  A sua vulgaridade, a 
existencia inevitavel de homonymos, negam-lhes o 
caracter distinctivo que, como vimos, é essencial a 
qualquer marca. 

O nome considerado em abstracto, nâo péde, 
portanto, ser empregado como marca. 

Todavia a exclusâo nâo é absoluta.       Se o nome 
apresentar uma forma distinctiva que possa evitar 
qualquer confusâo, nada obstara, entâo, a sua adopçâo 
para um tal fim (188). 

Até o momento de tal especialisaçâo, escreve 
DARRAS, O nome do industrial pertence abstracta-mente 
a todos os seus homonymos. 

(188) CALMELS—Des noms et marques de fabrique et de commerce et de 
la concurrence déloyale n. 40 RUBEN PB COUDER—Diet. de droit corn. V°. 
Marque de fabrique n. 38 ; PAXDECTES FRANÇAISES—Loc. cit. n. 362 

A proposito escreve ARMENGAUD: «Mais quel sens faut-il donner à ces 
mots: usons une forme distinctive» ? Ils doivent 6tre interpretés largement. Il 
ne faut pas les entendre seulement de l'aspect plus ou moins original de 
l'écriture, mais de tout ce qui peut donner au nom un caractère spécial ou 
une valeur particulière, de tout emploi en un mot qui se distingue de l'usage 
ordinaire et banal qui en est lait. 

C'est ainsi que la jurisprudence considère comme marques de fabrique 
l'ensemble formé par la simple réunion d'un mot générique et d'un nom 
propre (Chocolat Mener. ; Amer l'icon), alors qui ni l'un ni l'autre ne 
pourraient isolément en constituer une. Cette réunion du nom propre du 
fabricant avec le nom générique du produit forme une excellente marque et 
est de plus en plus employée dans toutes les branches de l'industrie.» (7V. 
prat. des marques de fabrique et de e com»\ merce, pag. 9. 
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E' necessario que o industrial ou commerciante o 

retire d'esse dominio commum o-que conséguirá dando- 

lhe uma fórma distinctiva. 

Do contrario não poderá reclamar a protecçâo da lei 

sobre marcas (189). 

Para que o nome possa, portanto, constituir uma 

marca, no sentido legal, é necessario que se revista de uma 

fórma particular, cspecial, original, que o distinga de nome 

igual, pertencente a outro individuo 

 (190) 

£' obvio, pois, que na marca nominal nâo é pro-

priamente o nome o que a lei sobre marcas espe-cialmente 

protege, porém, a forma, isto é, a sua disposição, a 

physionomia, o seu traçado especial, a combinaçâo ou a 
côr dos caracteres empregados. (191). 

Assim tem sido julgado que : 

a) a simples adjuncçâo ao nome das palavras — e 

Ca.—nâo basta para imprimir-lhe a fórma 

distinctiva; 
b) igualmente a reuniâo dos nomes de dois socios, 

nâo podem constituir marca, por isso que é 

possivel a constituiçâo de uma razâo social 

identica pela associação de dois homonymos; 
 

(189) Marques de fabrique et de commerce n. 114. 
(190) MAYER—De la concurrence déloyale, etc. n. 58; BRAUN—Op. cit. n. 

49- 
(191) POUILLET—Op. cit. n. 60. 
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c) por identidade de razôes, a razão social, sem 
qualquer signal distinctivo ; 

O registro assim feito sera inoperante, e nâo 
permittirá applicar ao usurpador as disposições das leis e 
penas (192). 

Ao contrario, tem sido decidido que apresentam 
forma distinctiva e constituem marca : 

a) o nome combinado com emblemas, vinhe- 
tas ou qualquer outro elemento figurativo, 
seja embora um simples—cœtera (etc) 

b) a disposiçâo e structura das letras que 
compôem o nome, v. g., o nome escripto 
em caracteres chinezes ; 
 c) a associação do nome ao nome generico do 

 producto v. g.—créme Simon, amer Picon ; 

 d) o nome precedido de duas iniciaes,seguido 

 de uma indicação de domicitio, escripto 

 tudo em uma só linha com caracteres ita- 

 licos (j.—S. Gérard, à Paris); 

e) a denominaçâo—Sabão de Paris—escripta 
em tres linhas, sendo a palavra—de— la-
deada de um florão (193). 

Entre nos, informa o CONSELHEIRO AFFONSO 

CELSO, a Junta Commercial do Rio de Janeiro re-cusou-
se a mandar registrar para marca de fabrica o 

    (192) PANDECTES FRANÇAISES—in loc. cit. us. 562 c seguintes. 
(193) Couhin—Prop. ar'l.,lili., cl industrielle vol. 30 pag. 113); Pouil 

LET—in loc. cit.; PANDECTES FRANÇAISES—ibid. 
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nome—CLARK—simplesmente escripto em caracteres 

maiusculos, porém vulgares, assim como a firma—SILVA 

& FONSECA—ladeada por duas linhas, por nada 

apresentar de distinctivo ou especial 

(194).      
A designaçâo do—nome— empregada pelo le-

gislador é generica e sem restricçôes, e por isso com-
prehende o emprego de qualquer nome, v. g. de um 

estranho, um nome imaginario, o da localidade, o do 

estabelecimento commercial ou industrial, o nome da 
mulher, do filho, de qualquer membro da familia do 

industrial ou commerciante, indicaçôes genericas, etc. 

(195). 

Os nomes de ierceiros empregados como marcas 
distinctivas de um producto commercial não são con-

siderados como denominações pessoaes, porém, como 

marcas commerciaes, v. g.:—cigarros Carlos Gomes, 

charutos Bismark, chapeus Campos Salles ; vinho 

espumante Assis Brazil, pós Sarah Bemhardt, filtro 

Pasteur; etc. 

O nome nesse caso, ensina POUILLET, constitue uma 

verdadeira denominaçâo, sem que se torne ne-cessaria 
qualquer fórma distinctiva. 

Nâo é mais o nome do individuo, e sim a designaçâo 

arbitraria e de fantasia do respectivo pro-ducto (196). 

(194) Op. cit. ». 39. 
(195) CALMELS—Op.   cit.   N".  43 ; COUHIN — Op.   cit.   loc.   cit. pag. 

112 ; RUBEN DE COUDER— Op. cit. vol. cit.ns. 40 a 43. 
(196) Op. cit. n 63 ; PATAILLE— Annales cit. 1861, pag. 414. 
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No mesmo sentido doutrina BRAUN :— «L'ap-
plication à un object de fabrication ou de commerce d'un 
nom complètement étranger à cette fabrication on ce 
commerce constitue une alliance d'idées sufi-samment 
bizarres et capricieuses, sans qu'il soit besoin de signes 
accessoires, d'empreintes et d'encadrements qui lui 
donnent un cachet particulier» (197).  Cumpre, 
entretanto, advertir que o nome pa-tronymico sendo 
incessivel e imprescriptivel o di-reito de uso, dahi resulta 
que os nomes referidos só podem ser empregados como 
marcas, com a permis-sâo da pessoa a que-m pertencem, 
ou de seus her-deiros, depois do respectivo fallecimento. 

Somente a estes é assegurado o direito de im-pedir o 
uso de seus nomes como maxcas.      Em relaçâo aos 
concurrentes, porem, pouco importa o consentimento das 
pessoàs, cujos nomes são usados como marcas. 

Elles não poderão adoptar nomes iguaes sob pena 
de serein reputados contrafactores, nâo lhes servindo de 
excusa a falta de auctorisaçâo com refe-rencia ao uso de 
nome identico, como marca, pelo primeiro industrial ou 
commerciante. 

De facto, sendo o consentimento ou a prohibi-çâo 
direitos privativos dos interessados, cujos nomes foram 
empregados como marcas, uma vez que estes nâo 
reclamam  e toleram semelhante acto, o respe- 

(197) Op. cit. n. 42. 
M. F.—10 
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ctivo industrial proprietario de taes marcas, em rela-çâo 

aos terceiros, adquiriu um direito commercial sobre ellas, e 
do qual nâo pode ser espoliado por seus concurrentes 
(198). 

Entretanto, pode succeder que o concurrente tenha 

obtido auctorisação do interessado.cujo nome fora antes 
adoptado por um industrial. sem o seu previo 

consentimento. 

N'essa hypothese, ao segundo assiste o direito de 

impedir que o primeiro continue a usal-o embora o tenha 
registrado como marca. 

Por isso, WEISS e FRENNELET dâo o prudente 

conselho de :—«s'assurer l'autorisation de la personne 
dont on veut utiliser le nom » (199). 

Os nomes imaginarios, as denominaçôes de  fan- J 

tasia como pseudonymos  commerciaes,   pertencem 

privativamente aquelles que primeiro os adoptam e 

empregam,    independcntemente de qualquer forma 
distinctiva (200). 

O nome de localidade, isto é, do logar da produc-

çâo pertence cumulativamente a todos os produ-ctores 

n'elle estabelecidos. (201). 
Todavia, pode constituir marca privativa, nâo a 

simples indicação da localidade, porém, a combinaçâo dos 
caractere., a sua disposição, a côr da referida 

(198) Bosio — Marchi e segni distiutivi, pags. 158 e 159.  
(199) PANDECTRS FRANÇAISES — in loc. cit. ». 372. 

(200) BRAUN—Op. cit. 11. 42; CALMELS—Op. cit. ». 43; POUILLET— Op. 
cit. n. 66; RUBEN de COUDER—loc. cit. «s. 42 e 44 

(201) Dec. 5424 cit. de 1905 art. 11 
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designação, nas mesmas condições que o nome (Vide 

0 n. 6). 

 Ninguem tem, entretanto, o direito de utilizar-se 
do nome de um logar de fabricação para designar 
producto natural ou artificial fabricado ou prove- 
nienté de logar diverso (202). 

As indicaçôes genericas, consideradas isolada-
mente, não são susceptiveis de apropriaçâo para con-
stituirem marcas industriaes. 

Do contrario monopolizar-se-ia, em beneficio de 
uma só pessôa, indicaçôes e marcas, que devem ser 
communs a todos, corn offensa do principio da liber-dade 
de industria e do commercio (203).  Assim, nâo se pode 
impedir que cada fabricante use de expressôes communs, 
empregadas para attestar um facto verdadeiro e que tem 
interesse em levar ao conhecimento de todos v.g. :—
marca de fabrica, exigir a assignatura, registrado, 
desconfiar das imitações, trade mark, patented, etc. 

Entretanto, essas mesmas indicaçôes, ou outras 
identicas, poderão constituir marcas se apresentarem 
uma forma distinctiva mais ou menos caracteristicas 
(204). 

O que ficou dito em relação ao nome das pessôas 
physicas tem igualmente applicação aos das pessôas 
moraes. 

(203) Dec. 5424 cit. de 1905 art. 12 
(203) PIPIA — Op. cit. 252 
(204) COUHIN— Op. cit. vol. } pag. 147; BEDARRIDE—Op. cit. n. 822; 

BRAUN—Op.  Cit.   n. 45; PouILLET—op. Cil. n. 62 
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7—Firma ou razão social—A firma ou razâo social, 

considerada em si mesma, encontra nas dis-posiçôes das 

leis commerciaes protecçâo sufficiente contra qualquer 

usurpaçâo. (205) 

Aferma ou razão social implica nâo só o reco-

nhecimento da responsabilidade pessoal e solidaria como 
tambem individualisa a sociedade attestando a sua 
personalidade. 

Trata-se aqui, porém, da firma ou razâo social 

quando usada como marca. 

Para esse effeito é indispensavel que, como o nome, 

se revista de forma distinctiva, (206) 

As consideraçôes que fizemos com relaçâo ao nome 

tem aqui inteiro cabimento, e seria, pois, proli xidade 

reproduzil-as ( Vide n. 6). 

Razào commercial-— Cumpre nâo confundir a firma 

ou razão social com a razâo commercial. 

A primeira é composta do nome de todos os 

associados ou de alguns d'elles, accrescentados da 

palavra— companhia. 

A segunda é o designativo do estabelecimento, v. g. 

: A Bclla Jardineira, Parc Royal, Nôtre Dame de Paris, 

etc. 

Individualisa o negocio e impede confundil-o com 
as casas rivaes. 

(205) Codigo Commercitl arts. 302, 314 a 316, 318; Dec. 916 de 24 de 
Ouiubro de 1890. 

(206) PIPIA—Diritto industriale n. 225; RUBEN DE COUDER— OP. EL loc cit. 
n. 39; COUHIN—Op. cit. vol. 3.0 pag. 112 
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A razão commercial, não sendo mais do que uma 
variedade do nome, para constituir marca carece 
egualmente de fórma distinctiva, isto é, de um aspe-cto 
exterior caracteristico. 

Assim, deve apresentar um caracter de espe-
cialidade sufficiente para corresponder ao seu destine. 

 Não poderia, portanto, consistir em uma deno-minaçâo 
gerai e vulgar, isto é, que fosse susceptivel de ser 
applicada a todos os estabelecimentos do mesmo genero. 

Isto posto, é evidente, por exemplo, que um 

commerciante ou industrial nâo teria o direito de 

monopolisar em seu proveito denominaçôes, taes como : 
vendu de productos alimenticios, loja dé novi-dades, 

etc., etc. 

 Do contrario os seus concurrentes ver-se-iam na 
impossibilidade de tornar conhecidos do publico a 
sua industria ou o seu commercio.  

 Para ser, portanto, o objecto de um direito privative 
deve ser arbitraria ou de fantasia. (207) 

8 — Denominações — A denominaçâo é a mais 
perfeita e a mais segura de todas as marcas. 

«C'est de toutes les marques, dizem WEISS ET 

FRENNELET, celle qui se prête le mieux à la publicité; 

(207) ALLART — Vf. throrique et pratique de la concurrence drloyale, pag. 
97. 
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par elle, un produit s'impose, et se fait connaître á ceux-là 

même qui ne l'ont jamais expérimenté ni jamais vu. 

      « Elle sert au consommateur, à la fois, à reconnaître 

et à demander le produit qu'il desire.» (208) 

Differentemente do nome, que só pode constituir 

marca quando apresentar um aspecto exterior especial, as 

denominações são susceptiveis, por si) mesmas e 

independentemente de qualquer fórma dis-tinctiva, de 
constituirem o objecto de uma proprie-dade exclusiva, a 

titulo de marca. (209) 

Multiplas sâo as suas fórmas. 

As denominaçôes arbitrarias ou de fantasia, por 

isso que sâo as mais distinctivas, por esse facto sâo 

tambem as mais proprias para servirem como marcas de 
industria ou de commercio. 

Assim são chamadas aquellas que, creadas ou nâo 

pelo industrial ou commerciante, ou nâo se re-lacionam de 

modo algum com oproducto em que são appostas, ou com 

elle apenas mante m uma relação mais ou menos 
affastada. 

Nesse caso o que constitue a marca é a propria! 

denominaçâo que, sem duvida alguma, pertencerá aquelle 

que a imaginou e adoptou como tal (210). 

(208) PAXDECTES FRANÇAISES—V. Marques de fabrique vol. 40;». 171. 
(209) COUHIN—Op. cit. vol.3î,pag- 114. 
(210) POUILLET—Op. cit. «. 46; CALMELS—Op. cit. n. 278; BLANC — 

De la contrefaçon en lotis genres pag. 707; BEDARRIDE—Op. cit. ». 823. 
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E' enorme a serie das denominaçôes que a ju-
risprudencia franceza tem acceito ou rejeitado como 
denominaçôes de fantasia (211). 

O nome do logar da producçào, como ficou dito, 
pertence cumulativamente a todos os productores nelle 
estabelecidos. 

Ninguem tem o direito de se utilizar do nome de um 
logar de fabricaçâo para designar producto natural ou 
artificial fabricado ou proveniente de logar diverso 

Entende-se por indieaçâo da proveniencia dos 
productos a designaçâo do nome geographico que 
corresponde ao logar da fabricaçâo, elaboração ou 
extracçâo dos mesmos productos. 

Não haverá falsidade de indicaçâo de proveniencia 
quando se tratar de denominaçâo de um producto por 
meio de nome geographico que, tendo se tornado 
generico, designar em linguagem commercial a natureza 
ou genero do producto. 

Esta excepçâo nâo é applicavel aos productos 
vinicolos (212). 

Dahi não resulta, porém, a exclusâo das deno-
minações geographicas como marcas, mesmo para ca-
racterisar uma determinada qualidade de productos 
vinicolos procedente de logar diverso, uma vez que, 

(211) Vide :PANDËCTES FRANÇAISES—in loc. cit. as. 185 c seguintes ; 
ALLART—Tr. theor. et prat. de concurrence déloyale pags. 142 a 144; RUBEN 
DE COUDER—Op. cit. in eod. loc. us. 45 e seguintes; MARAFY —Dict. de pro-
prieté industrielle in loc. cit.; COUHIN—Op. cit. vol. 30 pag. 115 e seguintes. 

(212) Dec. 5.424 cit. de 10 de Janeiro de 1905 arts, il, 12 e 13. 
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quanto a estes, na mesma marca se indique  clara-mente o 
logar da fabricaçâo ou da proveniencia. 

A denominaçâo, em tal caso, será puramente 

arbitraria ou de fantasia, porquanto de modo algum 

poderâ illudir o consumidor relativamente ao pro-ducto 
que compra, maxime se no logar indicado na referida 

denominaçâo nâo se fabricar absolutamente producto 

identico. 

Exempta illustrant : — Existe no nosso mer-cado de 
vinhos a seguinte marca— Vinho Velho do Porto— « 

Acreano ». 
Nâo se poderâ enxergar no vocabulo—«Acreano» 

— uma indicação de proveniencia, nâo só porque esta se 
acha indicada como sendo do—Pôrto —, como tambem 

porque no territorio do Acre nunca se conseguirâ 

fabricar—Vinho Velho do Porto. 

     Por isso, ensinam WEISS ET FRENNELET : 

«La denomination formée d'un nom 

 de lieu, n'est pas déceptive  dés que les 

produits aux quels ce nom est imposé ne 

peuvent être tirés de cette localité (213). 

Igualmente POUILLET considera subsistente marca 
identica : 

«si le nom de localité, ainsi employée 
 pour designer un produit, n'avait aucun ra- 

(213) PANDECTES FRASÇAISES—loc. cit. ». 281. 
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pport avec lui, et indiquait, sans fraude 

d'ailleurs,une provenance purement et cer-

tainement imaginaire» (214). 

 Assim, tem sido julgado que as marcas:—Perles du 

Japon, Paraguay, Pilules suisses, encre indienne, tantar 

indien, bonbons suisses, savon du Congo, etc.—; para 

caracterisar productos fabricados, em Paris, são 

perfeitamente validas. (215) 

Relativamente a — Perles du Japon— assim se 
pronunciou em um dos seus considerandos, o Tribunal 
correccional de Nantes : 

 «Attendu que la denomination Perles 

 du Japon (216) doit être considerée comme 

purement fantaisiste, puis qu'il est établi que 
Je Japon ne produit ni perles, ni tapioca; 
qu'une telle denomination, entièrement 
arbitraire, demeure essentiellement 
appropriable, etc. (217). 

A denominaçâo usual ou vulgar e a necessaria, em 

regra, nâo sâo susceptiveis de apropriação como 
propriedade exclusiva  a  titulo de  marcas. 

  (214) Op. cit. ». 64. 
(215) PANDECTES FRANÇAISES—IN LOC. Cil. NS. 282 E Seguintes. 
(216) Na especie a marca—Pertes du Japon—fora adoptada para dis-

tinguir uma qualidade de massa alimenticia feita  de tapioca. 
(217) COUHIN,—Op. cit.  vol. 3° pag. 118 not. 1.204. 
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A denominação vulgar é a designação em-pregada, 

de um modo corrente e geral, pelo publico ou  pelo 
commercio ou por ambos. 

A denominaçâo necessaria não é, como pensam 

BLANC (218) e GASTAMBIDE (219), a unica e indis- 

pensavel designaçâo por que é conhecido o pro- 
ducto, mas, como diz COUHIN, qualquer designação 

tirada da linguagem vulgar que, embora possa ter 

equivalentes, apparece como o nome mais verda- 

deiro e ao mesmo tempo o mais simples e natural 
do producto (220), ou se tornam necessarias pelo 

uso. (221)  

Assim definidas, taes denominaçôes são communs e 
genericas, e por isso mesmo improprias para singularisar 
ou distinguirem os productos de uma determinada 

industria ou commercio. 

Portanto, os vocabulos—fumo—, —charutos—, 

phosphoros—sâo denominaçôes vulgares e necessa- 

(218) De la contrefaçon en tous genres,pag. 705. 
(219) Traité theorique et pratique des contrefaçons en tous genres ». 482. 
(220) Op. cit. vol. 3. pag. 137 ; No mesmo sentido : POUILLET— Op. cit. 

n. 50. 
(221) GEORGES DE Ho—marques de fabrique et de commerce, pag. 115; 

Vide: BERT—De la concurrence déloyale pag. 53 e seguintes ; RENDU— 
Droit industriel n. 38. 

«La dénomination nécessaire ou générique d'un produit, escreve ALLAI»-

, est celle qui constitue sa désignation obligée ou habituelle, si bien qu'il est 
impossible de lui donner un autre nom, ou que tout au moins cette appellation 
est .consacrée par l'usage. Tel est, par exemple, un qualificatif tiré de la 
nature ou des qualités mêmes du produit auquel il est appliqué. Tel est encore 
un mot qui, sans être la désignation habituelle du produit, constitue sa 
dénomination scientifique. Celui qui le premier fait un usage commercial de 
cette dénomination, ne saurait s'en attribuer le monopole et interdire à d'autres 
le droit d'employer, pour désigner le même produit, un mot qui est dans le 
domaine public de la science. (De la concurrence déloyale, pag. 145), 
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rias, e nâo poderiam ser adoptadas como marcas, e 
impedido o seu uso a fabricantes de productos identicos. 

 Todavia, se assim consideradas, as denomina-ções 
usaes e necessarias nâo sâo susceptiveis de apro-priaçâo 
podem, entretanto, constituir objecto de marca se 
revestirem uma fórma distinctiva. (222)  De facto, as 
expressôes—fumo veado,—charu-tos bahianos, —
phosphores brilhantes — apresentam caracteristico 
especial e se distinguem de quaesquer outros da mesma 
natureza. (223) 

Denominações estrangeiras—As marcas de 
productos fabris nacionaes em lingua estrangeira devem 
conter o nome do fabricante, da fabrica, e da localidade 
d'esta, ou a declaraçâo—Industria Nacio nal— em 
caracteres bem visiveis ; nâo bastando, comtudo, esta 
ultima indicaçâo quando as marcas se destinarem a 
assignalaçâo de generos ou substancias alimentares. 
(224) 

9 —Emblemas—O emblcma, podendo ser a re-
presentação de uma idéa pela figura do objecto que 
symbolisa (225), é tambem a representação de qual-quer 
signal caracteristico v. g.—uma ancora, um animal, etc., 
etc. 

(222)Dec. 5.424 cit. de 1905 art. 19. 
(223) AFFONSO  CELSO—Marcas industriaes e nome commercial n. 40 ; e 

deniais autores citados. 
 (224) Dec. 5.424 cit. de 1905 art. 21 § 3° n• 2 ; Dec. 452 de 30 de' 

Novembre de 1897 art.1ºlet.c § 2.º 
(225) LAROUSSE—Grand dictionnaire V. Emblème. 
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E a representaçâo de um objecto determinado, pela 

qual se designa muitas vezes o proprio producto que o 
acompanha. (226) 

 A marca emblematica tem sobre as outras o me-rito de 

ser comprehendida nâo só pelos illetrados como pelos 

estrangelros, que desconhecem a lingua nacional (227). 

Os emblemas, como as denominações, são tanto mais 

aptos para constituirem marcas de fabrica e de commercio, 

quanto menores forem as relaçôes que os possam ligar aos 
productos em que sâo appostos.  D'ahi resulta que o 

emblema adoptado, nâo sendo mais do que a simples 
representaçâo do proprio producto em que é empregado, 

ou a elle se ache inteiramente ligado, nâo poderâ servir de 
marca. 

Assim, tem sido julgado que : 

a) um cacha de uvas—applicado em garra-fas 
contendo vinho ; 

â) um galho de limoeiro—em garrafas con 
tendo licores de limão ; 
 c) o desenho de um boi  empregado em re- 

cipientes contendo extracto de carne, 
etc., nâo susceptiveis de monopolio 
(228). 

(226) ARMEMGAUD—Marques de fabrique et de commerce pag. 10. 
(227) COUHIN—Proprieté litteraire, artistique et industrielle vol. 30 pag. 

158 ; MAIUFY—Dictionnaire de la proprieté industrielle V. Marques n. 10; bry—
Cours de législation industrielle pag. 458. 

(228) PANDECTES FRANÇAISES— V. Marques de fabrique V. 40 us. 138 e 
seguintes. 
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Entretanto, quando um tal emblema não fôr 
susceptivel de apropriaçâo em uma industria deter-
minada, como sendo descriptivo dos productos d'essa 
industria, construira, nâo obstante, uma marca per-
feitamente valida, quando apposto em outros productos 
de natureza divcrsa (229). 

Os emblemas originaes constituem marcas, inde-
pendentemente de qualquer outra forma distinctiva. 

Nesse sentido doutrina POUILLET: 

«Dans l'emblème, ce qui constitue 
essentiellement la marque, c'est la nature 
même de cet emblème, et non pas seulement 
sa forme particulière, de telle sorte que 
l'emploi, par un concurrent, du même 
emblème, encore que la forme soit modifiée, 
le constitue nécessairement contrefacteur. 
(230) 

O retrato é um emblema, e como tal pode ser 
empregado como marca, salvo a pessoa cujo retrato é 
reproduzido, ou aos seus herdeiros, o direito de impedir 
semelhante uso. 

 10—Estampas, sellos, sir.etes, carimbos, relevos.—Sâo 

differentes modos de apposiçâo das marcas propriamente 

ditas. 

H    (229) POUILLET—Tr. des marques de fabrique cl de la concurrence di- 
loyale en tous genres n. 27; BRAUX—Marques de foblique et de commerce n. 34. 

(230) Op. cit. ». 30.  
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Certos productos como o sabâo, chocolate, bis-

coutos prestam-se â apposiçâo da marca estampada ou em 

relevo. 

Qualquer marca   pode egualmente affectar  a forma 

de sinete ou de carimbo, e por esse meio ser apposta no 

producto. 

As capsulas tambem podem, pelas formas espe- 

ciaes que apresentarem, constituir verdadeiras mar- 

cas. (231)  

 11—Envolucros.—O envolucro é, em sentido amplo, 
tudo o que en volve ou encerra a mercadoria, desde os 

simples envoltorios de papel até as caixas de pão ou de 
metal, garrafas ou frascos, e as capsulas gelatinosas que 

contêm medicamentos (232). 
Para que sejam considerados como marcas é 

necessario que tenham um caracter sufficiente de 

originalidade, pela forma ou aspecto que apresentarem 

(233). 
Assim, si a forma de um recipiente fôr sufficien-

temente caracteristica e se distinguir das formas 

geralmente empregadas para os mesmos recipientes, pode 

constituir marca e ser objecto-de um direito privative 

(231) Coums—Op. cit. vol. 3. pag. 185; RENDU— Marques de fabrique et 
de commerce n. 44. 

(232) DARRAS—Marques de fabrique el de commerce n. 97 ; RENDU — 
Op. cit. m. 50; BEDARRIDK—Marques de fabrique n. 837. 

(233) Os mesmos autores, e RUBEN DE COUDER— Op. cit. in loc. cit. n. 
62; COUHIN—op. cit. vol. 3pag. 186. 
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 No caso contrario, porém, seria absurdo que alguem 
pudesse confiscar em seu exclusivo proveito uma forma 
banal, vulgar ou commum, que não apre-sentasse caracter 
algum de originalidade (234). 

Esta é tambem a doutrina consagrada pela le-
gislaçâo brazileira: «Os envolucros ou recipientes (para 
serem considerados elemento constitutivo da marca 
devem ter uma forma typica ou caracteristica que os 
distinga dos que a industria e o commercio teem 
commumente adoptado para revestir ou conter productos 
e mercadorias e que nâo podem ser regis-trados como 
propriedade exclusiva por pertencerem ao dominio 
publico (235). 

 12 — Letras e cifras.— As letras, quer ini-ciaes, quer 

em monogrammas podem tambem con-stituir signaes 
distinctivos, conforme a respectiva disposiçâo. 

Como letras do alphabeto pertencem, sem du-vida, 

ao dominio publico. 
Para que possam, porém, constituir propriedade 

necessario é que revistam uma apparencia caracteristica 
ainda nâo usada, que a forma por que sâo traçadas ou 
escriptas se apresente individualisada pelo modo de 
represental-as (236). 

 (234) ALLART—De la concurrence déloyale n. 132 ARMENGAUD —Mar-
ques de fabrique et de commerce pag. 17 ; RENDU — Droit industriel n. 54; 
Poullet—Op. cit. us. 41 e 486; BERT—De la concurrence déloyale pag. 79. 

(235) Dec. 5424 cit- de 1905 art. 19 § 4. 
(236) WALBROECK—Cours de droit industriel n. 250; GEORGE DE RO —

Marques de fabrique et de commerce pag. 122; BRAUN.—Op. cit. pag. 183. 



160 

 Da mesma forma as ci/ras, quando acompa-nhadas de 
qualquer palavra ou signal que lhes imprima uma forma 

disinctiva. 

Quando as cifras representarem apenas a in-dicaçâo 
do preço não devem ser objecto de pro-tecçâo, como 

marcas, salvo o caracteristico especial que apresentarem, 

Tambem nâo devem ser consideradas como tal, 

quando empregadas com o fim unico de distinguirem 

entre si os productos de um mesmo industrial. (237) 

13 — As armas, brazôes ou os distinctivos pu-

blicos ou officiaes, nacionaes ou estrangeiros, podem ser 

objecto de marcas, quando o industrial ou com-merciante 

seja d'elles portador legitimo, ou quando para o seu uso 

tenha havido autorisação competente. 

14 — Côr. — As côres por si só não podem 

constituir marcas de fabrica e de commercio. (238) 
Justifica tal disposiçâo, que tem em seu apoio a 

opiniâo geral dos autores, com excepçâo de COUHIN, e das 

restricçôes de ALLART, O facto de ser limitado o numero 

das côres, que uma vez apropriadas por qualquer 
fabricante, impediria os demais de usal-as. 

(237) PANDECTES FRANÇAISES—V. Marques de fabrique vol. 40 n. 409. 
(238) Dec. 5424 cit. de 1905 art. 19 \ 2°. 

"«La couleur d'un produit, escreve BRAUN, OU de son contenant ne 
constitue pas une marque, a moins que cette couleur, soit assez inusitée, assez 
nouvelle pour permettre de la différencier facitement de celle des produits 
similaires» (Moques de fabriques et de commerce pag. 177 ; Vide : 
WALBBOECK — Cours de droit industriel n. 247.) 
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Esse monopolio não se ajustaria de modo al-gum 
aos principios decorrentes da Iiberdade da in-dustria e do 
commercio. 

 A côr, entretanto, pode constituir um elemento da 
marca, e nesse caso a sua contrafação seria puni-nivel 
(239). 

     Ao inverso, porém, das côres, cujo numero é restricto, 
as suas combinaçôes sâo numerosas, e, portante 
susceptiveis de constituirem marcas (240).      Assim 
decidiu a Côrte de Douai nos seguintes termos : 

«En fait, il peut être difficite qu'une 
couleur unique suffise à reunir la double 

 condition de présenter un aspect suffisa- 

ment particulier et caracteristique pour être 
distinctif et nouveau; mais ces condi- 

 tions peuvent beaucoup plus facitment être 

réunies, par une combinaison de couleurs 

 fait d'une maniére arbitraire spéciale (241). 

15 — Fórma do producto. — Nâo se trata aqui do 
formato do recipiente, mas sim da forma do proprio 
producto. 

Quando a fórma  não fôr necessaria, isto é, deter-
minada pelas necessidades da propria fabricaçâo e 

(239) POUILLET — Op Cit. ».  42. 
(240) DARRAS — Op cit. ». 102; RENDU—Marques de fabrique et de 

commerce ». 56; BRAUN — Op. cit. ». 46; MARAFV— Op. cit. V. Con leurs 
». 2; ALLART —De la concurrence deloyale ». 138. 

(241) PANDECTES  FRANÇAISES—V. Marque de fabrique vol. 40 n 115 
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revestir um caracter distinctivo, pôde, sem duvida,, ser 

adoptada como marca industrial. (242) Não é outra a lição 

de RENDU : 

«Il ne peut pas être admis qu'il y ait des 

objects que leur nature empêche de participer à 
la protection de la loi, dès lors qu'il existe en 

realité un moyen de les distinguer des objets 

similaires. 

S'ils ne peuvent être caracterisés, par un 
signe apposé, ils peuvent l'être, et ils le sont, en 

realité, par leur configuration, qui ne permet 

pas de les confondre avec les produits d'autres 

fabriques. Cette configuration a le même but, la 
même valeur, le même effet que la marque 
proprement dite, c'est bien, lato sensu, un signe 

servant à distinguer; c'est donc en realité une 

marque de fabrique.» (243) 

Essa é a opiniâo consagrada pela jurispruden-cia 

(244). 

(242) POUILLET— Op. cit. n. 41 ; COUHIN—Op. cit. vol. 3, pag. 197,- 
GEORGES DE RO— Op. cit. pag. 124; HUAR,D—Repert. de doctrine et de 
jurisprudence en matière de marques de fabrique n. 41 BRAUN—Op. cit. 
'28; DARRAS—De la concurrence déloyale n. 444 e seguintes  ; RUBEN DS 
COUDER—Op. cit. V. Marques de fabrique N. 67; ALLART—Op. cit. 
n 314 

(243) Op.'cit n. 54. 
(244) PANDECTES FRANÇAISES—V. Marques de fabrique vol. 40 ns. 89 e 

seguintes. 
Adoptam entretanto, opiniâo contraria: CALMELS—Des noms et marques 

de fabriques, n   35; BEDARRIDE— Marques de fabrique u. 840, 
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 • 15—Etiquetas e vinhetas— A etiqueta, diz POUILLET, 
é uma especie de taboleta collocada, não sobre o 
estabelecimento commercial, mas sobre a mercadoria 
fabricada. 

A côr, a forma, a disposiçâo dos caracteres ty-
pographicos, as molduras, a singularidade ou a fantasia 
dos seus contornos são o que imprimem á eti-queta o 
caracteristico necesario para constituir marca industrial 
ou de commercio. 

Considerada, porem, em si mesma, isolada-mente, 
sob o ponto de vista da respectiva composi-ção, de sua 
disposiçâo, póde tornar-se o objecto de uma propriedade 
artistica, mas nâo se torna marca de fabrica para o 
impressor que a compoz e vendeu (245). 

      Por—vinhetas—se entendem  os desenhos de 

qualquer genero que possam imprimir em productos 

determinados um aspecto caracteristico,».. uma 

paysagem, uma figura, um monumento publico, etc. 
(246).    

      Pouco importa, que a vinheta, considerada em si 
mesma, constitua um desenho original. 

«Le droit exclusif de reproduction de ce dessin, 
ensina COUHIN, en tant que dessin et independamment de 
la marque, appartient alors, soit du pro- 

(245) RUBENT DE COUDER —Op. cit. V. Marques de fabrique ». 61.       
1246) E' obvio que a propriedade esclusiva da vinheta, ' consistente em um 
monumento publico é assegurada somente a titulo de marca. 

Assim, nâo sera vedada a reproducçâo de qualquer monumento pu-
blico, quer para sereim vendidos  os desenhos, quer distribuidos. 
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priétaire de la marque, s'il est l'auteur, direct ou indirect, 

du dessin, soit, dans le cas contraire, à l'artiste ou au 
fabricant qui lui a cédé la faculté de l'appliquer à ses 
produits (247). 

16—Preparados pharmaceuticos.—As de- 

nominações usuaes que a sciencia ou o uso têm con-
sagrado para remedios ou medicamentos não são 

susceptiveis de propriedade exclusiva. 

Qualquer pharmaceutico póde preparal-os e expôl-os 

a venda sob as respectivas denominaçôes. 
Todavia aquelle que, dedicando-se particular-mente 

a fabricação de um desses productos, queira distinguil-os 

das fabricaçôes similares, por parte de seus concurrentes, 

tem, sem duvida, o incontestavel direito de designal-os 
por um signal distinctivo espe-cial e até por uma 

denominaçâo peculiar (248). 

No interesse da saude publica, porém, para que taes 
marcas possam ser registradas é indispensavel que 
contenham a declaraçâo do nome do fabricante, do 

producto e do logar da procedencia (249). 

17— Marcas complexas. — Sâo formadas pela 

reuniâo de maior ou menor numero de elemen-tos (250). 

(247) Op. cit. vol. pag. 178. 
(248) POUILLET—Op.cit. n.67 Vide: MAUNOURY—Du nom commercial 

pag. 216; BRAUN—Op. cit. n. 63. 
(249) Dec. 452, de 30 de Novembro de 1897 art. 1º tel., 6.; Dec. i.424 cit. 

de 1905 art. 21 f, 3" n. t. 
(250) BRAUN—'Op. cit. n. 32. 
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     Podem ser divididas em duas cathegorias. 

A primeira comprehende as marcas em que todos 

os elementos, considerados isoladamente, lestâo no 
dominio publico. 

 Essa combinaçâo, a reunião desses elementos, o 

conjuncto emfim. é o que se torna susceptivel de 

constituir uma propriedade exclusiva. 
A segunda, abrange as marcas em que um ou 

varios elementos, só por si, offerecem um caracter 

especial e distinctivo e constituem, portanto, verda- 

deiras marcas (251).  

(251) COUHIN—Op. cit. vol. 3 pag. 202. 



CAPITULO V 

Das marcas prohibidas 

1.—A liberdade de adopçào de marcas e sua 
consequente apropriaçâo e garantias para o fim de 
acautelar a fé publica contra o embuste e a fraude de 
uma concurrencia desleal soffre, entretanto, res-tricções 
dictadas no evidente intuito de prevenir o possivel abuso 
que possa resultar de tão ampla faculdade. 

Estabelecer préviamente as condiçôes em que o 
Poder Publico se propôe assegurar a sua tutella as 
marcas industriaes não é cercear a liberdade do 
commercio e da industria, antes é cercal-a de maiores 
garantias, evitando as incertezas de uma jurisprudencia 
oscitlante. 

E', como bem disse o CONSELHEIRO AFFONSO 
CELSO, obstar a reproducçâo do crime, difficultando 
a sua pratica.  

 Entretanto, legislaçôes existem que preferiram 
silenciar sobre o assumpto deixando aos tribunaes a 
missâo de excluir da protecçào legal as marcas que assim 
entendessem por circumstancias justifi-caveis. 

Qual o melhor dos dois systemas ? 
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O illustrado Bosio, affirmando, embora, a im-j 
possibilidade de uma affirmaçâo absoluta, deixa, todavia, 

perceber as vantagens resultantes do sys-tema da 

enumeração taxativa do que não póde| constituir marca de 

industria ou de commercio, o que equivale a sua 
approvaçào. 

 «Certamente, escreve o eminente jurista, colla 

enumerazione tassativa delle marche da escludensi, e 

sempre quando si potesse  ottenere sulla determi-nazione 
di queste esclusioni un perfetto accordo in-ternazionale, si 

avrrebbe il vantaggio di sottrarre l'apprezzamento della 
marca non solamente alle os-citlazioni della 

giurisprudenza, ma anche agli apprez-zamenti arbitrarii o 
troppo rigorosi che possono es-sere talvolta suggeriti 

all'autorità amministrativa da considerazioni di politica e 

di polizia (252). 

Nâo se justifica, pois, em face da melhor dou-trina a 
opiniâo de RAUL CHANDON, quando ao tratar do assumpto 

no Congresso da Associação interna-cional para protecçâo 

da propriedade industrial, de-clarou :—«C'est au juge qu'il 

appartient de décider si telle ou telle marque constitue un 
signe distinctif et mérite par conséquent la protection de la 
loi (253). 

Bem andou, a nosso vêr, o legislador brazileiro 

designando antecipadamente o que poderia constituir 
offensa dos preceitos geraes que estatuiu. 

(252) Marchi e segui dislintivi  n. 70. 
(253) Annuaire de l'Association 4.º. pag.190 e seguintes 
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« Optima lex quœ minimum relinquit arbitrial  ju-
dicis» (254). 

2.—Conforme ficou dito as legislações estran-
geiras nâo sâo accordes na adopção de um sys-tema 
unico relativamente á enumeraçâo do que não seja 

susceptivel de constituir marca industrial. 

Umas preferiram silenciar sobre o assumpto e 
entregar aos Tribunaes a soluções das duvidas sus-

citadas; outras, entenderam de melhor alvitre preci-sar as 

marcas que  excluem da  protecçâo   legal. 

Ao primeiro grupo pertencem a : — FRANÇA, 
BELGICA, ITALIA, VENEZUELA, URUGUAY, CHILE, 

ORANGE, COLOMBIA, GRECIA, LUXEMBURGO, MEXICO E 

TURQUIA. 
Cumpre dizer, entretanto, que na respectiva 

jurisprudencia, além das soluçôes firmadas para es-pecies 

particulares, predomina, como principio geral, a 

prohibiçào de marcas contrarias â ordem publica, á moral 

ou aos bons costumes e todas aquellas susce-ptiveis de 
illudirem a boa fé do consumidor.       O segundo grupo 

comprehende a:— 

ALLEMANHA—São excluidas do registro : 

a) as marcas livres, isto é, aquellas que no 
momento de serem apresentadas a regis- tro, 
ja eram usadas, quer de uma maneira 

(254) BACON—Aphor. 
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geral, quer em certos circulos commerciaes 

particulares ; è) as marcas que consistirem 

exclusivamente       em cifras ou letras, e as 

palavras contendo 

indicaçôes concernentes ao modo, época 

ou lugar da fabricaçâo, ou a qualidade,       

destino, preço, quantidade e peso de mer- 

cadorias ; 

c) as armas de Estados nacionaes ou estran- 

     geiros, ou  as de uma localidade, de um 

commercio ou de uma união commercial, 
situada no paiz ; 

d) as marcas contendo representaçôes escan- 
dalosas, ou indicaçôes nâo corresponden- 
tes as circumstancias reaes, etc.  (lei de 

     12 de Maio de 1894 § 4.0) ; 

AUSTRIA—nâo podem ser objecto de marca : 

a) os retratos do Imperador ou dos membros da 
familia imperial, ou as armas nacionaes, salvo 
autorização competente, que nâo conferirá, 

entretanto, direito ao uso exclu-sivo ; 

b) as que consistirem exclusivamente em cifras, 

lettras ou palavras; 

c) os desenhos immoraes, e as inscripçôes ou 
indicaçôes falsas ou equivocas. (Lei de 6 de 
Janeiro de 1890 § 3.º). 
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BULGARIA—Igualmente : 

a) os retratos do soberano ou dos membros 

de sua familia ; 6) as armas nacionaes ; c) as 
letras ou cifras. (Lei de 23 de Janeiro de 

1893 art. 1) ; 

COSTA-RICA—E'   vedada,    como    marca,    a 
adopção: 

a) das armas da Republica e do pavilhâo na- 
               cional ; 

b) dos desenhos contrarios aos bons costu 
mes. 
(Lei de 22 de Maio de 1896 arts. 10 e 11). 

DINAMARCA—do mesmo modo : 

a) a fórma do producto e dos recipientes ; 
6) as marcas que consistirem exclusivamente 
 em cifras, letras ou palavras, não tendo 

forma sufficientemente distinctiva ; 
c) as denominaçôes genericas ou descripti- 

vas ; 
d) o nome ou a firma de terceiro, ou a deno- 

minaçâo de um immovel pertencente a 
outrem ; 

e) as armas ou marcas publicas ; 
 f) as figuras ou reproducções escandalosas ; 

g) as que constituirem irnitaçâo de outra já 
registrada. {Lei de 11 de Abril de 1890). 



172 

HESPANHA—Não são susceptiveis de constitui-rem 

marcas : 

a) as armas reaes e as insignias hespanholas ; â) 

os   signaes distinctivos   depositados por 

terceiros ; 

c) as armas dos Estados estrangeiros ; 
 d) as denominações usuaes ; 

e) os desenhos contrarios á moral, ou tendan 

tes a ridicularisar objectos dignos de 
respeito; os signaes relativos a qualquer 
culto religioso, quando empregados com o 

fim de motejo ; 

f) os retratos das pessoas vivas, sem a respe- 

 ctiva autorisaçâo. (Decs. de 20 de Novem- 

bro de 1850,art. 7, de 18 de Agosto de 1884 e 

18 de Outubro de 1888) ; 

     ESTADOS UNIDOS DA AMERICA DO NORTE — Sâo 

prohibidas : 

a) as marcas que consistam unicamente no 

 nome do depositante ; 

 6) as marcas identicas ou similares as já regis-
tradas (Lei de 3 de Março de 1881, art, 3.° ; 

Reg. de 1 de Novembro de 1898 art. 20). 

PERÚ—Não podem ser registradas como marcas: 

a) as letras, palavras, cifras e marcas empre 

gadas pelo Estado ; 6) a fórma e 

a côr do producto ; 
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c) as denominações vulgares ou genericas ; 
d) os desenhos ou as expressôes contrarias aos 

bons costumes. (Lei de 19 de Dezembro 
     de 1892 art. 3). 

PORTUGAL—São excluidas do registro : 

d) as marcas que offendam aos bons costumes e 
a religião ; 

b) as que contiverem retratos de chefes de 
Estado, ou membros de familias reinantes, 
ou escudos, brazôes etc., salvo consenti- 

     mento prévio; 
c) os nomes ou firmas das quaes o deposi-tante 

nâo tenha o direito de fazer uso ; 
d) as que contiverem insignias portuguezas ; 
e) as que contiverem medalhas ou diplomas 

     que o depositante nâo possua, ou falsas 

indicações de proveniencia ; f) as que forem 
susceptiveis de confusâo com marcas jâ 
registradas. (Lei de 21 de Maio de 1896, art. 85). 

ROUMANIA—Nâo sâo admissiveis como marcas : 

a) as letras ou monogrammas ; 
b) as armas do Estado ou de uma communa (Lei 

de 27 de Abril de 1879 art. 2). 

RUSSIA—Não sâo acceitas como marcas : 

a) inscripções ou desenhos contrariosa ordem 

publica, aos bons costumes e á decencia ; 
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b) as imagens dos Santos, os retratos dos 

membros da familia imperial, os retratos 

das pessoas que se tornaram  conhecidas 

      por actos criminosos ;  

c) a bandeira da marinha imperial russa ; 
d) as palavras Czar e Livadia 

e) as inscripções ou desenhos que tenham por fim 

induziro publico em erro ; 

f) as armas russas ou estrangeiras ; 
g) o titulo de fornecedor da Côrte ;  

h) as falsas indicaçôes de recompensas, ou 
proveniencia ; 

i) as insignias das distincçôes conferidas para 
serem trazidas pessoalmente, ou quaes-quer 

outras recompensas ou distincçôes, si o anno 

da concessâo não estiver clara-mente indicado. 

(Aviso do Conselho d'Es-tado de 26 de 

Fevereiro de 1896 art. 3 ). 

SERVIA—Prohibe a adopção e registro das : 

a) marcas livres ; 

â) designaçôes necessarias ; 

c) marca consistente em uma so letra, cifra ou 
palavra ; 

d) armas do Estado ; 

e) marcas contrarias á moral ou á ordem pu-blica 

; 

f) marca identica ou similar a já registrada. 

(Lei de 30 de Maio de 1884 art. 3). 
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FINLANDIA—E' vedado o registro de : 

a) marcas que sejam contrafacção ou imitação 
 de marcas de terceiro;  

6) o nome de pessoa estranha ; 
c) as marcas compostas   exclusivamente de 

cifras,  letras ou palavras, corn especiali- 

 dade as denominaçôes ; 
d) as marcas livres ; 

e) as que contenham indicaçôes   contrarias 

aos costumes ; f) as armas publicas e insignias de 
ordens de cavallaria. (Ord. de 11 de Fevereiro de 
1894 

§ 4). 

INGLATERRA—Não permitte a adopção   como 

marca : 

a) da fórma do producto ; 
â) das combinações de côres ; 
 c) das armas reaes (Lei de 25 de Agosto de 

1883. Sect. CVI); 

GUATEMALA—Não podem constituir  marcas : 

a) as letras, palavras e nomes usados pelo 
Estado ou que este possa fazer uso ; 

à) a fórma e a côr dos productos ; 
c) os termos ou locuções vulgares e as desi-

gnaçôes genericas ; 
d) os  desenhos e expressôes   contrarias á moral 

; 
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é) as armas da Republica, ou as de um paiz 

estrangeiro, salvo autorização ; 

f) o retrato de terceiro, sem o respectivo con-
sentimento; 

g) as marcas similares as que já se acharem 
registradas (Lei de 13 de Maio de 2899 arts. 4, 

5 e 12). 

JAPÃO—Prohibe que possa ser registrado como 
marca : 

 a) o crysanthemo das armas imperiaes ; 

à) a bandeira nacional ; a bandeira militar; as 

 bandeiras estrangeiras e as insignias das 

ordens imperiaes ; 

c) as que forem contrarias a ordem publica e 
aos bons costumes; 

d as jâ apropriadas por terceiros ; 
e) o que consistir em indicaçâo generica ou 

necessaria ; 

f) um desenho ou qualquer outro elemento 

desprovido de apparencia distinctiva. (Lei de 2 

de Março de 1899 art. 2). 

     PARAGUAY—Exclue do registro das marcas : 

a) os signaes empregados no serviço do Es- 

tado ; 
6) a forma e a côr dos productos ; 
 c) as denominaçôes vulgares e genencas ; 

d) os desenhos e as  expressôes contrarias á 

moral. (Lei de 25 de Junho de 1889 art. 3). 
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PAIZES-BAIXOS—Não são acceitas como marcas : 

 a) as palavras ou representações  contrarias á 

 ordem publica e aos bons costumes ; 

b) as armas do Reino, de uma provincia, 

             communa ou de outra corporaçâo publica ; 

c) as marcas simulares as já registradas (Lei 

de 30 de Setembro de 1893 art. 4 alin. 3) ; 

     SUECIA E NORUEGA — Nâo  podem ser regis 
trados:  

a) as marcas que contiverem indevidamente o 
nome de terceiro, ou a denominação de um 

immovel pertencente a outrem; 
b) as armas ou sellos publicos; 
c) os desenhos escandalosos; 
d) as marcas identicas ou similares ás já re-

gistradas ; 
e) a forma do producto, o recepiente, o envo-

lucro (Lei sueca de 5 de Março de 1897 art. 
1.°; Lei norueguense de 26 de Maio de 1884' 

 art. 1º) 

SUISSA — Sâo excluidas do registro das marcas: 

 d) as armas publicas e todos os signaes que 

 : possam ser considerados   como   proprie- 

 dade publica; 
6) as indicaçôes contrarias aos bons costumes. 

(Lei de 26 de  Setembro de 1890 
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art  4.º  DUNANT — Marques de fabrique et de 

commerce de Suisse, pag. 581). 

Eis, a largos traços, o que o direito estrangeiro tem 

taxativamente considerado como nâo podendo constituir 

marcas de industria ou de commercio. 

3—Ao segundo grupo pertence a legislação 
brazileira, que preferiu adoptar o systema da enume-raçâo 

taxativa. 

Nâo podem ser admittidas como marcas o que 

contiver ou consistir em: 

1.°—armas, brazôes ou distinctivos publicos, ou 

officiaes, nacionaes ou estrangeiros, quando 

para seu uso nâo tenha havido au-torisaçâo 
competente; 

2.°—nome commercial ou firma social de que 

legitimarnente não possa usar'o requerente; 

3.°—indicaçâo de localidade determinada ou 
estabelecimento que nâo seja o da prove-

niencia do objecto, quer a esta indicaçâo esteja 

junto um nome supposto ou alheio, quer nâo; 

4.°—palavras.imagens ou representaçôes que 
envolvam offensa individual ou ao decoro 
publico; 

5.°—reprodicçâo de outra marca jâregis-trada 
para objecto da mesma especie; 
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6.°—imitação total ou parcial de marca já re- 

 gistrada para producto da mesma especie 

(255).  

      Igualmente nâo podem constituir marca de fa-brica ou 
de commercio : 

 a) tamanho e as cores, por si so, sem outra 

qualquer forma ou signal caracteristico; 6) os 
envolucros ou recipientes, quando nâo 

 apresentarem uma forma typica ou caracte- 

ristica que os distinga  dos commumente 
adoptados; 

 c) as concepções de  que fizerem parte inte-  
grante algum fac simile ,desenho,represen-
taçâo ou indicaçâo de medalhas, premios 

 ou diplomas obtidos em   exposiçôes in- 

dustriaes, sem exhibição de provas si effe-
ctivamente   foram   obtidas   taes   recom- 

 pensas, as quaes deverão ser os originaes 

dos  titulos   ou   certidões   authenticadas, que 
serão restituidas ao interessado depois 

 de feito o registro (256). 

 4—A exclusão das marcas consistentes ou que 
contiverem armas, brazôes ou distinctivos pu-blicos ou 
officiaes, nacionaes ou estrangeiros, inspira-se nâo sô em 
principio de ordem publica, em 

(255) Lei 1236 cit. de 1904 art. 8 1408. 1 a 6. 
(256) Dec. 5. 424. cit. de 1905 art 19 $$ 2 e 4 e  art. 23. 
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sua rigorosa accepçâo, como tambem em elevado criterio 
politico que aconselha o reciproco respeito que 

mutuamente se devem as pessôas juridicas de direito 

internacional. 

Esta disposiçâo é tão geral que foi sanccionada, nas 
relaçôes internacionaes pelo art. 4.° do Proto-collo de 

encerramento da Convençâo de Paris de 1883. 

Por   isso,   explica   o   CONSELHEIRO   AFFONSO 

CELSO :—As armas nacionaes que representam a 

independencia e soberania dos respectivos paizes, os 
distinctivos publicos que traduzem honras e re-compensas 

ao   merito, ou aos serviços, são   sym bolos que devem ser 
rodeados do maior respeito, e dos quaes ninguem pode 

apropriar-se livre mente, maxime com  o fim de attrahir 

concurrença para) generos de mercancia» (257). 

Na autorizaçâo a que alludimos para uso de armas, 
brazôes ou distinctivos nâo se comprehen-dem, 

entretanto, as armas nacionaes, que nâo podem fazer parte 
de marca por ser o seu uso pri-vativo de repartições e 

estabelecimentos da Repu-blica (258). 

O simples uso de titulo, distinctivo ou con-
decoração ou a usurpaçâo de titulo de nobreza ou brazâo 
d'armas, que nâo tenha, além de obstar a 

(257) Op. cit. pag. 54 NOL. 10. 
(258) Dec. 5.424 de 10 de Janeiro  de 1905 art. 21 § 1°; Aviso do Mi-

nisterio da Jaslifa e Négocies lnleriorcs, de 19 de Marco de 1:894. 
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adopçào da marca em que entrem como elementos, 
constitue contravenção punida pelo art. 379 do Codigo 

Penal 
Entretanto, a simples attribuição de qualquer 

titulo honorifico ou de nobreza, quando nâo fôr 

praticada corn o fim de illudir ou enganar, isto é, 

sem intenção criminosa nâo é punivel (259).  

5—Os socios sâo os unicos que podem fazer parte 
da firma social (260), porém, é mister que do respectivo 
contracto conste os nomes do socio ou socios que podem 
usar da mesma. 

.. Na falta desta declaraçâo entende-se que todos os 
socios podem usar da firma social. (261) 

Esta auctorisaçâo, todavia, nâo daria a qualquer dos 
socios,que podesse legitimamente usar da firma nas 
transacçôes sociaes, o direito de empregal-a como marca 
em productos da sua industria particular e 
completamente alheios a sociedade de que faz parte. 

Esse facto constituiria abuso em detrimento dos 
interesses geraes. 

Accresce que esta prohibição obedece, alias, ao 
principio estabelecido na Convençâo Internacional de 
Paris (1883), que no art. 8.° prescreve: 

«— que o nome commercial será pro- 

tegido em todos os paizes da União, inde- 
 

(259) GARRAUD —Traité de droit penal vol. 4, pag. 359. 
(260) LYON.-CAEN ET RENAULT—Precis de droit commercial .n  294.  
(261) Codigo Commercial art. 302 ». 3. 
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pendente de registro ou deposito, quer faça ou 

nâo parte de uma marca de fabrica ou de 

commercio». (262) 

 E na expressão—nome commercial—deve sor 
comprehendida a—-firma ou razão social—que não é 

mais do que o nome commercial da sociedade (263). 

6—ALém do que já ficou dito acerca da falsa 
indicação da proveniencia (Cap. IV n, 8), cumpre 

dizer ainda que tal prohibiçâo é resultante do art. 10 

da alludida Convençâo Internacional.  

O decreto 3.346, de 14  de   outubro de 1887, 

consagrando identico preceito, estabelecia, prohibiçâo 
analoga, determinada, como justificou o Conse-lho 

d'Estado, pelos principios de lealdade e honesti-dade 
commercial e industrial, que devem presidir a todas as 

transacções. 

Effectivamente tolerar a inclusâo na marca dos 

productos de uma industria ou dos objectos de um 
commercio, a indicaçâo de um paiz ou de uma localidade 

onde nâo hajam sido produzidos ou fabri-cados, seria 

implicitamente permittir que o consu midor fosse 

enganado sobre a natureza do producto. 

(262) Vid. Dec. 9233 de 28 de Junho de 1887. 
(26}) MACK ET GERB—Annuaire de l'Association Internationale (1900) 

pag. 206; Vide: SCIALOJA—Dizionario pratico del diritlo privalo V Amenda 
commerciale; J0A0 MONTEIRO—Applicaçôes do direito pag. 133; O Di-
XEiTO—vol. 91 pag. 370. 
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 Tal auctorisação seria, aliás, inconcialiavel com os 
principios geraes em que se inspira a protecção as marcas 

industriaes:—evitar e reprimir a fraude, obstar a 

concurrencia desleal, tuteliar a fé publica e assegurar a 
honestidade commercial. 

7.—A prohibição de marcas que envolvam offensa 

individual ou ao decoro publico é preceito consagrado 

pela generalidade das legislações estran-geiras ou 
adoptado pela uniforme e constante juris-prudencia dos 
respectivos Tribunaes.  Estas expressôes, como bem diz 

DIDIMO DA VEICA (264) devem ser tomadas no sentido 

rigoroso. 
Assim, nâo devem ser unicamente prohibidas as 

expressôes, figuras ou objectos que offendam claramente 

a moral publica ou ao decoro social, mas tambem todas 

aquellas que prestando-se a uma interpretaçâo equivoca 
possam realizar a injuria ou escandalo que a lei prohibio. 

Justificando identica disposiçâo contida no projecto 
de regulamento a Lei de 1875 que, aliâs, embora 
approvado, nunca foi promulgado, disseram as Secçôes 
reunidas dos Negocios do Imperio e Justiça do Conselho 
d'Estado : 

«E' sabido que muitos negociantes ou 

fabricantes adoptam para etiqueta ou 

(264) Op. cit.pag. 65. 
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marca de suas mercadorias a effigie ou o 

nome de algum individuo conhecido. Or- 

dinariamente o fazem em bom sentido, 

procurando recommendar seus productos 

com a homenagem prestada a algum ci- 

dadão illustre. 

 Conhecemos já os cigarros Rio Branco, 

 e as enxadas Buargue de Macedo.  Pode 

 acontecer, porém, que esse uso se con- 

verta em meio de zombar ou escarnecer de 

alguem, e é o que as Secçôes procuram evitar. 

Ha escriptores, e  desse   numero é 

POL'ILLET (n. 62), que entendem, com toda 

a razâo,  nâo ser licito tomar para marca 

de fabrica o nome de quem quer que seja, 
sem expressa  autorizaçâo sua, ou de seus 

herdeiros e epresentantes  legaes. 

 As   Secçôes,    nâo   podendo incluir 

 no regulamento essa idéa, limitaram-se â 

 prohibiçâo que deixam assignalada,   por 

 estar implicita no texto da Lei» (265). 

I A apreciaçâo da injuria individual ou da offensa 
â moral fica ao criterio da Junta, que nâo deverá 
ordenar o registro da marca em semelhantes con- 
diçôes.  

 (263) Consulta de 17 it  Março de 1884. 
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Todavia, póde succeder que por qualquer 
circumstancia, alias de difficit justificativa, seja rea-

lizado o registro da marca assim viciada. 

N'esse caso, ou a Junta poderá reconsiderar o seu 

acto, quando interposto o recurso do aggravo, ou, então, 
judicialmente deverâ o representante do Ministerio 

Publico ou o interessado intentar o pro-cesso estabelecido 

por lei para annullar um ta) registro e promover a puniçâo 

dos culpados. 

Nâo é vedado o emprego de imagens de Santos 

para marcas de fabrica, por nâo resultar d'elle escandalo. 

(266) 

E' bem de ver, entretanto, que essa doutrina nâo é 
absoluta, e somente, conforme as circums-tancias 

apreciaveis na especie, poderâ ter applica- 

çâo : 

 A apposiçâo, como marca, de uma imagem de Santo, 
que constitue objecto, quando nâo seja de veneraçâo, ao 
menos de respeito, sera injuriosa, ou não conforme o 
objecto em que fôr applicada. 

8. — A prchibiçâo de marca, concepçâo ou signal 
que reproduza ou imite, total ou parcial-mente, outra 
marca jâ registrada para producto da mesma especie, é 
principio decorrente da garantia legal as segurada a 
propriedade da marca industriai. 

(266) Av. n. 422 de II de Agoslo de 1879. 
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A reproducçâo é a copia servil; a imitaçâo é a mesma 

reproducçâo, total ou parcial, porém, dissi-mulada com 
mais ou menos habilidade. 

Consagrando   analoga  prohibiçâo  no regula-mento 

á referido á lei  de  1875, justificaram-na as' Secções 

reunidas dos Negocios do Imperio e da Jus-tiça do 
Conselho  d'Estado, nos seguintes  termos: —«Prohibindo 

tambem o registro da marca que imite ou seja semelhante a 

outra, por fórma a poder pro-duzir confusâo ou induzir em 

erro o comprador, jul-garam as Secções conveniente a 
disposiçâo do art. 6?,( explicando que a possibilidade de 

confusâo ou erro verifica-se todas as vezes que, para 

perceberem-se as differenças de duas marcas,  fôr 
necessario detido exame, ou confrontaçâo. 

«E' raro, diz SCHMOLL, que alguem se entregue â 

contrafacçâo grosseira e servil da marca alheia. 

Ordinariamente a imitaçâo é  dissimulada. 

«Si consiste a marca em letras, escolhem-se ou-ras 
letras, mas affectando a mesma f6rma; outras vezes 

servem-se da mesma denominaçâo de algum fabricante 

conhecido, addicionando-se-lhe, porém, de modo mais ou 

menos perceptivel, a palavra— [façon, ou outra qualquer, 
etc. (267) 

«Entre nos sâo ainda poucos os exemplos que 
comprovam a verdade desta observaçâo; mas hâo de 

abundar, logo que a industria se desenvolva. 

(267) Traité des brevets if invention, etc. 
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Na jurisprudencia estrangeira encontram-sc fa-ctos 
numerosissimos, que demonstram quâo fertil e engenhosa 
é a fraude nos disfarces com que procura acobertar-se. 

« Assim é que, em França, foi condemnado como 
contrafactor, a requerimento de M. ALEXANDRE, fa-

bricante celebre de orgãos e harmoniums, um indivi-duo 
que explorava a mesma especialidade sob o nome de   

ALEXANEDRE. 

«Quiz um terceiro aproveitar-se da reputação do 
industrialista Petit e escolheu para assignalar productos 
identicos marca—Au gague petit—; escri-ptas aquellas 
duas palavras em caracteres apenas visiveis, e a ultima 
em letras maiusculas. 

a Foi tambem condemnado, fundando-se os tri-
bunaes em que só applicando-se muita attenção po-der-
se-hia descobrir a differença, ao passo que —PETIT—
dava logo na vista. 

E'sabido que um objecto imitado ainda exami-nado 
com attençâo, mas separadamente do original, com elle 
confunde-se muitas vezes ; approxima-dos, confrontados 
ambos, porém , distinguent-se perfeitamente» (268). 

O legislador de 1904 nâo se affastou d'esses 
principios, e apenas prohibiu a imitaçâo que possa 
induzir em erro ou confusâo o comprador, conside-rando 
verificada a possibilidade do erro ou* confusão 

(268) Consulta de 17 de Março de 1884. 
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sempre que as differenças das duas marcas nâo pos-sam 

ser reconhecidas sem exame attento ou confron-tação. 
(269) 

Quer isso dizer que as marcas submettidas á 

inspecçâo nâo devem ser examinadas ao mesmo tempo, 

em face uma da outra. 

O Juiz e o perito devem vel-as, uma após outra, e 

apreciando-as depois isoladamente verificar se effe-

ctivamente existe confusâo para o comprador, mesmo na 
ausencia de confrontaçâo. (270) 

Nâo é, pois, a simples imitaçâo o que a lei véda, mas 
a possibilidade do erro ou confusâo determinada por essa 

imitaçâo. (271) 

 E tanto é isso verdade que p6de succeder que 

nenhum detalhe seja identicamente reproduzido, e 

que, entretanto, a disposiçâo, as combinaçôes, a 

fórma dos caracteres, a analogia das molduras sejam 
taes, que a confusâo se tome inevitavel. (272)  

 Km outro capitulo mais detidamente tratare- 

mos do assumpto quando estudarmos especialmente 

a imitaçâo  fraudulenta.  

9—Do fórmato, das côres e dos recipientes e 

envolucros jâ dissemos no capitulo anterior ; pro- 

(260) Lei 1236 cit. de 1904 arts. 2 e S; Dec. 5424 cit. de 1905 art. 21 nº 
6 alin .2.º 

(270) AFFONSO CELSO—Op. cit. pag. 193; BRY—Législation industrie 
elle pug. 468; BRAUN—Op. cit. n: 160. 

(27I)BEDARRIDE—Op. cit. te, 918. 
(272)POUILLET—op, cit. pag. 248; RENDU—Propriété industrielle n: 

134. 
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lixo, portanto, seria reproduzir as consideraçôes alli 

feitas. 

Cessa, porém, a prohibiçâo desde que revistam 

fórma caracteristica que  os possa distinguir. 

10—-As medalhas, diplomas ou mençôes hon-rosas 
são recompensas concedidas ao industrial pelos 
productos expostos, e que vem attestar ao consuniidor a 
superioridade dos mesmos, quer pela qualidade, quer pela 
excellencia da respecriva fa-bricaçâo. 

 Sâo titulos que os recommendam ao publico, e como 
taes, pertencem exclusivamente aquelles que os 
obtiveram. (273) 

Assim, o facto de alguem se attribuir falsa-mente 
medalhas em etiquetas ou prospectos constitue acto de 
concurrencia desleal e deve conferir aquelle que 
realmente tiver obtido tal recompensa a acçâo de 
nullidade do registro de semelhante marca e a de perdas e 
damnos contra   o usurpador. (274) 

O industrial nâo pode igualmente fazer inserir em 
marcas destinadas a determinados productos medalhas 
que obteve para premiar productos differentes. 

Tratando da acçâo de perda, e damnos, escreve 
RUBEN DE COUDER: «L'action en dommages—in- 

(270 CALMELS—De la contrefaçon ni 190 .Pouillet—Op. cit. n. 523. 
(274} Vide: BLANC—De la contrefaçon pag. 730. 
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terêts appartient évidemment à celui dont la medaille a été 
usurpée, mais il nous paraît difficite d'admettre que tout 

concurrent puisse poursuivre directement l'usurpateur, s'il 

ne justifie pas avoir obtenu une récompense semblable. 
C'est au gouver-j nement qu'il appartient de prévenir et de 

réprimer les usurpations de distinctions honorifiques et si 

nous reconnaissons à tout le concurrent le droit de former 
une plainte, c'est le ministère public qui devra intenter  la 
poursuite. (275) 

Entre nós, é certo que a Lei 1.236, de 24 d Setembro 

de 1904 e seu Regul. n. 5.424 de 1905, não assignalam 

expressamente como delictos o uso indevido de medalhas, 
premios ou diplomas obtidos em exposições industriaes, 
limitando-se a exigir os originaes dos titulos ou as 

respectivas certidôes authenticadas para admissão ao 

registro das marcas de que fizerem parte analogos 

desenhos, represen-taçôes ou indicaçôes. 

Não menos verdade é, porém, que esses actos 
quando praticados com o fim de procurar para si lucro ou 

proveito importam evidentemente no uso de artificio para 

surprehender a bôa fé de outrera, illudir a sua vigilancia, 

induzindo a erro ou engano —o que constitue crime.  
(276) 

(275) Dict. de droit com. V. Concur. déloyale n. 4; Vide : POUILLET— 
Op. cit. n 527; BLANC—Op. cit. n. 730; DUTRUC ET MASSE—Dicl. com V. 
Concurrence déloyale n. 42. 

(276) Cod. Peu. arl. 388n. 5  
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A medalha, como qualquer outra distincçâo de igual 
natureza, é pessoal e nào pode ser objecto de commercio. 

Assim foi julgado : 

—le boucher qui a acheté des animaux 
primés aux expositions ne peut faire figurer 
dans son enseigne ou ses factures-les médailles 
qui appartiennent aux éleveurs ; 

—l'acheteur de bestiaux qui s'est re 
servé le droit d'exposer ne peut conser 
ver pour lui les medailles obténues par 
ces bestiaux, elles appartiennent à l'éle- 
I veur. (277) 

Si as medalhas, premios ou diplomas forem 
concedidos a uma sociedade, constituem uma pro-
priedade collectiva intransmissivel, e em caso de dis-
soluçâo nenhum dos socios tem o direito de usal-os 
individualmente. (278) 

Da mesma fórma, o industrial, que tiver obtido 
distincçôes d'essa natureza, não poderá annuncial-as 
como o unico que as conseguiu, quando effectiva-mente 
foram tambem concedidas a outros (279). 

Nas marcas tambem não sâo admissiveis medalhas 
de phantasia que se possam confundir com as-concedidas 
em exposições industriaes. (280) 

(277) RUBEN DE COUDER— Op. cit. V. Medailles ns. 5 e 6. - 
(278) Vide: ALIART—De la concurrence deloyale no. 157. 
(279) RUBEN DE COUDER—Op. cit V.º Concurrence delayole 
(280) Dec. 5.424 cit. de 1905 art. 21 § 2. 



 



CAPITULO VI 

Marcas estrargeiras 

1 —A garantia da propriedade industrial im-
portando não sô na devida protecçâo ao commercio e á 
industria, como tambem favorecendo o seu des-
envolvimento,   deve, sem duvida, ser cosmopolita. 

As trocas constantes entre os individuos não se 
verificain exclusivamente no perimetro do ter-ritorio 
nacional, vâo além, realizam-se de um paiz para outros. 
 O commerciante ou industrial que exporta os seus 

productos para o estrangeiro, que remette os resultados 
do seu trabalho para os mercados de paizes diversos, não 
deveria, por certo, ser desam-parado de qualquer 
protecçâo. 

Sâo judiciosas as ponderaçôes de LUCIEN-BRUN:— 
« Si pour cela, il a adopté une certaine, marque qui les 
fera reconnaître partout, qui en garantira la provenance, 
qui assurera à l'acheteur qu'ils sont bien de sa fabrication, 
ce a quoi tient peut-être! J'acheteur à cause de la 
réputation meritée acquise par ce producteur, il est de 
toute necessité que cette 

M. F__13 
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marque soit protegée dans tous les pays où les pro 

duits qu'elle garantit» (282).  

Effectivamente, a industria e o commercio envi-ando 
os seus productos para lugares extranhos a sua 

nacionalidade de origem têm igualmente neces-sidade de 

assegurar-lhes a authenticidade de suasj marcas em sua 
passagem atravéz dos differentes paizes, e ao mesmo 

tempo de solicitar das auctori-dades respectivas as 

garantias contra as subtilezas fraudulentas de uma 

concurrencia desleal. 

Assim se justifica a protecçâo que deve ser con-

cedida as marcas estrangeiras. 

2—Dessa utilidade evidente, e mesmo neces-sidade, 

não descurou o legislador brazileiro, tornando extensivos a 
brazileiros e a estrangeiros, cujos esta-belecimentos 

estejam fora da Republica, as garantias com que a lei 

nacional ampara a propriedade in-dustrial dentro do seu 

territorio (283). 

Para que possa, entretanto, se legitimar essa 

protecçâo é indispensavel que concorram as se-guintes 
condições: 

l.a—que entre a Republica e a naçâo em cujo 

territorio existam os referidos estabelecimentos haja 

convenção diplomatica assegurando reciprocidade de 

garantias para as marcas brazileiras; 

(282) Les marques de fabrique et de commerce pag. 136 
(283) Dec 5424 de 10 Janeiro de 1905 art. 4 
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2.º—que as marcas registradas no estrangeiro o tenha 
sido na confôrmidade da legislação local;      3.º— que 

tonham sido depositados na Junta Commercial do Rio de 

Janeiro o respectivo model'o e cer-tidão do registro; 
     4?—que a certidão e explicaçâo da mesma marca 

tenham sido publicadas no Diario Officiai. (284) 

3—Os brazileiros e estrangeiros, cujos estabe-
lecimentos estiverem fóra da Republica, não poderâo 
portanto, invocar a protecçào da lei brazileira, si os 
respectivos paizes em que funccionarem os ditos esta-
belecimentos não tenham assegurado prévias garan-tias as 
marcas brazileiras. 

Essa reciprocidade deve resultar de convcnções 
diplomaticas. 
 Assim, não basta a reciprocidade legislativa, (285) isto 

é, o direito nacional não se satisfaz que a lei estrangeira 
puna as usurpaçôes ou contrafac-çôes das marcas 
industriaes si essa lei não fôr confir-mada por um tratado 
diplomatico, no que fôr relativo as marcas brazileiras. 
 Isso, porém, não significa que seja dispensavel a 

legislaçâo interna do paiz estrangeiro. 

Ao contrario, a sancçâo legal  é que imprime á 

convençâo diplomatica, na especie, a necessaria effi- 

(284) Lei 1236 de 24 de Setembro   de   1904 art. 33; Dec. 5424 cit. de 
1905 art. 4 us. 1 a 4 
    (2S5) Vide : VIDAL-NAQUETE—Des marques de fabrique et de commerce\ 
et du nom commercial en droit international pag. 11n, II 
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cacia, e sem esta o tratado poderia ser eonsiderao 
como inexistente.  

D'ahi o dizer de BRAUN : «La garantie reci-

proque'assurée aux nationaux des deux puissances 

contractantes ne doit pas être une garantie platonique ; elle 
doit réposer sur la legislation interne et y trouver la 

reglementation et l'organisation d'une protection effective» 

(286). 

A falta de validade do tratado, levado a effeito coin 
desrespeito a legislação local de um dos paizes 

contractantes, affectaria o accôrdo e seria ou nullo ou 
imperfeito, impossibilitando assim que pudesse ser 

efficazmente invocado por qualquer dos paizes 
contractantes (287). 

Relativamente ainda ao primeiro requisito que 

analysamos, cumpre ponderar que é a situação territorial 

do estabelecimento, isto é, a sua naciona-lidade quem 
determina a convençâo diplomatica que deve ser 

consultada. 

«La protection qui derive de la loi, escreve VIDAL-

NAQUET, est donc purement territoriale, et la seule 
nationalité dont'elle tient compte n'est pas celle de 
l'industriel ou du commerçant, mais celle de la marque 

elle même (288). 

(286) Op. cit. pag. 617. 
(287) BRAUN — Op. cit. n. 261 ; CLUNET — Du defaut de validité de 

plusieurs t raités diplomatiques conclus par la France .vec les puissances étran-
gères . 

(288) Des marques de fabriques et de commerce et du nom commercial 
eu droit international pag. 4 ; Conf. : Weiss— Tr. de droit international privé 
vol. II pag. 300. 
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      Da  nacionalidade do seu proprietario não cogita, 
portanto, a lei brazileira. 

Finalmente, a convençâo diplomatica, como, em 
regra, todas as leis, não tem effeito retroactivo, e sendo 
assim o deposito feito anteriormente â sua promulgação 
não ficaria protegido pelas suas clau-sulas (289). 

—A exigencia posta pelo segundo requisito 
claramente indica que a validade de uma marca es-
trangeira aqui depositada deve ser apreciada de ac-côrdo 
corn a legislação do respectivo paiz de origem, 

Effectivamente, a marca estrangeira para que possa 
ser admittida á protecçào da lei brazileira é mister que 
tenha existencia legal e real no respectivo paiz de 
origem. 
 Si fôr composta de elemcntos que, no paiz de origem, 

são reconhecidos como podendo con-stituir marca, as 
garantias da lei brazileira poderão ser-lhe asseguradas, 
respeitados, todavia, os prin-cipios da ordem publica. 

Si, ao contrario, o signal adoptado, embora possa 
ser considerado, nos termos do nosso direito, como 
marca de fabrica ou de commercio no Brazil, não tiver 
preenchido as condições exigidas pela respectiva lei 
nacional não poderâ ser aqui protegido, porquanto na 
realidade não existira marca 

(289) POUILLET— Op. cit.  n.   333 ; BÉDARRIDE — Op.   Cit.  n. 899; 
BRAUN—Op. cit. n. 268. 
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estrangeira, não sendo o signal susceptivel de apro- 

priaçâo exclusiva.  

Assim, pondera ainda VIDAL-NAQUET: «Ac-corder la 
protection de la loi à de semblables marques etrangères 

non reconnues par leur legislation, serait contraire aux 

principes que nous venons de degager et d'après lequel 
c'est la loi d'origine (c'est-à-dire la loi du pays où se trouve 

l'établissement) qui doit être consultée pour tout ce qui 

con-cerne les conditions d'existence» (290). 

E' portante, a lei do paiz de origem que cumpre 
consultar, quando se tratar de apreciar o caracter legal de 

uma amarca estrangeira. 

Por isso, ensina BRAUN: «Les étrangers devront 
donc justifier que leur marques, en ce qui concerne les 
signes qui la composent, satisfait à la loi étrangère; ils 

devront justifier, en outre, de l'accomplissement, dans leur 

pays, des fórmalités aux quelles est subordonnée la 

protection légale» (291). 
Do contrario poder-se-ia chegar ao extremo de, no 

Brazil, concedera marca registrada no estrangeiro mais 

direitos do que poderia gozar no paiz em que é situado o 

seu estabelecimento (292). 
Isto,  porém, como condiçâo preliminar para! 

admissibilidade do registro no Brazil. 

(290) Op. cit. pag. 25. 
(291) Op. cit.n.  265. 
(292) POUILLET—Op. cit. n 333 bis ; BRAUX—Ob. H. 265. E'en-

tretanto, contrario à doutrina esposta o commentario das : PANDECTES 
FRANÇAISES'—V.° Marques de fabrique vol- 40n 1.530. 
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Feito, po'rém, o deposito e satisfeitos os demais 
requisitos, a marca estrangeira gozarâ das inteiras 
garantias da lei brazileira, pouco importando que no 
respectivo paiz de origem essa protecçào seja maior ou 
menor (293). 

E' o que se deve inferir do preceito expresso contido 
no art. 33 da Lei 1.236 de 24 de Setembro de 1904 e art. 4 
do Dec. 5.424 de 10 de Janeiro de 1905. 

Pôde succeder que a marca registrada no es-
trangeiro contenha emblemas, dizeres, denominaçâo, etc., 
que não sendo offensivas da respectiva legis-laçâo local, 
não sejam, entretanto, permittidas pela legislação 
brazileira. 

Uma vez que a legislaçâo do paiz de origem per-
muta o registro, e assegurando elle reciprocidade de 
garantias para as marcas brazileiras, o deposito no Brazil 
não poderâ ser recusado, uma vez que oEstado faça parte 
da União internacional para protecçào da propriedade 
industrial, salvo si fôr considerada como contraria a 
moral ou a ordem publica (294). 

Essa tem sido a jurisprudencia adoptada pelos 
tribunaes francezes, suissos e allemães. (295) 

O—Pode succeder que o individuo domicitiado e 
estabelecido no estrangeiro, depois de ter regular- 

(593) VIDAL-NAQUET—Op. cit. pag. 85.. 
(294) Vide: VIDAL-NAQUET— Op. cit. pag. 25; Convenção de 20 de Mario 

de 1883 art. 6; Acto addicional ao accórdo de 14 de Abril de 1891 art. $. 
(295) VIDAL-NAQUET—Op. cit. pags. 25 e 26. 
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mente aqui depositado a sua marca, transfira o seu 

estabelecimento para o Brazil. 

Deverá fazer novo registro na Junta Commercial, ou 

bastara o deposito anterior para garantir as suas marcas ? 

Sem embargo da opinião contraria de MESNJL, 
que entende ser sufficiente aquelle deposilo, (296), 

parece-nos que o novo registro é indispensavel por- 

quanto a condição juridica do estrangeiro se trans- 
fôrmou, e passando a ser domicitiado no Brazil o 
registro competente deverá ser feito na Junta ou 

Inspectoria Commercial da séde do estabeleci 

mento. (297)  

6—O deposito do respective modelo e certidào do 

registro devem ser feitos na Junta Commercial do Rio de 

Janeiro, não s6 para organisaçâo do indice d'essas marcas 
estrangeiras, cujo exame será facul-tado a quem solicital-o 

(298), como tambem para que essa Repartiçção possa 

examinar os respectivos documentos, afim de avaliar da 
sua authenticidade e si não são offensivas dos principios 
da moral e ordem publicas. 

E', portanto, indispensavel que do modelo e certidào 

do registro se verifique: 

(296) Des marques de fabrique et de   commerce et   du nom commercial 
dans les rapports internationaux pag. 243. 

(297) VIDAL-NAQUET—Op.   cit.   pag. 83 ; Lei 1236 de 24 de Se-
tembro de 1904 art. 4. 

(298) Dec. 5.424 cit. de 1905 art. 29. 
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1°—a descripçâo do que constitua a marca, 
com todas as suas explicações e cara-

cteristicos; 

2°—a representaçâo, por meio de desenho, 
 gravura, impressão ou processo ana- 

logo, do que constitua a marca com 

todos os accessorios, inclusive a tinta 

ou tintas com que deve ser usada; 
3°—declaraçâo do genero de industria ou de 

commercio a que se destina, bem como 
da profissâo do seu requerente e seu 
domicitio (299). 

Sem esses requisitos a marca não poderá ser 

depositada, e si o fôr incorrerâ na privação do re-spectivo 

deposito (300). 

7—E' ainda fórmalidade substancial a publi-cidade 
d'esse deposito, isto é, que a certidão do re-gistro e a 
explicação da marca depositada sejam pu-blicadas no 
Diario Officiai do Districto Federal. 

O deposito sendo feito para garantir a marca e 
affirmar ao publico a sua authenticidade, e sendo esse o 
seu destino não se comprehenderia que fosse secreto. 

     Do contrario, não se levando ao conhecimento de 

todos os interessados o registro da marca, sem 

(299) Dec. 5424 cit. de 1905 art. 22 « § 2° 
(300) Dec. 5424 cit. de 1905 arl. 25 § 40 
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duvida, era bom direito, não se poderia reprimir qualquer 

usurpaçâo ou contrafacçâo muitas vezes involuntaria. 

Essa publicaçâo deve ser feita pelo interessado 

dentro de 30 dias contados da data do dcposito, que ficara 

insubsistente si fôr excedido aquelle prazo, salvo o direito 

de renovar o pedido, com obediencia as mesmas 

fórmalidades (301). 

D'ahi decorre que o proprietario de marca re-

registrada no estrangeiro, não depositada no Brazil,. não 

poderâ absolutamente reinvindical-a aqui, alle-gando uso e 
posse anterior (302). 

Todavia VIDAL-NAQUET estabelece dois tempe-

ramentos a esse systema, nos seguintes termos : 

1°—II est bien entendu que si le deposant 

national est de mauvaise foi, il ne 
Pourra se prevalier de son dépôt, et 
 ne  pourra poursuivre l'industriel ou 

le commerçant étranger, ni tout autre 

contrefacteur (303). 

2°—Lorsque le pays dans lequel la marque 
était usitée a conclu, avec la France, 

(301) Dec. 5424 cit. de 1905 art. 25 e § 3°  (302) VIDAL-NAQUET—Op. cit. 
pcg. 57; POUILLET —Op. cit. n. 24; BARBEROT—De la propriété industrielle 
dans les rapporte inlerua-tion  ux pag. 93 ; AUGER—Des brevets d'invention 
des marques de fabrique, \et de commerce e du nom commercial considerés au 
point vue international, hag. 86. 

(303) DALLOZ—Repert. V.°  Industrie   u  325;Pouillet—Op. cit. us. 24 
e 335/  BARBEROT—Op. cit. pag. 93. 
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 un traité dont l'effet est de faire ré- 

puter les marques de ce pays légalement 
connues en France, il y aura également 
exception à la règle sus indiquée (304). 

8—Gozarzão, entretanto, das garantias asse-
guaradas pela lei brazileira os estrangeiros que, em vez 
de depositarem certidào do registro feito em seu 
respectivo paiz, requererem directamente o registro de 
sua marca no Brazil (305). 

Para se tornar, porém, effectivo o registro, assim 
requerido directamente, deverào os inreressados 
apresentar certidào negativa do registro em seu re-
spectivo paiz e documento que prove ahi explorarem 
estabelecimento commercial ou industrial (306). 

Sem a prova da effectividade da industria ou do 
commercio seria inadmissivel o registro. 

Os documentos para esse effeito devem provir do 
respectivo paiz, porque sómente assim poderiam attestar 
a affirrmativa da existencia do estabelecimento 
commercial ou industrial. 

9—Os estrangeiros residentes e estabelecidos no 
Brazil são equiparados aos nacionaes em tudo quanto 
disser respeito as garantias estabelecidas em 

(304) Op. cit. pag.55 e seguintes. 
(505) Lei 1236 cit. de 1904 art. 33 paragraphe unico ; Dec. 5424 cit. de 

1905 art. 4 § 1°  
(306) Dec  5424 cit. de 1905 art. 4 § 2 
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favor das marcas de fabrica e de commercio e ao nome 
commercial (307). 

Àssim parece que o preceito legal quiz   su-bordinar 

esse favor a tres condições : 

a) que o estrangeiro resida no Brazil; 

â) que explore aqui um estabelecimento commercial 

ou industrial. 

c) que cumpra.as fórmalidades e exigencias or-

dinarias prescriptas pela lei brazileira (308). 

Essa disposição, que se justifica nas leis belga e 

franceza de onde foi copiada.é inutil, a nosso vêr, não sô 

porque não vem augmentar direitos que são asse-gurados 
pela Constituiçâo da Republica, como tambem a exigencia 

do estabelecimento que ahi se allude não importa em 

restricçâo alguma para o es- trangeiro aqui residente, que 

basta possuil-o no seu paiz de origem para que possa 
registrar as suas marcas. 

E' o que clara e expressamente se deduz do art. 33 

paragrapho unico da Lei 1236 de 24 de Setembro de 1904 

e art. 4 § 1.° do Dec. 5424 de 10 de Janeiro de 1905. 

10—Os cidadâos ou subditos dos paizes que fórmam 
a Uniâo para protecçâo da propriedade indus- 

(507) Dec. 5424 cit. de 1905 art. 8 
(308) BRAUN—Marques de fabrique n 257; POUILLET—Op. cit.n. 329 

BEDARRIDE—Op. cit. n. 882; MESNIL—Droit industriel, 87, 432 
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trial gosarâo no Brazil, relativamente a marcas de fabrica 

e de commercio e ao nome commercial, das mesmas 
vantagens e garantias que a lei brazileira faculta aos 

nacionaes. 

Os dos paizes, porém, que não façam parte da 

mesma Uniâo sô terâo os direitos porventura consa-
grados em outros tratados ou convenções internacio-naes 

especiaes, observando-se em todo caso, com o necessario 

rigor, o principio da reciprocidade (309). 

Em qualquer das duas hypotheses, porém, essas 
vantagens e garantias sómente se tornam effectivas 

depois de cumpridas as prescripções da lei brazileira. 

    —Sob a denominaçâo de marcas internacio-naes  
comprehende-se todas aquellas que, em virtude das 
convençôes internacionaes approvadas e m an-dadas 
observar e cumprir pelos decretos ns. 9.233, de 28 de 
junho de 1884, 2.380 de 20 de Novem-bro de 1896, 2.747 
de 17 de Dezembro de 1897, 4.858 de 3 de  junho de 
1903, e 5.114, de 12 de Janeiro de 1904, tiverem sido 
depositadas na Reparti-Çâo Internacional da Propriedade 
Industrial, de Berna, e fôrem devidamente archivadas na 
Junta Commercial do Rio de Janeiro. 

Estas marcas, uma vez cumpridas as determina-
çôes expressas nas ditas convençôes internacionaes e 
satisfeitos os requisitos e fórmalidades da legislaçâo 

(309) Dec S.424 cit. de 1905 art. 7. 
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brazileira, equiparam-se para todos os effeitos as que são 

originariamente registradas no Brazil (310). 

Inscripta, portanto, a marca, no registro inter-
nacional, o Bureau International deverá fazer a competente 

notificação a Directoria Geral da Industria, e esta, p'or sua 
vez, transmittil-a a Junta Commercial d'este Districto, a 

qual sómente a archivarâ depois de proceder a minucioso 
exame para verificar si póde ella gosar de protecçâo no 

territorio da Republica, isto é, si não é reproducção de 

outra marca jâ regis-trada para objecto da mesma especie, 

ou si não imita, total ou parcialmente, outra jâ registrada 
para pro-ducto de identica especie, de modo a poder 

induzir em erro ou confusâo o comprador (311). 

Feito o archivo da marca internacional é indis I 

pensavel para efficacia do respectivo registro a sua 
publicação no Diario Official dentro do prazo jâ re-ferido 
(312). 

12—Em favor das marcas registradas em pai-zes 

estrangeiros que firmaram as convenções acima referidas 
ou a ellas adherirem, prevalece o disposto no art. 9.°, n. 3 
da lei n. 1.236, de 24 de Setembro de 1904 pelo prazo de 

quatro mezes contados do dia em que se effectuar o 

registro, segundo a legislaçâo local, desde que concorram 

os requisitos indicados nos 

(310) Dec. 5.424 cit. de 1905 arts. 5 e 6. 
(311) Dec. 2.747 de 17 de Dezembro de 1 897 art.  n. 3. 
(312) Dec. 5.424 cit. de 1905 arls. 6,9 e 25. 



207 

ns. 2, 3 c 4 do art. 4° do Dec. 5.424, de 10 de Janeiro 
de 1905 (313). 

 13—Para execução do que ficou dito relativa-mente 
as garantias extensivas a brazileiros e a es-trangeiros, 
cujos estabelecimentos estiverem fóra da Republica, 
ou as marcas registradas cm paizes es-! trangeiros que 
firmaram as convençôes jâ referi-das, fard o Governo 
constar as Juntas e Inspectorias Commerciaes quaes 
as naçôes que tenliam celebrado corn o Brazii 
convençôes diplomaticas assegurando reciprocidade 
de garantias para marcas brazileiras, bem como as que 
firmaram ou adherirem as ailudidas convençôes (314). 

(313) Lei 1.216 cit. de 1904 art. 34. 
(314) D(C. 5.424 cit. it 190$ art. 10. 



 



CAPITULO VII 

Da transmissâo e da perda da marca industrial 

1'—A marca industrial é um bem representative) de 
um valor, e como tal faz parte do patri-monio do 
respectivo proprietario. 

Assim como o commerciante pode transmittir o seu 
estabelecimento commercial corn a clientela adquirida a 
custa de um trabalho constante e de uma propriedade sem 
macula tambem ao industrial não é vedado dispôr da 
marca que conseguio impor ao agrado e confiança 
publicas, devido a sua lealdade e ao cuidado da 
fabricação dos productos assigna-lados por ella. 

«Recusar-lhe essa faculdade, diz GEORGES DE Rê, 
seria consagrar uma iniquidade manifesta, por isso que o 
renome que conseguio para a sua marca, não foi estranho 
as suas previsões e não seria justo, portanto, prohibir-lhe 
a realizaçâo do objectivo da sua incessante acividade» 
(315). I A marca faz parte da f'ortuna do respectivo 
proprietario, que pode legitimamente  dispôr d'ella. 

(3:5) Marqua de fabrique et de commerce pag. 60. 
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Esse principio se encontra consagrado de modo 

absoluto na lei franceza de 1857, que não traça regras nem 

prescreve fórmalidades para transmissâo de uma marca, 

quer se verihque por acto entre vivos ou causa mortis, 

quer por meio de licitaçâo entre coherdeiros ou 

coassociados, ou ainda se opere isoladamente ou com o 

estabelecimento commercial, da qual é accessorio. 

D'ahi o dizer de POUILLET : «Les parties ont à cet 

égard la liberté la plus complète, et leurs conventions n'ont 

d'autres règles que leur propre volonté» (316). 

De accôrdo com tal doutrina, RENDU chega a ultima 

conclusâo de sustentar a penhorabilidade da marca e a 

legitimidade da sua venda em leilão (317). 

Tal proposição não teve, porem, a approvaçâo da 

melhor doutrina, que é a divergente (318). 

Forçoso, entretanto, é convir que embora sub-versiva 

essa opinião, sustentada, alias, por jurista de nota, comtudo 

não exhorbita da logica do systema da transmissâo 
estabelecido pelo direito francez,.| que, como vimos, 

desprezou quaesquer limitações susceptiveis de serem 

oppostas a respectiva reali-zaçâo. 

(316) Op. cit.  93 ; Ceuf. : RUBEN DE COUDER—Dict. de droit com. V.° 
Marques de fabrique n.  So ; BEDARRIDE—Op.   cit.   n, 873 ; COUHIN— Op. 
cit. vol. 3 pag. 313. 

(317) Marques de fabrique et de commerce n. 110. 
(318) Vide: PANDECTES    FRANÇAISES — V.°  Marques   de fabrique vol. 

40 n  509. 
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E' o que basta para condemnal-o, diz BRAUN .  
Effectivamente, como bem ponderaram as Secções 

reunidas do Imperio e Justiça do Consclho d'Estado, este 

systema tem inconvenientes serios : délie pode resultar 
que uma marca acreditada e co-nhecida seja explorada 

por quem não disponha dos meios e habilitaçôes precisas 

para dar aos objectos que ella cobre a qualidade de que 
era garantia, il-ludindo-se assim o publico, confiado nos 
antecedentes que a recommnendavam (319). 

Não obstante, na legislaçâo franceza, e ado-ptando as 
lacunas do systema por ella preconizado, é que se 
inspiraram, n'esse particular, as leis:—ARGENTIN., 
BOLIVIANA, CHILENA, HESPANHOLA, PORTU-CUEZA, 
ROUMANICA, TURCA, PERUANA e as do PARAGUAY, 
GUATEMALA, REPUBLICA SUL-AFRICANA.  Ao contrario, o 
direito: allemão, austriaco, belga, russo, bulgaro, 
hollandez, japonez, mexicano, grego, suisso, austriaco, 
dinamarquez, inglez, orangino e o do LUXEMBURGO e 
ESTADO LIVRE DO CONGO,—consi-deram a marca 
inseparavel do estabelecimento commercial, e, p'ortanto, 
intransferivel sem este. 

       2—A marca não é um accessorio da pessôa, 
mas o dos negocios d'aquelle que a emprega ou do 

estabelecimento para o qual pretende-se empregal-a. 
Serve para attestar a origem de uma producção, 

certificando ao mesmo tempo as suas qualidades e 

(319) Consulta de 23 de Outubro de 1875- 
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vantagens, e constituindo-se assim em um elemento de 

verdade e lealdade commercial. 

O seu valor sómente se manifesta e se conserva 

desde que é applicado ao producto para o qual foi creado, 

e n'elle permanece apposta. 

E', pois, o seu accessorio inseparavel; e des-ligal os 

importaria em contravir o proprio objectivo para que foi a 

marca creada. 

Quem transmitte a sua marca com os respecti-vos 

negocios, ou, em outros termos, o industrial que installa 
outro em suas officinas, entregando-lhe seus processos de 

fabricaçâo, seus apparelhos, ope- rarios, materia prima, 

etc.;o commerciante que transfére seu negocio, suas 

mercadorias, clientela, etc., fôrnece ao successor os meios 
proprios de manter a reputaçâo que a referida marca haja 

adquirido. 

O estabelecimeuto não muda; a substituiçâo de 
direcçâo é um accidente igual ao que, por prazo maior ou 
menor, affastasse de seus negocios o chefe de uma casa, 

com a differença de que, n'este caso, a clientela será 

officialmente avisada do facto. 

A esta cabe, portanto, julgar si a marca deve 
continuar a gosar da sua confiança; e ninguem poderá, 
entâo, se dizer illudido pela indicaçâo de uma falsa 
proveniencia (320). 

Para corroborar esta doutrina e demonstrar as 
desvantagens e os inconvenientes do systema op- 

(520)   BRAUN—Op. cit..Il:   I36. 



213 

posto, d'isso se incumbe a propria jurisprudencia franceza 
que, admittindo a cessibilidade de uma marca dependente 
dos negocios, não permitte, en-tretanto, que a marca de 
fabrica de uma sociedade sobreviva a sua dissoluçâo e 
possa ser licitada sem o estabelecimento social. 

 Assim manifestou a Côrte de Paris em decisão 
proferida a 16 de Janeiro de 1868:—«Considerant 
 que la marque est un moyen matériel 

de garantir l'origine de la marchan 
dise aux tiers qui l'achêtent en quel 
que lieu et en quelques mains qu'elle 
se trouve; qu'il importe à la sincerité 
des relations du commerce avec le 
public et qu'il est de l'interêt bien en 
tendu des commerçants, eux-mêmes, 
qu'un moyen de propagation si utile 
soit toujours l'expression de la vérité; 
que la marque deviendrait un men 
songe, si elle semblait indiquer qu'un 
produit sort de la fabrique ou des 
magasins d'une maison lorsque cette 
maison a cessé d'exister; qu'il peut 
arriver, sans doute, qu'à la dissolution 
ses membres qui en faisaient partie, 
 voulant profiter des avantages d'une 

notorieté et d'une réputation établies par 
de longues années d'exercice, 
s'entendent pour céder à l'un deux ou 
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à des étrangers la suite de leurs affaires, et 

qu'ils autorisent alors le successeur à se 
servir de la marque dont ils se servaient 
eux-mêmes, parce que, alors, la nouvelle 

maison peut être considerée comme la 

continua tion de l'ancienne, mais qu'il 
n'en saurait être de même lorsque, comme 

dans l'espèce, les associés, en se séparant 

entendent reprendre chacun leur liberté 

d'action pleine et entière; que dans ce. 
cas, l'ancienne maison cesse 

complètement d'exister, et qu'aucun de 

ceux qui en faisaient partie n'a le droit de 
se dire le continuateur de cette ancienne 
maison; qu'il ne peut agir qu'en son 

propre nom, avec sa valeur personnelle et 

avec la qualité, égale pour tous, de 

membre de la societé precedente; 
Considerant qu'en presence d'une 

pareille situation, la marque de la societé 

GOULET FRERES, aujourd'hui dissoute, n'a 

plus de raison d'être; qu' elle serait une 
fausse indication pour le public, à qui elle 

ferait croire que la maison elle même 
existe encore et un privilège exorbitant 

pour celui des anciens associés qui en 
aurait la pos- 
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session et qui, par la fôrce même des 
 choses,   deviendrait   pour   tout   le 

monde, l'unique successeur de  la societé 
dissoute, etc. (321). 

 Como se vê, a doutrina do julgado, alias a me-lhor, não 
se harmonisa com os dispositivos da citada lei de 1857, e 
constitue um dos melliores argumentos em favor do 
systema opposto ao do direito francez. 

Na realidade, não é de facit justificativa o prin-
cipio que permitte a cessão da marca independente do 
producto que caracterisa. 

O que a lei protege não é a marca em si, mas 

0 producto por ella assignalado; o symbolo con- 
siderado isoladamente, abstracçâo feita de qualquer 
uso, desde que não se destine a distinguir o produ 
cto, ou, mesmo que seja applicado em producto 
diverso do que anteriormente designava, evidente- 
mente induz em erro, o consumidor, sobre a natureza 
do objecto que elle acredita procurar. 

 Em outros termos, a marca merece o favor le 
gal unicamente como signal distinctivo de determi- 
nado producto, o que não se verifica quando possa 
ella ser applicada em mais de um, embora similares, 

porém, de industriaes ou commerciantes differentes 

Desde que a marca não atteste a verdadeira ori- 

gem do genero exposto ao consumo determina erro 

para o consumidor, o que é contrario aos fins da lei. 

(321) PATAILLE—69, 336. 
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Facititar, portanto a transmissâo ou a transfè-rencia 

da marca isoladamente, sem o genero de in-dustria e de 

commercio, para o qual tenha sido ado-ptada é concorrer 

para a deslealdade commercial, creando a possibilidade da 

sua transfórmaçào em instrumento de erro ou de fraude 

(322). 

3—Previdente, sem duvida, foi o legislador bra-
zileiro não adoplando a doutrina consignada pelo direito 

francez, e inspirando-se na lei belga de 1 de Abril de 
1879, cujo art. 7 consagra principio opposto e estatue que : 

«A marca não pode ser transmittida si 

não com o estabelecimento que a em-prega 

para distinguir os objectos de fa-bricaçâo ou  

de commercio». 

Quer o Dec. 3.346, de 14 de Outubro de 1887, no 

art. 13, quer a Lei 1.236, de 24 de Setembro de 1904, no 

art. 12, prescrevem analoga limitaçâo á transferencia 
alludida determinando que: 

«A marca de industria ou de com- 
 mercio sómente pode ser transferida com 

o genero de industria ou de commercio para o 

qual tenha sido adoptada.» 

D'ahi resulta, portanto, que a lei s6 reconhece e 

protege o direito de uso exclusive das marcas com 

(322) G. DE Ro—Op. cit. pags. 62 e 63. 
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0 fim unico de permittir ao fabricante e ao commer- 
ciante de distingiiir os productos de sua fabricaçãoj 
ou de seu commercio dos productos de outros fabri- 
cantes ou commerciantes visando assim assegurar 
a sinceridade das operações industriaes - e commer- 
ciaes. 

 «On n'atteint pas ce resultat, escreve DEMEUR, 
en accordant à celui qui a acquis l'usage exclusif 
d'une marque le droit de le céder independamment 
de l'etablissement industriel ou commercial auquel 
se rattache la marque (323). 

O dispositivo legal prohibe, pois, de modo ter-
minante o trafico da marca independentemente do 
producto, pouco importando o local cm que tenha sido 
elle fabricado ou seja vendido (324). 

4—Pode succéder que o industrial ou commer-
ciante exerça varias industrias ou commercios dis-tinctos, 
em um mesmo estabelecimento e usando de uma mesma 
marca. 

N'este caso poderâ ceder o uso parcial d'esta ultima 
conjunctamente, porém, com um d'aquelles generos de 
industria ou de commercio. 

Evidentemente, para que seja valida tal trans-
ferencia não é indispensavel que transferidos seajam 
tambem'todas as industrias ou commercios. 

(323) inBRAUX—Op. cit. pag. 36S. 
(324) Como bem pondéra o Coss.0 AFFONSO CELSO, a palavra esta-

belecimento —de que usa a lei, não significa o edificio , e sim  a industria ou o 
commercio para que a marca tiver sido adoptada (Marcas industriaes e nome 
commercial pag. 83 nul. 8). 
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«N'essa hypothese, observa ainda DEMEUR, verifica-
se uma questão de facto cuja apreciaçâo in-cumbe aos 

tribunaes. 

O que a lei recusa qualquer protecçâo, é o tra-ftco da 

marca isolada da industria ou do commercio, cujos 

productos distingue». 

Desde que as demais industrias ou commercios do 
cedente tenham por objecto productos completa-mente 

distinctos do genero cedido é obvioque não se verificara o 
erro ou confusâo, porquanto estas não se verificam entre 

cousas dissemelhantes por natureza. 

O cedente não poderá, portanto, continuar a explorar 

o mesmo genero de industria ou de commercio cedidos 
usando da mesma marca cedida, embora continue como o 
seu unico proprietario em relaçâo as outras industrias ou 

commercios. 

Do contrario, importaria realmente em uma cessâo 
disfarçada da marca, o que a lei não tolera, e antes prohibe 

de modo absoluto (325). 

Póde tambem succeder que o industrial ou com-
merciante possua mais de um estabelecimento em que 

explore o mesmo genero de industria ou de commercio, 

servindo-se em todos da mesma marca para caracterisar os 
respectivos productos. 

N'este caso outra sera, por certo, a consequencia da 

transferencia da marca com um dos referidos ge-neros de 

industria ou de commercio. 

(325) G. Rô—Op. cit. pag. 198. 
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 Não sendo estes distinctos e differentes, é obvio que, 

transferido um d'elles com a respectiva marca, que é a 

mesma usada nos demais, o proprie-tario não podera usar 
da dita marca transferida. 

Si tal uso simultaneo lhe fosse permittido, tra-
tando-se de productos identicos ou simiiares, o con-

sumidor seria fôrçosamente illudido quanto a pro-
veniencia dos mesmos—o que, sem duvida, é mani-

festamente  contrario ao objectivo legal. 

5—A questão de saber si era ou não valida a 

transferencia de marca nominal, embora feita com o 
genero de industria ou de commereio, para o qual tivesse 

sido adoptada, não foi isenta de controversia. 
A razâo da duvida, como infórma BRAUN, pro-

vinha de que o nome proprio sendo incessivel por 
natureza, não podia mudar sua condiçâo de cousa extra 
commercium e tornar-se assim susceptivel de 
transmissão. 

A difficuldade é antes apparente que real, e 
desapparece com a criteriosa liçâo que fôrnece o alludido 
publicista. 

Como signal distinctivo da personalidade, con-
statando a identidade e a filiaçâo de cada cidadâo, diz 
elle, o nome constitue o apanagio inalienavel do 
respectivo portador, que é obrigado a trazel-o em todos 
os actos da sua vida politica e civil. 

A sua responsabilidade está n'isso empenhada e a 
ordern publica o ordena. 
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Quando, porém, o nome proprio é utilisado como 

marca, como poderia sel-o um emblema ou uma 

denominaçâo qualquer, desapparecem os mo-tivos da 

inalienabilidade. 

N'esse caso, observa WAELBKOECK, não é mais a 

cessâo do nome proprio que se opera. 

O nome proprio mudade natureza. 

Em lugar de designar uma pessoa, designa uma 

cousa (326). 

 Assim, conclue BRAUN : — la marque nominale, au lieu 

d'indiquer qu'un produit est fabriqué par telle personne, 
indique simplement qu'il est fabriqué confôrmément à tel 

procédé ou dans tel établissement fondé par telle 

personne, qu'elles qu'en soient actuellement le propriétaire 

et l'exploitant. 

«Elle sert d'état civil à la chose, non à l'individu. 

 C'est à ce titre et eu cette qualite que la loi, 

d'accord avec l 'utilité sociale, en permet l'aniéna-
tion(327). 

Identica deverâ ser a solução quando se tratar de 

razâo social registrada como marca. 

6 — Si a transferencia da marca não póde ser feita 
independente do genero de industria ou de commercio, 

estes, entretanto, são susceptiveis de constituirem objecto  
de  contracto,  que expressa- 

 
(326) Cours de droit industriel n. 165. 
(327) Op. cit. pag. 382. 
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mente  exclua a marca que até entâo   os   distinguia. 

Pode succeder todavia que o contracte referido 

silencie quer sobre a transferencia, quer sobre a ex-clusâo 
da marca. 

A questâo deverá ser resolvida, em cada espe-cie, 

de accôrdo com a intençâo presumida das partes 

observando-se na interpretaçâo do respectivo contracte as 

regras mandadas seguir pelos arts. 131 e seguintes do 
Codigo Commercial. 

Não é exhorbitante affirmar, entretanto, como regra, 
que a intençâo commum será a de incluir a marca na 
transmissâo do respectivo gener-o de indus-tria ou de 
commercio, pela applicaçào do principio geral—
aeccessorium sequitur- principale—isto é, de que a 
venda de uma cousa comprehende-a virtual-mente, 
abrange a dos accessorios (328). 

Sustentando igual doutrina, ensina ainda Brauni: 
«—L'intention contraire se présumera d'autant plus 
difficitement, qu'à part des cas exceptionnels, le cédant 
n'aura- pas d'intérêt à se reserver sa marque, celle-ci 
n'ayant ancune valeur intrinsèque et ne pouvant faire 
l'object d'une alienation isolée» (329). 

(3.28) MARAFY— Op. cit. V Liquidation, 2.e V° Marque 24; Couhis —
Op. cit. vol. 3 pag. 314. 

Entre nos foi julgado que a transferencia do activo de um commor-ciante 
ou sociedade commercial ou industrial não compreheude implici-tamente a do 
nome commercial e das marcas Je fabrica da cedente ou ante cessora. O Direito 
vol. 91 pag. 367 e seguintes). 

(32) Op. cit. pag. 383. 
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A doutrina que vimos de expôr não soffre con-
testação, nem de opiniões adversas nem da jurispru-

dencia, que unifôrmemente tem decidido n'esse sen-tido 

(330). 

Não é outra a lição do CONS. AFFONSO CELSO, 
quando affirma que a transferencia do ramo de in-dustria 

ou de commercio, a que a marca pertence, importa a 

d'esta, pois que o accessorio segue a sorte do principal 

(331). 
Assim deve ser decidido não só quando se tratar da 

transmissão voluntaria, como tambem da consequente á 
execuçâo do estabelecimento, uma vez que não se tenha 

feito reserva da sua marca nos editaes da praça (332). 

7 —A transferencia da marca se verifica fa-zendo-se 

no registro a competente annotaçâo, a vista de documento 

authentico, a qual tambem é exigida si, alteradas as firmas 
sociaes, subsistir a marca.  E' indispensavel para a 

transferencia da marca a prova do deposito complementar 

do seu registro, fa-zendo-se tambem no dito deposito a 

necessaria annotaçâo (333). 

  (530) Vide: POUILLET—Op. cit. n.  98 ; RENDU—Op. cit. n. 100 ; 
BLANC—Op.  cit.   n. 723 ; BEDARRIDE—Op.  cit.  n.  874 ; PANDECTES 
FRANÇAISES — v.º cit. vol. 40 n.   487. 

(331)Marcas industriaes n. 91 
(332) COUHIN—in  loc .cit 
(333) Somente as marcas regislradas sâo susceptiveis de transferencia, 

porque sômente em relaçâo a essas pôde-se dar a averbação exigida pelo art. 
12 da Lei 1.236 cit. de 1904 (Vide : O Direite vol. 91 pag. 367 e se-guintes.) 
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A annotação referida não, interrompe absoluta-

mente o curso do registre anterior, para o fim de ser 

0 respectivo prazo contado novamente da data em 
que aquella fôr feita. 

 Continuarâ em vigor pelo tempo que faltar para 

sua expiraçâo, podendo, entretanto, o novo proprie- 

tario renovar o registro, quando terminado o prazo 

de 15 annos concedido por lei. 

8—A transferencia alludida não produzirá ef-feito 
algum si não observar as condições de publici-dade 
estabelecidas para o registro da marca (324). 

Tal publicidade é indispensavel e consistirâ na 

transcripçâo integral da certidão do registro com a 
annotaçâo da transferencia (335). 

A publicaçâo effectuar-se-ha no jornal que inse-rir 
o expediente official do Governo Federal ou Es-tadual, 
confôrme a situaçâo do estabelecimento principal, ou 
unico, fôr na capital da Republica e paiz estrangeiro, ou 
em qualquer Estado da União. 

 O— Si a transmissâo não fôr feita com a obser-vancia 
dos requisitos estabelecidos, não outorgará direito 
privativo para o adquirente, que ficarâ, por isso, 
impossibilitado de reclamar a protecçâo legal. 

(334) G. DE Ro— Op. cit. pag. 205 ; BRAUN— Op. cit. n. 153. 035) 
Dec. 5.424 cit. art. 17§§1e 2 
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 N'esse caso, é como si não tivesse adquirido cousa 

alguma, e ver-se-na na imminencia de ser-lhe 

impunemente usurpada a respectiva acquisiçào. 
4 On réplique, ensina BRAUN, que le propriétaire 

agira au lieu et place de son acquéreur, qu'il assignera en 

nom propre et que les tiers contrefacteurs ne pourront 
invoquer aucune nullité. 

On se trompe ; les tiers pourront invoquer le défaut 

d'intérêt ou l'abandon et la perte du droit de marque dans 

lechef du plaignant, car, rémarquons-le, si l'acte de cession 

irregulière est sans valeur contre les tiers, rien n'empêche 
ceux-ci de s'en prévaloir contre les personnes qui y sont 

intervenues et qui elles n'ont pas le droit d'en invoquer la 

nullité, en vertu de l'adage nemo auditur, etc. (336). 

Portanto, o contracto que tiver por objecto a 
alienação da marca isolâdamente não tem valor, é como si 
não existisse, não sendo, por isso, admissi-vel a registro, e 

ficando assim exposto ao abandono da protecçâo legal. 

10— A propriedade da marca de industria ou de 
commercio uma vez adquirida não importa em monopolio 

perpetuo para o respectivo titular, para o fim de conservai 
a indefinidamente, sent observancia de qualquer 
fórmalidade. 

 O respectivo proprietario póde perdel-a, mesmo 

contra sua vontade, bastando, para isso, se verifi- 

(336) Op.cit.pags. 3S0 e 381.; PATAILLS — 64, 176. 
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quem determinadas circumstancias que, embora, não 
previstas expressamentepelo texto legal, todavia 
importerai na alludida perda. 

Essa omissão do texto   legislativo   que positivasse taes 
casos, que, alias, tambem se encontra na generalidade das 

legislaçôes estrangeiras, em relação a lei brazileira 
justificou-a o seu illustre autor e unico cornmentador, nos 
seguintes termos: «O silencio da lei foi objecto de reparo 
na discussão observando se «que era conveniente indicar 

os casos que devessem «importar a perda da marca. A 
isto respondeu-se «que  não havia necessidade, antes 

inconveniencia, « em incluir na lei soluçôes, que estavam  
contidas «em alguns de seus preceitos, ou logicamente 

deri-«vavam dos principios geraes de direito. 

«As duvidas que a este respeito pudessem sus-
«citar-se na pratica seriam decididas, confôrme a «lettra 
e o espirito da lei, e de accôrdo com as nor-« mas 
juridicas. 

«E' essa a missão da jurisprudencia, que os in-
«terpretes da lei devem firmar. 

«Prever no texto todas as difficuldades, que 
«possam surgir em sua execuçâo, é impossivel, Por 
«maior que seja o numero de hypotheses figuradas «pelo 
legislador, as especies occurrentes na pratica «hão de 
excedel-as e divergirem. Por mais minuciosa «que se 
procure tornar a lei, ha de ella resentir-se de 
«deficiencias e omissôes. 

 



226     

«O legislador nunca póde conceber as varias e 

multiplas hypotheses, que apparecem no gyro dos 

«negocios, ou nas relaçôes privadas dos cidadãos. 
«Accresce que, contendo numerosas soluções para «casos 

particulares, difficit sinão impossivel seria «deduzir da lei 
o pensamento capital, que n'ella «dominasse, para fixar as 

suas regras geraes e abso-«lutas. Quanto mais casuistica 
fôr uma lei, mais «defeituosa, porque tanto mais restricto 

será o «campo da sua applicaçâo» (337). 

Effectivamente o que a lei protege na marca é o 

signal representativo de uma industria ou de um 
commercio, e uma vez que desappareça a causa que lhe 

deu origem deve igualmente cessar a protecçâo que não 

mais se justificaria. 

Assim, pôde succeder que o referido signal, symbolo, 
etc., tenha deixado de servir para o uso a que fôra 
destinado ou cesse a existencia da respe-ctiva industria ou 

commercio, ou que o seu propri-etario o abandone, ou 

renuncie, ou adopte outro, ou consinta que terceiros o 
usurpem; ou ainda que deixe de renovar o respectivo 

registro com intenção de abandono, ou que não faça uso 

d'elle (338). 

Inçluir tal especificaçâo no texto legal, como 
exemplos, vantagem alguma traria ; como casos taxa-

tivos, importaria, ao contrario, em erro, cujos graves 

(337) SENADOR AFFONSO CELSO,—Disc na sessão do Senado, de 7  de 
Agosto de 1885 ;  Marcas industriaes pag. 91 not. r. 

(338) BRAUN— Op. cit. pag. 345. 
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inconvenientes seriam desde logo assignalados com a 
impossibilidade de definir com precisâo e acerto cir-
cumstancias de facto, que podem variar e por isso mesmo 
sômente em cada especie podem.ser devida-mente 
apreciadas. 

11—A perda da propriedade da marca resulta, 
como ensinam WEISS e FRENNELE r, quer da perda do 
direito de servir-se da marca, quer da perda do direito de 
servir-se d'ella com exclusâo de todos os outros. 

No primeiro caso verifica-se a perda da propria 
marca, no segundo, a perda do direito ao respectivo uso 
exclusivo 

A perda da marca resulta do abandono, da ces-
sação do seu emprego ; a perda da respectiva pro-
priedade, isto é, do uso exclusivo é a consequencia da 
negligencia do proprietario em fazer valer os seus 
direitos exclusives, da sua tolerancia para com os 
contrafactores  ou imitadores. 

A marca torna-se, portanto, res nullius ou res 
omnium, confôrme as hypotheses (339). 

12—O abandono, ou a renuncia.é a desistencia 

voluntaria da marca. 
Pode ser expresso ou tacito. 
No primeiro caso deve resultar de uma decla-ração 

explicita do respectivo   titular. (proprietario) 

(339)PANDECTES FRANÇAISES—V.0 cit. vol. 40.n 518. 
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cessionario, successor) e dirigida á Junta ou Inspe-ctoria 

Commercial solicitando o cancellamento da marca 
registrada. 

E' indiscutivel tal direito de renuncia, o que não 

dispensa, entretanto, a prova da identidade de quem a 

requer, ou de poderes especiaes e expressos, quando feita 
por procurador, ou do instrumento da cessâo, quando 

cessionario. 

Essa renuncia.que permitte ao interessado annul-lar a 

marca adoptada e registrada com infracçâo dos direitos de 
outros, evitando assim o dispendioso e ve-xatorio processo 

da annullaçâo judicial não foi consi-gnada expressamente 

na lei brasileira. 
Acha-se, entretanto, prevista no direito indus-trial 

francez, que no art. 16 do Decreto de 27 de Fe-vereiro de 

1891 estabelece : 

« Lorsqu'un déposant entend ré-« 
noncer à l'emploi de sa marque, il « en 

fait la déclaration au greffe du « tribunal 

où la marque aura été dé-« posée. 

« Le greffier inscrit cette décla-« 
ration en marge du procès-verbal de « 

dépôt et en donne, immédiatement « avis 
au Ministère du Commerce, qui « la 

publiera dans le Bulletin Officiel  de la 

propriété industrielle et  commer-« ciale 



229 

O segundo caso, isto é, a renuncia tacita não se 
presume, deve resultar de factos certos, precisos, irre-
fragaveis (340). 

Assim tem decidido uniformemente os tribu-naes 
francezes, considerando que, não se podendo presumir o 
abandono de um direito, e. portantodo di-reito a marca de 
fabrica, tal renuncia tacita não pode resultar senão de um 
conjunto de factos e de circum-stancias que denotem 
claramente da parte do respe-ctivo titular a intençâo de 
renunciar. 

E' indispensavel, diz BRAUN, que equivoco aigu m 

possa subsistir na interpretaçâo das circumstan-cias das 

quaes se infere a renuncia (341). 

Por isso ensina Bosio : —se il commerciante 
sospende temporariamente il suo esercizio, o cade in 
fallimento, o muore, questi fatti non basterebbero perchè 
si retenga abbandonato il marchio, o l'insegna, o la 
denominazione ; potendo accadere che, cessate le cause 
per le quali l'azienda era stata chiusa, ovvero definite le 
operazioni del fallimento, il commerciante possa 
riprendere l'esercizio del suo commercio. 

Ovvero ancora che, transcorso quel ragionevole 
termine di tempo occorrente agli eredi per procedere alla 

divisione, venga, da uno di essi, o da tutti, ria-perta 
l'azienda» (342). 

(340) COUHIN —Op. cit. vol. 3° pag. 219; LUCIEN-BRUN — Op. cit. 
pag.71 

(341) Op. cit. n 134. 
(342) Op. cit. n 227. 
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A simples tolerancia do proprietario da marca 

contra os seus contrafactores não deve fazer presu- 

mir fôrçosamente o abandono ou a renuncia da mesma 
marca, porquanto circumstancias diversas podem ex- 

plical-a : — a ignorancia da usurpação, a sua minima 
importancia, a clandestinidade, a insignificancia do 

prejuizo que causa, a situaçâo precaria em que se en 
contre o dono da marca e outros motivos que podem 

igualmente justificar tal inacçâo, que não impliea ne- 

cessariamente o abandono absoluto e definitivo do 

direïto (343).  

Quando, porém, a renuncia fôr certa, isto é, quando 

resultar de factos numerosos de uma vontade evidente de 

abandonar, escreve POUILLET, em uma palavra, quando o 

dominio publico tiver a posse incontesiada da marca, 
entâo o respectivo titular não mais poderâ reclamal-a e 
sobre ella não terá mais direito algum (344). 

 



CAPITULO VIII 

Do registro, deposito e   publicidade da marca 

industrial 

1—A lei brazileira, a exemplo das similares 
estrangeiras, prescreve fórmalidades que devem ser 
preenchidas para assegurar o uso exclusivo da marca 
industrial. 

A effectividade de taes garantias depende do 
registro, deposito e publicidade da mesma marca (845).  

A propriedade da marca repousa, é certo, no uso 
anterior; a sua posse affirma-se pela occupaçâo, mas essa 
propriedade não pode ser sempre opposta erga omnes 
antes do respectivo registro. 

O registro tem por fim fixar a identidade da marca 
e tornar publica a sua posse, de modo a evitar as 
contrafaçôes ou imitações involuntarias ; é, portante, a 
notificaçâo ao publico d'esse direito de propriedade, que, 
aliás, não crea, porem, revela. 

Não é outra a liçâo de LUCIEN-BRUN : — «Le but 
du dépôt est de faire connaître à tous que 

(345) Lei 1.236 cit. de 1904 art. 30; Dec.   5.424 cit. de 1905 art. 1°. 
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tel signe qui, jusque là, était dans le domaine public, 
est devenu la propriété privée et exclusive d'un seul. 
S'il faut protéger cette propriété, il convient égalément 
de prémunir le public contre Jes contrefaçons 
involontaires, commises par ignorance ; le depôt a 
justement pour but de rendre cette ignorance 
impossible ou,   tout au moins, inexcusable» (346). 

Realmente o industrial ou commerciante que 
deseja se apropriar de um signal para distinguir os 
seus productos ou mercadorias, . evidentemente não 
poderia reservar-se o uso exclusivo da respe-ctiva 
propriedade se não désse conhecimento ao pu-blico 
da sua intenção. (347). 

O registro e a publicidade, fixando a data précisa 
da notificaçâo ao publico de que essa apro-priação se 
effectuou, adverte igualmente que é ve-dado o 
emprego de emblema identico ou seme-lhante para 
assignalar productos similares (348), evitando a 
chicana, subsidiada pelo auxilio de tes-temunhas mais 
ou menos interessadas (349). 

2—O caracter do registro não se encontra 
definido de modo unifôrme nas differentes legisla-
çôes. 

Dividem-se em dois  grupos principaes. 

(346) Op. cit n. n 
(347) BEDARRIDE—Op. cit. n. 850 e seguintes. 
(348) AFFONSO CELSO—Op. cit.n. 51. 
(349) POUILLET—Op. cit. par. 145. 
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O primeiro considera o registro e deposito attri-
butivos da propriedade, só elles conferem ao titular da 
marca o uso exclusivo. 

Assim legislam a : — ALLEMANHA, AUSTRIA-
HUNGRIA, BOLIVIA, BULGARIA, CHILI, COSTA RICA, 
HESPANHA, FINLANDIA, GUATEMALA, JAPÃO, SUECIA, 
NORUEGA, PERÚ, VENEZUELA, ORANGE, PARAGUAY, 
SERVIA . 

O segundo reputa-o, apenas, declarativo de tal 
propriedade, por isso que preexistindo ao registro, 
affirma-se pela occupação e pelo uso. 

A este pertencem a:—BELGICA, FRANÇA, ITALIA, 
COLUMBIA, ESTADO LIVRE DO CONGO, GRECIA LUXEM-
BURGO, ROUMANIA, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA DO 

NORTE, SUISSA, TURQUIA, TUNISIA. 
Outras legislaçôes adoptam uni systema mixto. 
Na DINAMARCA o registro e deposito são decla-

rativos durante o prazo de .quatro mezes, findo o qual, 
não havendo reclamaçâo, torna-se, então, attributivo. 

A INGLATERRA adopta o mesmo systema, fazen-do, 
apenas, variar para cinco annos o prazo referido. 

O MEXICO estabelecendo o registro com o cara-cter 
attributivo, permitte, não obstante, a opposiçâo, no prazo 
de noventa dias, a quem provar a priori-dade do uso da 
marca registrada. 

Na HOLLANDA a propriedade das marcas deriva do 
deposito, porem, o caracter attributivo soffre sensivel 
modificação. 
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O que tivera cites de qualquer outro, feito uso 

ininterrupto de uma marca, durante mais de tres annos, é o 

unico que póde adquirir a respectiva pro-priedade pelo 

deposito. 

O depositarrte que não tem a prioridade do uso da 

marca fica sujeito durante seis ou nove mezes que se 

segurrem ao deposito, confôrme seja este nacic-nal ou 

internacional, a ver-se-lhe propôr a acção de nullidade de 
tal deposito pelo terceiro que tiver a prioridade do uso 
(350). 

3—Entre nos, do exame dos dispositivos le-gaes 
resulta que o registro da marca é méra pre-sumpção de 

propriedade, por si só não é titulo, sendo, portanto, 

simplesmente declarativo e não at-tritivo da mesma 

propriedade. 
O registro não crea a propriedade da marca nem 

destroe o direito que alguem possa ter a propriedade della 

desde que prove posse anterior (351). 
Não é pelo facto do registro que o negociante ou 

fabricante adquire-a, a propriedade preexiste âquelle, que 

apenas constata a apropriação da marca garantindo-a 

contra as usurpaçôes de terceiro, emquanto alguem não se 

mostra com melhor direito, proveniente de posse anterior, 
e este é o pensamento e espirito da lei, pois apezar do 

registro 

(550) Lei de 30 de Setembro de 1893;. arts. 3 e 10. 
(35I) CON'SELHEIRO CARLOS    DE    CARVALHO — Razões n O  DIRElTO, 

vol. 42, pags. 133 e seguintes. 
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ser feito com todas as fórmalidades, publicado e de-
positado, ella dá ao prejudicado a faculdade de fazcr 
valer seu direito, mediante acçâo de nullidade de re-
gistro, donde se induz que o que firma a propriedade da 
marca é a posse legitima anterior (352). 

O registro dâ acçâo civel e criminal, a falta de 
registro dá apenas acçâo civil. 

Effectuar-se-ha : 

o registro—na Junta ou Inspectoria Commercial da 
séde do estabelecimento, ou do principal, si mais de un 

da mesma especie pertencer a um só dono; 

o deposito — na Junta Commercial do Rio de 

Janeiro; 
a publicidade — pela transcripçâo do registro no 

jornal que inserir o expediente officiai do Go-verno 

Federal ou Estadual, confôrme a situaçào do 

estabelecimento principal (353) ou unico, fôr na Capital 
da Republica e paiz estrangeiro, ou em qualquer Estado 

da União(o54). 

4-—Para effectuar se o registro é necessario pe- 

tição do interessado ou seu procurador especial, 
acompanhada de tres exemplares da marca, con- 
tendo :  

 (352) O Direito, vol. 67, pag. 84; Parecer de 19 de Novembro de 1883., 
que acompanha o Av. n 58, de 15 de Marco de 1884, cxpedido pclo Min. da 
Agricultura. 

(353) Considera-ie principal estabelecimento,  quando  hou ver mais 
|de um, aquelle que fôra séde dos negocios. 

(35-1) Lei 1.236 cit. ails. 4 e 7; Dec. 5.424 cit. art. 2. 
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1°—a descripçâo do que constitua a marca, coin 
todas as suas explicaçôes e caracteristicos; 

2°—a representação, por meio de desenho, gra-vura, 

impressâo ou processo analogo, do que constitua a marca 

com todos os seus accessorios, inclusive a tinta ou tintas 
com que deve ser usada; 

3°—declaraçâo do genero de industria ou de 

commercio a que se destina, bem como da profissão do 

requerente e seu domicitio; 
4°—na descripçâo do que constitue a marca, ao 

interessado ou ao seu procurador é permittido de-clarar 
que a mesma marca p6de variar em suas di-mensôes, 

typos, côres ou disposiçôes de côres. 
Tanto a petiçâo como os exemplares da marca devem 

ser feitos em papel consistente, com as di-mensôes de 33 

centimetros de comprimento e 22 de largura, com marge m 

para encadernaçâo, sem do-bras nem juncturas, sellados, 
cada um, datados e as- signados (355). 

5—O secretario da Junta Commercial ou, nas 

Inspectorias, o empregado que o chefe designar logo 
que lhe seja apresentada qualquer petiçâo para re- 
gistro, certificará em cada um dos modelos o dia e a 

hora da apresentaçâo, dando recibo a parte, si esta o 

exigir, e, infórmada a petiçâo, submettela-ha a des- 
pacho(356). i 

(J55) Lei 1.236 cit. ail. 5; Dec. 5.424 cit. art. 23 
(356) Lei 1.236 cit. art. 6. 
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Ordenado o registro, o secretario da Junta ou o 
empregado da Inspectoria Commercial certifical-o-ha em 
cada um dos exemplares da marca e fard ar-chivar corn 
um delles a petição, pondo-lhe o numero de ordem, que 
notarâ nos demais exemplares entre-gues a parte (357). 

Dentro de 30 dias contados da data do registro, 
publicarâ o interessado, no jornal que inserir o expe-
diente officiai do Governo Federal ou Estadual, a 
certidâo do mesmo registro e a explicação dos ca-
racteristicos da marca, transcriptas integralmente, uma e 
outra, da descripçâo do que constitua a a marca, com 
todas as suas explicações e caracte-risticos (358) e, 
dentro de 60 dias, contados da mes-ma data, depositara, 
na Junta Commercial do Rio de Janeiro, um dos 
modelos, na fórma do art. 4° da lei 1236 cit., e um 
exemplar da folha officiai em que houver sido feita a 
publicação determinada na pri-meira parte deste artigo. 

Na publicaçâo poderá a parte, querendo, incluir o 
desenho ou representação da marca (359). 

' 6—uma vez feito o registo da marca em qual-quer 
Estado, de accordo com o que ficou exposto, e o 
subsequente deposito, deverâ a certidâo deste ser pu-
blicada no Diario Officiai da Uniâo. 

(357) Lei 1.236 cit. art. 6. 
(358) Lei 1.236 cit, art. 5 n.i. 
(359) Lei  1.236 cit. arts. 2, 4, 5 e 7. 
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Si fôrem excedidos os prazos referidos, não po-derâ 
ser feito o deposito da marca, salvo em todo o caso, ao 

respectivo dono o direito de renovar o mesmo registro. 

Incorre igualmente em privação de deposito a marca 
que tiver sido registrada sem os requesitos a que nos 

referimos no n. 4 (360). 

7—Os documentos alludidos serâo encader-nados no 

fim de todos os annos, juntando-se ao volume um indice 

que mencionará por ordem alpha-betica a natureza dos 
productos a que as marcas se destinarem, e em seguida o 

nome do proprietario, o numero de ordem do archive e o 
logar do registro. 

Os documentos relativos aos registros feitos em 
paizes estrangeiros serâo encardenados em outros 

volumes, juntando-se-lhe o  competente indice. 

Os indices correspondentes ao-anno findo serâo 

publicados no Diario Official no mez de julho se-guinte. 
A Junta Commercial do Rio de Janeiro, verifi-cando 

estar correcta a publicação, que fard emendar sendo 

preciso, communical-o-ha ao Governo para os fins 

determinados   nas   convençôes internacionaes 

(361). 

(360) Dic. 5.424 cit. arts. 23,24 t 25. 
(361) A publicaçâo do indice não é exigida como condição para o 

uso exclusive das marcas, mas como complemento das cautelas exigi- 
das pela leî. 

Déniais a divulgaçâo do indice só foi determinada no regulamento e 
deve ser considerada como medida meramente administrativa, visto como 
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As Juntas e Inspectorias Commerciaes faculta-rão, a 
quem solicital-o, o exame, dentro da Reparti-çâo e sob a 
necessaria vigilancia, clos documentos archivados ou 
depositados sobre marcas de industria e de commercio 
(362). 

8—No registro observar-se-ha o seguinte :  1°—a 
precedencia no dia e hora da apresenta-ção da marca 

estabelece preferencia para o registro em favor do 

respectivo requerente ; na simultanei-dade desse acto, 

relativamente a duas ou mais marcas identicas ou 
semelhantes, sera admittida a daquelle que, dentro de oito 

dias, provar, a juizo da Junta ou Inspectoria Commercial, 

tel-a usado ou possuido por mais tempo , na falta deste 

requesito ou da respecti -va prova, nenhuma sera 
registrada sem que os inte-ressados a modifiquem de 

modo a evitar erro ou con-fusâo (363). 

2°—movendo-se duvida sobre o uso  ou posse, da 
marca, determinara a Junta ou Inspectoria que os 

interessados liquidem a questâo perante o juizo com- 

a ella não é obrigado o intéressa do que registrou a marca. (O Direitos \vol. 
67 pag. 116). 

Esta doutrina, consagrada em voto vencido de illustre magistrado, deve 
ser entendida restrictivamente quanto aos indices. 

A publicidade das marcas, quer as originariamente regiitradas no Brasil, 
quer as depositadas, quer as archivadâs na Junta como  registradas em 
Berna, é indispensavel para asaegurar o uso esclusivo e permittir a sancçâo 
pénal.   O contrario, séria absurdo. 

(362) Rtg. S-424 cit. arts. 26 a 29. 
(363) Lei 1.236 cit. ait. 9 n. 1 combinando coin e art. 8 n. 6. 
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mercia, procedendo afinal ao registro na confôrmi-
dade do julgado (364). 

3°—si marcas identicas ou semelhantes, îsto é, 
que sejam a reproducçâo ou a imitação, total ou par-
jcial, umas da outras, (365) fôrem registradas em jun-
tas ou Inspectorias diversas, prevalecerâ a de data 
anterior.e, no caso de simultaneidade de registro, 
qualquer dos interessados poderá recorrer aojuizo 
competente, que decidirá qual deve ser mantido, tendo 
em vista o que se acha disposto no n. 1 (366). 

O—O registro realisado corn omissão dos re-
quisitos estabelecidos é irregular e inefficaz. 

D'ahi não resulta,entretanto, nullidade de pleno 
direito, e uma vez effectuado, as arguições consis-
tentes em semelhante inobservancia devem ser apre-
ciadas e resolvidas pelo Poder judiciario, unico com-
petente para affirmar a procedencia ou improceden-
cia de taes allegaçôes apresentadas por meio de acção 
competente (867). 

Todavia, mesmo irregular, o registro póde servir 
como meio de prova da adopçâo da marca, pelas 
declarações que devem figurar nos exemplares depo-
sitados (368). 
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10—O registro não teM effeito retroactivo para o 
fim de autorizar o procedimento criminal contra actos 
anteriormente praticados â sua publi-cidade. 

Contraria sera a soluçâo  em se  tratando de acçôes 
civis contra outra marca não registrada(369).       
Igualmente o registro e deposito feitos depois de intentada 
a acçâo criminal seria inefficaz para legitimat esse 
procedimento (370).       Assim, pondera POUILLET :—
«Rien n'est plus juste, au surplus, puisque le dépôt a 
essentiellement pour object de notifier officiellement au 
public la prise de possession de la marque, et, par suite, 
de constituer les tiers en état de mauvaise foi. Sans doute 
cette irrecevabilité n'aura pas, dans la plupart des cas, de 
graves consequences.       Le plaignant en sera quitte pour 
recommencer sa poursuite après   son  dépôt operé, si 
mieux il n'aime user de l'action en concurrence  déloyale, 
qui lui demeure toujours ouverte (371), 

11—Os.effeitos do registro ou suspendem se pela 
interposição de aggravo ou pela propositura de acçâo de 
preferencia,  quando marcas identicas ou 

 (369) RUBEN DE COUDER—Op. cit. in loc. 10 ; RENDU—Op. cit. n. 69 ; 
POUILLET—Op. cit. us. 108 e 109 ; BLANC—De la contrefaçon \en tons 
genres pags. 768 e 769 ; CALMELS—Marques dejabrique et de com-merce.n.53 

   (370) RENDU—Op. cit. . 75.  
(371) Op. cit. u. 110. 
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semelhaantes fôrem simultaneamente registradas em 
Junta sou Inspectorias diversas (372) ou annullam-se, 
por meio de acçâo summaria, quando feito contra o 
que determina o preceito legal, e ficou exposto no 
capitulo antecedente (373). 

N'esta ultima hypothese, ainda a acçâo summaria 
sera a competente quando mesmo se trate de registro 
mantido pelo Tribunal judiciario, em grâo de recurso 
da decisâo da Junta Commercial (374). 

(572) Dec. $.424 eh, art. 30n. 2 esrt. 31 
A suspensâo do registro de uma marca de fabrica, determinada pela 

Junta Commercial, não auctorisa, ipso facto, a apprehensão de objectos coin 
aquella marca encontrados no commercio (Ace. do Snpremo Tribunal 
Federal, de 27 de Novembre de 1901 ; O DIREITO—vol. 87 pag. 366.) 

(373) DEC. 5-424 cit. art. 33. 
(374) ODireito—vol. 67 pags. 82 e stguintes. 



CAPITULO IX 

Dos recursos contra a admissão ou denegação do registro 
de marca 

1—A conveniencia de cstabelecer medidas que 
assegurassem a propriedade da marca industrial as 
devidas garantias, exigia desde logo, como comple-
mento indispensavel, as maiores cautelas fia con-cessâo 
ou denegação do registro. 

Limitar as funcçôes das autoridades adminis-
trativas á verificação dos requisitos externos que devem 
satisfazer as marcas, cujo registro fôr soli-citado, sem 
quaesquer outras indagações, seria trans-fórmal-as em 
meros automatos, impossibilitados do exercicio da 
fiscalisaçâo reclamada, alias, pela propria lei ( Vide a 
not. 368). 

Desde que se prohibiu a adopção de marcas 
consideradas contrarias as conveniencias legaes, era 
natural, e mesmo necessario, que o legislador con-ferisse 
á Repartição incumbida do registro, deposito e 
publicidade, além da attribuiçâo do exame prévio das 
fórmalidades regulamentares,  tambem a facul- 



244 

dade de apreciar e se pronunciar sobre a validade ou 

legalidade intrinseca de qualquer marca, trazida ao mesmo 

registre 

E' ampla, sem duvida, a liberdade que tem o in-

dustrial ou o commerciante na escolha das suas marcas, 

mas tal direito sómente póde ser exercitado sem offensa da 

ordem e moralidade publicas e sem attentar contra a 

propriedade alheia. 

Admittir a registro semelhantes marcas, impor-taria, 
como justamente pondera o CONS? AFFONSO CELSO, não 

s6 confirmar o abuso, sanccionar o escan-dalo, mas 

aggraval-os, revestindo de fórmas legaes acto indebito e 
condemnavel (375). 

O systema contrario, isto é, aquelle que repudia o 

exame preventivo, é o preferido pelas l'eis italiana, 
franceza e belga, mas quer o direito scientifico quer a 

jurisprudencia professadas n'aquelles paizes reco-nhecem 

a inadmissibilidade do deposito de marcas evidentemente 

contrarias a moral ou a ordem publica e recommendam ou 
a denegaçâo do respectivo registro ou a acção criminal 

contra o industrial que utilizal-as (376). 

Mais claramente decidio o Conselho d'Estado da 

Italia, em 3 de Janeiro de 1903, pronunciando-se sobre um 
acto do Ministerio da Agricultura Industria 

(375) OP cit-n. 64 
(376)  Bosio—Marchi e segni distintivo h. 154; POUILLET—Op. 

cit. «. 127; PANDECTES FRANÇAISES—V.° Marques de fabriques vol. 40 us. 610 
e seg. 
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e Commercio, que recusou acceitar a registro ama, marca 
de fabrica por facto que não dizia respeito a regularidade 
da parte extrinseca. 

« Atteso chè, disse aquella illustre Ministerio, se 
deve reconoscersi col ricorrente che in materia di 
registrazione di marchi di fabbrica l'indagine del 
Ministero è limitata alla rigolaritatà estrinseca dei 
documeti, presentati, non segua da cib, che il Ministero 
non abbia potestà di verificare se il marchio contenga o 
no gli elementi che lo costituiscono, o, per essere più 
preciso, se cotesti elementi si ris-contrano nell'esemplare 
del marchio che dev'essere allegato alla domanda di 
registrazione» (377). 

A nossa legislaçâo, assim como a :—allemã, in-

gleza, austro-hungara, portugueza, japoneza, hespa- \ 

nhola, e norte-americana, concedem, porém, a Repar-

tiçâo encarregada do registro e deposito a faculdade de 
examinar a marca apresentada, afim de verificar não sô o 
cumprimento das prescripçôes regulamen-tares como 

tambem se a concepçâo adoptada não infringe dispositivo 

legal. 
Não se trata, como pareceu ao illustre MICHE-UNI, 

relator da lei italiana sobre marcas, de tutelar os actos 
privados do cidadâo, dirigindo-os na sua von-tade ou 
guiando-os em seus interesses. 

O Poder Publico tem o direito, e sobretudo in-

declinavel dever, de velar pelos direitos da collecti- 

(377) Bolletino della proprietá intelcetuale (190?) pag.  106. 
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vidade, procurando cercar-lhes de todas as garantias que 

mais efficazes lhe pareçam. 
Na hypothese, estabelecendo o exame preven-tivo, 

agiu em proveito exclusivo do industrial, do commerciante 

e do consumidor, isto é, da propria sociedade. 

Não fica, por isso, restringida a capacidade ju-ridica 
de qualquer de seus membros. 

Não tutellou o individuo, mas, apenas, procurou 

evitar que a sua propriedade, o seu trabalho e a sua boa fé 
pudessem ser atacados, usurpados e illudida pelos effeitos 

fraudulentos de uma concurrencia des-leal. 

Para um tal efïeito não ha como contestar a effi-

cacia do systema preventivo de fiscalisação exercido com 
severidade e que assegure, tanto quanto pos-sivel, a fiel 

interpretaçâo do texto legal. 

Tal medida, altamente garantidora das marcas 

registradas,justifica-se, além disso, com o seu pro-prio 
intuito :—evitar as modificaçôes de marcas ou 
nullificaçâo dos respectivos registros, o que muitas vezes 

acarreta prejuizos consideraveis, quer para o industrial, 

quer para o commerciante. 
Os resultados praticos que d'ahi resultam de-

monstram satisfactoriamente quão louvavel foi a pre-

videncia do legislador brasileiro rejeitando a soluçâo 

opposta a que alludimos, preconisadas, aliás, pelas 
legislações em que se inspirou na elaboraçâo da lei 

vigente. 
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2—Facitmente deprehende-se do que ficou exposto 
que a marca apresentada a registro póde constitua objecto 
de um duplo exame : um extrinscco— que tem por fim  
verificar si existe o numero legal de exemplares, a 
descripção do que constitua a marca, as suas explicaçôes 
e caracteriscos, o desenho, a gra-vura, impressâo ou 
processo analogo, a declaraçâo do genero de industria ou 
de commercio a que se destina e a da profissão do 
requerente e seu domi-citio, si o papel em que é fcita a 
marca tem as dimen-sões legaes, e margem para 
encadernação, sem do-bras nem juncturas, si os 
documentos e a petiçâo se acham devidamente sellados, 
datados e assignados e, no caso de não ser o requerente o 
proprio interes-sado, si o mandato conferido ao 
procurador é espe-cial e outorga poderes bastantes para o 
fim respe-ctivo, si o cessionario exhibe o titulo de cessção 
; outro, intrinseco — que tem por fim verificar a 
idoneidade juridica da mesma marca, isto é, si é 
susceptivel de ter existencia real e effectiva sem con-
trariar os dispositivos legaes, ou em outros termos si é ou 
não prohibida, v. g. si reproduz outra marca já registrada 
para objecto da mesma especie ou si a imita, total ou 
parcialmente, ou si dos seus dizeres, imagens ou 
representações resultam offensa indivi-dual ou ao decoro 
publico, etc., etc. 

Como se vê, essa funcçâo não dispensa de modo 
absoluto os necessarios conhecimentos juridicos, que 
deve possuir   o encarregado de exercel-a. 
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Por isso mesmo, diffficit se tornaria a reacçâo contra 

os actos errados ou arbitrarios de taes func-cionarios, 
tolhendo-se injustamente a natural defeza do interessado, 
se não lhe fosse facultado immediato recurso de 

semelhantes decisões. 

«Seria grave e lamentavel omissâo, como diz 

0 CONSELHEIRO AFFONSO CELSO, si aos offendidos ou 

prejudicados, em qualquer das hypotheses figuradas, 

e outras faceis de accorrer, não fossem facultados 

meios promptos e efficazes para desaffrontarem-se, e 
acauteladas as conveniencias de ordem publica, pro- 

vendo, a lei, sobre a repressâo do seu menos- 

cabo» (378). 

Effectivamente, póde bem succeder que a ad-missâo 

da marca a registro, ou a respectiva recusa, não 
encontrem fundamentos no texto legal, não sendo licito, 

portanto, em hypotheses analogas, obstar a demonstraçâo 

da illegitimidade da con-cessâo ou a injustiça da recusa. 

O direito brazileiro consagra essa amplitude de 

defesa ao industrial ou ao commerciante. 

 CuMpre advertir que a junta Commercial não 
tem competencia para conhecer das especies de pro- 

ductos, a que hajam de ser applicadas as marcas de 

commercio ou industrias, cujo registro não póde ser 

recusado, uma vez que não transgridam as prohi 

(378) Op. cit. pag.  74, 



249 

biçôes legaes, e reunam os requisitos exigidos por lei 
(379). 

 3—As decisôes sobre a admissâo ou recusa do registro 
de marca de industria e de commercio, com-petem 
originariamente á Junta ou Inspectoria Commercial da 
séde do estabelecimento ou do principal, 

(379) Esta  doutrina. que é razoavel, veio resolver duvidas sobre o 
(registro de marcas de productos pharmaceuticos. 

A transcripção do respectivo Aviso melhor elucidarà o caso : «—2º 
secção—Ministerio dos Negocies da justiça—Rio de Janeiro, 9 de Outubro 
de 1890. «Declaro-vos em solução as duvidas que submettestes a este 
ministerio em officio de 24 de Julho ultimo, não haver funda-mento juridico 
para suscitar-se conflicto de attribuiçâo sobre o accordam da Relaçâo desse 
districto que, conhecendo do aggravo înterposto por Serra, Pinto & Comp,, 
em virtude do art. 10 do Decr. n. 3.3461 de 14 de Outubro de 1887, refôrmou 
o despacho da Junta Commercial de Belém que régara a transferencia para 
aquella firma das marcas re-gistradas de Machado & Comp., pelo motivo de 
não terem approvação da inspectoria de hygiene os productos pharmaceuticos 
a que se desti-navam as ditas marcas. 

Nem o citado Decr. n. 3.546 e o respectivo regulamento n. 9.828 de 31 
de Dezembro de 1887, nem o Decr. n 169 de 18 de Janeiro ultimo, que 
reorganisou o serviço sanitario terrestre da Rcpu-blica, estabelecem como 
condiçâo para o registro de marcas de productos pharmaceuticos a 
approvaçâo destes pela inspectoria da hygiéne; e a Junta Commercial não 
tem competencia para conhecer das especies de productos a que hajam de 
ser appheadas as marcas de commercio ou industrias, cujo registro não pode 
ser recusado, uma vez que ellas reunam os requisitos do art. 20 c não 
incorram em algumas das prohi-biçôes do art. 8° do citado Decr.  n. 3.346 
de 1887. 

O registro é uma garantia da propriedade da marca, e não da quali-dade 
do objecto a que se applique,   sendo outras, que não a Junta Commercial   as  
autoridades   competentes   para  permittirem ou prohibirem-| o commercio 
de qualquer producto com ou sem marca registrada. 

«Accresce que, no caso occurrente, só se tratava da transferencia da 
propriedade de uma marca já registrada, e nada mais inportando o de-
terminado no accordam de 27 de Maio deste anno, senão que fosse aver-
bada a transferencia, visto haver sido feita em fórma legal, nenhuma razâo 
justifica o conflicto, pois nem o registro nem aquella sentença au-torisam 
que se exponham à vendacom marca ou sem ella, productos 
pharmaceuticos, não approvados pela junta de hygiene ou falsificados. —
Saude e iraternidade.— M. Ferraz de Campos Salles.—Sr. govenador do 
Estado Para. 
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si  mais de um da mesma especie pertencer a um s6 dono. 

Dos seus despachos cabe o recurso de aggravo, que 
deverâ ser interposto, no Districto Federal, para respectiva 

Camara da Côrte de Appellaçâo (380), e, nos Estados, para 

o Tribunal Judiciario de 2.ª instancia(381). 
Não se acha comprehendido n'esse caso o deposito 

feito najunta Commercial do Rio de Janeiro, de marcas 

registradas em outras Juntas ou Inspectorias. 

O recurso, sobre ser restricto ao registro, so-mente 
póde ser interposto perante a Repartiçâo que o ordenar ou 

recusar e para o Tribunal local. 

O aggravo acima referido é sempre de petiçâo, e 
regulado pelos termos do Decreto 142 de 15 de Março de 

1842, com as modificaçôes estabelecidas na Lei 1.236 de 

24 de Setembro de 1904 e Decreto 5.424 de 10 de Janeiro 

de   1905. 

4—Publicado no Jornal official do lugar ou em outro 

qualquer da mesma localidade, quando aquelle não existir, 
o despacho que admittir ou negar   registro, o  aggravo   
deverâ ser   interposto 

(380) Dec.  5.433 de 16 de Janeiro de 1905 art.  1" § 2" «. 2. 
(381) Dec. 5.424 cit. de 1905 art. 31. 
Aos Tribunaes de Justiça dos Estados cabe conhecer dos aggravos de 

petiçâo, interpostos das decisões das Juntas Commerciaes que man-darani 
registrar marcas de fabricas. (Dec. 586 de 19 de jullho de 1890 art. 43 ; Ace. 
do Sup. Trib. Federal, de 10 de Dezenbro de 1902 ; O Di-reito vol. 90 pag. 
285.) 
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dentro do prazo de cinco dias contados da data da 

respectiva publicação. 
Si, porém, a parte não residir no lugar em que 

a publicaçào se   fizer e não tiver ahi procurador 

especialrrente constituido para o fim de represen- 
tal-a em suas pretensôes perante a Junta ou In-spectoria 
Commercial, o prazo alludido começará a 

carrer trinta dias depois. 
Cumpre bem assignalar que n'esta hypothese o 

prazo em questão não é de trinta dias, continua a ser o de 
cinco dias, cujo inicio terá lugar depois de decorridos os 
trinta. 
 Assim sendo, n'esse caso, o aggravo poderá ser 

utilmente interposto dentro de trinta e cinco dias 
contados da publicação do despacho (382). 

Temado por termo o rccurso, o que será feito, nas 
Juntas Commerciaes, pelo empregado que tiver servido 
de escrivâo no feito, e nas Inspectorias, o que fôr 
designado pelo chefe, e minutado dentro de 24 horas, 
será o processo submettido a deliberaçâo da mesma 
Junta ou do Inspector, afim de refórmar ou sustentar o 
despacho aggravado. 

Comquanto dispossitivo especial da Lei 1236 de 

1904 não o ordene, a parte aggravada deve ser 
igualmente ouvida, concedendo-sel-he, para isso, prazo 

igual ao facultado ao aggravante. 

       A Junta Commercial   justificará o  despacho dentro 

de 48 horas contadas da primeira sessâo que 

(382,) Lei 1.236 cit. art. 9; Dec. 5434 cit. art. 32. 
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seguir-se a apresentação da minuta de aggravo, si não lhe 

der provimento. 
As Inspectorias Commerciaes fal-o-âo iguâ1-mente 

dentro de 48 horas conradas da apresentaçâo da minuta, si 

não lhe der provimento. 

A remessa dos autos para o superior tribunal, a qual 
deverâ ser feita no prazo de dous dias (083) con-tados da 

sustentaçâo do despacho aggravado, in-cumbe, nas 

Inspectorias, ao mesmo empregado, e, nas juntas, ao 

secretario (384). 

     O—Podem interpôr o referido recurso : 

1°.—Quem pelo despacho de admissão da 

marca ao registro, julgar-se prejudi-cado 

em marca registrada : 

2°.—O interessado ; 

3°.—O offendido ; 

4°.—O Promofôr Publico ; 
5°.—Quem houver requerido o registro; 

—0 prejuizo que, porventura, possa sobrevir ao 
proprietario de marca já registrada verifica-se no caso em 

que seja admittida a registro outra marca que constitua 

imitaçâo total ou parcial da sua, uma vez que seja 

destinada a producto da mesma especie e possa, assim, 
induzir em erro ou confusâo o corn-prador (285). 

(383) Reg. de 15 de Março de 14842 art. il. 
( 384)Dec. 5424 cit. arts. 34 e 35. 
(385) Vide a interessante discussão n'O DIREITO—vol.67.pag. 276, 
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II—Deverâ o aggravo ser interposto pelo inte-
ressado, além do caso acima previsto, quando se tratar 
de registro de marca que contiver ou con-sistir em : 

a) nome commercial ou firma social de 

que legitimamente não possa usar o 

requerente ; 
è) indicaçâo de localidade determinada ou 

estabelecimento que não seja o da 

 proveniencia do objecto, quer a esta 

 indicaçâo esteja junto um nome sup- 

posto ou alheio, quer não ; 
c) reproducçâo de outra marca já regis- 

trada para objecto da mesma especie. 

III—Pelo offendido — quando a marca contiver 
palavras, imagens ou representaçôes que envolvam 
offensa individual.  

 O criterio para se avaliar da offensa deve ser, parece-
nos, o estabelecido pela lei penal (386). Como, porém, 
na hypothese, não se trata de applicar pena e sim de 
impedir a divulgação impressa de palavras, imagens ou 
representaçôes consi-deradas offensivas, quer a Junta ou 
Inspectoria recorrida, quer o Tribunal ad quem não 
poderâo pesquizar da intençâo criminosa do requerente 
para apurar o animus injuriandi, devendo restringir-se a 
verificar 

(386) Cod. Penal art. 317. 
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se effectivamente existe ou não o facto material ar-guido. 

E' claro que ao offendido ficará sempre salvo 
promover no Juizo competente a responsabilidade do 
offensor, seja qual fôr a decisão do recurso, quando a 

marca em questâo tiver sido vista por mais de 15 pessoas, 

(387) devendo, entâo, provar o dólo especifico da offensa, 
o animus injuriandi. 

As funcções do Tribunal Judiciario, no caso oc-

currente, sâo méramente admnistrativas, e a sua decisâo 

sobre a procedencia ou improcedencia do ag-gravo não 
constitue caso julgado para o fim de obstar o processo 

crime contra o industrial ou commerciante offensor. 

Não é mister que o offendido seja indicado pelo 
nome, basta que as palavras ou referencias o desi-gnem de 
modo tal que facitmente seja reconhecido, querdo publico, 

em geral, quer, apenas, das pessoas das relaçôes do 

mesmo offendido (388). 

IV—O aggravo deverâ ainda ser interposto pelo 
Promotor Publico, quando se tratar da admissão do 

registro de marca que contenha ou consista em: 

a) armas, brasôes, ou distinctivos pu-
blicos ou officiaes, nacionaes ou estrangei- ros, 

quando para seu uso não tenha havido 
autorisaçâo competente; 

(387) Cod. Penal, art, 316. 
(388) BENTO DE F ARIA—Annotações  theorico-pralicas.  ao Codigo Pénal 

do brazil, pag. 484 in fine. 
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b) palavras, imagens ou   representa- 

çôes que envolvam offensa ao decoro pu- 

blico; 
 c) as armas nacionaes (389). 

Igualmente, não se trata aqui de apurar o ele-mento 

intencional, isto é, a vontade criminosa e consciente do 

agente em offender o decoro social, porque, como ficou 
dito, a criminalidade ou incul-pabilidade do requerente é 

extranha a apreciaçâo da Junta, Inspectoria ou Tribunal, 

cuja funcçâo é limi-tada ao exame da existencia dos 

elementos prohibi-dos e contidos na marca. 
As referidas corporaçôes previnem apenas a offensa 

a collectividade ou aos symbolos e distincçôes dos paizes 
estrangeiros, exigindo o respeito que lhes é devido por 
todos. 

Constatado o facto material e a sua natureza, a 
marca não poderâ ser absolutamente admittida a registro 

E' quando o seja, essa decisâo não liberta o re-
spectivo proprietario dos effeitos criminaes a que fica 
sujeito, confôrme o julgar o Tribunal competente. 

V— Finalmente é facultado ainda o recurso em 
questão, a quem houver requerido o registro da marca, 
sendo elle negado. 

(389) O scu uso é privativo das repartiçôes  e   estabelecimento    da 
Republica. (Av. doMin. da just. de 19 de Março de 1894.) 
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O aggravo é cabivel, ainda que o dono do nome 

commercial ou firma ou razâo social não os tenha 

registrado, não seja integral a reproducçâo e haja 

accrescentamentos, omissôes ou alteraçôes desde que se 

verifique possibilidade de erro ou confusão (390). 

6—O aggravo determinado pela admissâo a re-gistro 
de marca que reproduza ou imite, total ou parcialmente, 

uma outra, não pode ser intentado sem exhibição de 

certidâo do registro da marca reprodu-zida ou imitada e de 
sua publicaçâo, salvo quanto a esta, versando sobre factos 

occorridos dentro do prazo concedido para inserçâo do 

documento na fo-ha official (391). 

A falta de interposiçâo do aggravo, o seu inde-
ferimento ou não provimento não dirime o direito de 
propôr acçâo de nullidade' contra os respectivos registres. 

Tal acçâo pode ser intentada pelas mesmas pes-soas 

as quaes é facultado o referido recurso e nos casos 
respectivamente previstos, que mencionamos no numero 

anterior. 

Da referida acçâo, e outras concedidas ao pro-

prietario da marca ou nome commercial, dos seus prazos, 
e da prescripçâo a que estâo sujeitas, diremos em capitulo 

especial. 

(390) Lei 1236 cit. art. 9 comb. com os arts. 10 e 13 n. 9 § 2. 
(391) Dec. 5434 cit. art. 36. 



CAPITULO X 

Da Duraçâo e renovaçâo do registre 

 1—Os effeitos legaes resultantes do registro da marca, 
assignalando, em regra, a conservação do di-reito ao seu 
uso exclusive não têm duraçâo indefi-nida. 

A protecção legal é apenas garantida durante urh 
prazo certo e determinado. 

Essa limitaçào, fixada, alias, no proprio interesse 
do industrial e do commerciante, funda-se na 
necessidade de facititar a verificaçâo do registro de 
marcas anteriores, para acceitaçâo ou recusa da que fôr 
apresentada, ficando igualmente removido o grave 
inconveniente de obrigar a pesquizas por incalculavel 
numero de annos, afim de indagar si marca identica ou 
semelhante possue a prioridade das garantia pedidas por 
aquella que é levada a registro. 

«Les avantages du dêpot, disse o relator da lei 
franceza, seraient illusoires, si, pour connaitre une 
marque, les recherches devaient embrasser un grand 
nombre d'années» (380). 

(380) Vide: POUIIXET—Op. cit. n. 151. 
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Não obstante, porém, fica salvo ao proprie da marca 

o direito de, renovando successivamente o respectivo 

registro, perpetuar assim os seus effeitos. 

Da sua vontade, portanto, depende exclusiva-mente 

prolongar e manter a segurança da protecçâo legal. 

2 — As legislaçôes industriaes dos differentes paizes 

não sâo accordes quanto a duração da protecçâo as marcas 

registradas. 

A NORUEGA estabelece o limite de dous annos, e o 

ESTADO LIVRE DO ORANGE O de cinco. 

Na FRANÇA, ROUMANIA, COSTA-RICA, TUNISIA E 

TURQUIA o registro prevalece em vigor durante quinze 

annos. 

A ALLEMANHA, PERÚ, SERVIA, REPUBLICA ARGEN-

TINA, PORTUGAL, RUSSIA, AUSTRIA-HUNGRTA, URUGUAY, 
BULGARIA, CHILE.DINAMARCA, as iLHAS FEROE, GRECIA e 

GUATEMALA asseguram-lhe inteira efficacia pelo prazo de 
dez annos. 

A AUSTRALIA OCCIDENTAL e MALTA por quatorze 
annos. 

Os seus effeitos duram  vinte annos na HESPA- 

NHA, JAPÂO, SUISSA,   MEXICO e HOLLANDA. 

Nos ESTADOS UNIDOS DA AMERICA DO NORTE e em 
VENEZUELA vigora por trinta annos. 

No CANADA a protecçâo é indefinida para a marca 

geral, isto é, a que póde ser applicada em todos os 
productos commerciaes ou industriaes; du- 



250 

rando, porém, vinte e cinco annos si se tratar de marca 
especial, applicavel unicamente em determi-nados 

artigos. 

E' de duraçâo illimitada na BELGICA, ITALIA, 
HESPANHA, CONGO E S. SALVADOR. 

3—O registro da marca, entre nos, prevalece, para 
todos os effeitos, pelo prazo de quinze annos, mesmo 
tratando-se de marca estrangeira, uma vez que o 
respectivo registro tenha sido requerido dire-ctamente no 
Brazil. 

A marca estrangeira, originaria de paiz que tenha 
convenção diplomatica com o Brazil, assegu-rando 
reciprocidade de garantias para as marcas brazileiras, e 
cujo registro tenha sido feito de confôr-midade com a 
respectiva legislaçâo local gosarâ da protecçâo 
assegurada a estas ultimas, se o modelo e certidão do 
mesmo registro fôrem depositadas na Junta Commercial 
do Rio de Janeiro e publicados no Diario Officiai (381). 

\—A diversidade assignalada relativamente ao 
limite estabelecido para protecçâo legal póde, sem 
duvida, determinar conflictos referentes aos efïeitos dos 
registros e depositos das marcas. 

Apreciando a controversia, tendo em vista a lei 
brazileira, pergunta-se :—poderâ ella conceder ou 
recusar o deposito de marca estrangeira, aqui reali- 

(381) Là I2}6 cit. art. 3 ; Dec. 5424 cit. art 4- 
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zado de accôrdo com as suas prescripçôes, effeitos 

juridicos por prazo maior ou menor do que o con- 

signado ao respectivo registro pela lei do paiz de 

origem ?  

A soluçâo negativa é a expressamente pre-scripta 

pela legislaçôes do JAPÃO e ESTADOS-UNIDOS, que fazem 

cessar os effeitos juridicos das marcas in-dustriaes, antes 

dos prazos que estabelecem, si se tratar de marca 

estrangeira, apenas depositada, caso em que cessa a 

garantia quando findar o tempo de duraçâo estabelecido 

pela lei local do paiz de origem. 

Analogos preceitos se encontram nas legislaçôes 

da NORUEGA, SUECIA e DlNAMARCA. 

No direito industrial brazileiro, porém, a res-posta 
affirmativa, parecenos, sera a verdadeira, por-quanto, 

alem de não consignar dispositivos seme-lhantes, manda 

ao contrario, que as disposiçôes das suas leis sejam 

applicaveis a brazileiros ou estran-geiros, cujos 
estabelecimentos estejam fôra do ter-ritorio nacional, 

quando porventura realizem os de-positos das suas marcas 

de accôrdo com as suas prescripçôes e concorram as 

condiçôes que esta-belece (382). 

5—Considerar-se-ha sem vigor o registro si, dentro 

do prazo de tres annos, o dono da marca não fizer uso 

d'ella(383). 

 (382) Lei 1236 cit. art. 33. 
(383) Lei 1236 cit. art. 11 ; Dec. 5424 cit. art. 3. 
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O objectivo da marca industrial sendo o de in-
dividualisar e caracterisar os productos de uma in-dustria 
ou os generos de um commercio, de modo a distinguil-os 
dos concurrentes similares, prevenindo a imitaçâo e 
obstando a confusâo entre uns e outros, deve, por isso, o-
—uso—consistir no emprego, na apposição da marca aos 
productos, feito, porém, de modo unifôrme e constante, e 
não na applicaçâo in-tervallada e irregular em um ou 
outro producto, confôrme dictar o arbitrio ou capricho do 
productor ou mesmo do proprio comprador. 

Assim, não deve constituir—uso—para os ef-feitos 
legaes, o facto unico de, o industrial ou o com-merciante, 
distribuir prospectos, cartazes ou cir-culares, nas quaes 
fez imprimir a marca registrada, ou ainda annuncial-a 
pela imprensa. 

Dentro, porém, do prazo de tres annos gozarâo de 
inteira protecçâo, e podem—usar—da marca em 
occasião que melhor lhes convenha. 

6—O registro, confôrme ficou dito, é valido e 
garante o uso exclusivo da marca durante quinze annos, 
porém, o industrial e o commerciante poderão renoval-o 
successivamente no fim de cada prazo, con-aervando 
assim indefinidamente a protecçâo legal as marcas da sua 
industria ou do seu commercio (384). 

O registro sendo, entre nos, declarativo e não 
attributivo da propriedade da marca, a. qual se adquire 

(384) Lei 1236 cit. art. n ; Dec. 5424 dit 3. 
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e se conserva pelo uso, pela prioridade do emprego, a falta 

da renovaçâo apenas diminuiria os direitos do respectivo 

titular, isto é, não poderia mais lançar mâo da acçâo 

criminal contra os contrafactores. 

Quanto, porém, as acçôes civeis não as perderia e 

assim poderia annullar o registro de qualquer marca 

identica ou semelhante, o qual fosse, porven-tura, acceito 

valendo-se de tal circumstancia (385). 

Para esse fim bastaria provar a posse e uso an-terior 

da sua marca. 

7—A renovaçâo do registro deve ser feita da mesma 

fórma que o registro primitivo. 

E' portante um novo registro. 
Assim, deve obedecer e cumprir as mesmas exi-

gencias e fórmalidades, e satisfazer igualmente as 

condiçôes de publicidade (386). 

(385) VIDAL-NAQUET—Op. cit. pag. 80; POUILLET—Op. cit.n. 131 bis; 
CALMELS—Op. cit.n. 54; RENOUARD—Droit industriel pag. 392 ; 
BEDARRIOE—Op. cit. n. 869. 

(386) LUCIEN-BRUS—Op. cit. «. 22 ; POUILLET—Op. cit. H. 132 ;| 
PANDECTES FRANÇAISES—V. Marques de fabrique vol. 40n. 633. 



CAPITULO XI 

Da protecçâo internacional as marcas industriaes 

1 —A funcçâo do estabelecimento industrial é 
funcçâo dynamica de acçâo, de movimento e de vida. 

Não basta produzir, é necessario tambem intro-
duzir os productos do trabalho na massa circulante dos 
bens, exercitar uma acçâo activa.afim de ser rea-lizado o 
escopo da produccâo (387). H A iniciativa humana 
desconhece fronteiras, e o seu campo de acçâo não póde 
ficar cîrcumscripto pelos estreitos limites de um Estado. 

Vae além, e transpondo as barreiras geogra-phicas 
ou convencionaes estendese pelo Universo inteiro. 

Os progressos da industria, que reclama dia a dia 
mercados mais vastos, o espantoso aperfeiçoa-mento dos 
meios de transporte e de locomoçâo, que 

(387) Pipia -Diritto industriale pag.362. 
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approxima os povos pela suppressão das distancias, a 
facitidade de relaçôes frequentes entre os paizes li-

mitrophes, provocaram o desenvolvimento continuo e 

crescente do commercio internacional. 
« Le marché, escreve TEULE, sur lequel les produits se font 
concurrence tend de plus en plus à devenir le marché du 

monde; les commerçants et les industriels doivent soutenir 

chez eux la lutte avec les étrangers, et s'ils veulent se 
maintenir dans une situation égale, il leur faut aller, hors 

des frontières, rechercher leurs rivaux dans leur propre 

pays» (388). D'ahi, pondera PILLET, (389) se originam 

relaçôes internacionaes incessantes, resultando a exis-
tencia de uma verdadeira sociedade internacional, que se 

superpôe, em cada paiz, à sociedade nacional, sem fazel-a, 

entretanto, desapparecer, sociedade essa com a qual é 

impossivel deixar de contar. 
Essas relaçôes praticamente consideradas rela-

tivamente ao commercio e a industria reclamam, para o 

seu desenvolvimento e estabilidade, uma serie de 

garantias mais ou menos analogas a que os Estados  
asseguram   aos • seus nacionaes. 

Limitar, portanto, essa protecçâo ao terri-torio 

nacional, quando os interesses que se preten-dia amparar 

surgiam em todos os paizes, era tornal-a, sem duvida, por 
demais insufficiente. 

(388) Les signes dislinctifs des produits et la concurrence deloyale dans la 
Convention du 20 mars 1883 et ses annexes. (389) Le droit international 
privé, 5. 
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A reciprocidade de taes interesses imprimio as 

màrcas industriaes um caracter essencialmente inter- I 

nacional. 

«La sempre crescente frequenza degli scambi e dei 
traffici fra Stato e Stato, escreve Bosio, la facitita sempre 
progrediente delie communicazioni, le in-fluenze 
capricciose o necessarie della moda o delle comodità 
della vita o dei bisogni dell'industria fanno 

si che la massima parte dei prodotti tendono ad assu- I 

mere un carattere cosmopolita. 

«D'onde la necessita che le differend legisla-zioni si 
avvicinino, si concordino, in attesa del giorno non 
certamente prossimo, in cui il progetto di una 
legislazione unica, universale, che stringa in un sol patto 
le nazioni civili, diventi realtà di fatto» (390). 

Surgiram, pois, os tratados de commercio, que, 
ou eram concluidos visando unicamente a proprie- H 

dade industrial, ou, pelo menos, em clausulas acces- 

sorias a  ella referiam-se. 
i 

Embora as clausulas de reciproca garantia fossem 
inscriptas nos Tratados e Convençôes entre um e outro 
Estado, afim de regularem as relaçôes commerciaes, 
realizando assim incontestavel pro-gresso e não menos 
sensiveis vantagens, eram toda-via insufficientes como 
legislaçâo internacional para protecção da propriedade 
industrial. 

(390) Op. cit. n. 9 
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Esta só se encontrava amparada no Paiz contractante, 

nos demais, porém, via-se desprovida de tal segurança. 
As difficuldades que se originavam na inter-pretaçào 

dos tratados, infórma LUCIEN-BRUN (311), e as vacitlaçôes 

da jurisprudencia internacional accen-tuavam os defeitos 

d'esse estado de cousas. 
D'ahi as constantes incertezas nas relaçôes corn o 

exterior. 

Relativamente á cada paiz cumpria ao indus-trial ou 
ao commerciante consultar cada um dos res-pectivos 

tratados, examinar cuidadosamente todas as suas clausulas 

e regular de modo diverso os seus negocios confôrme o 
Estado, para o qual enviava os seus productos. 

Assim tambem, na hypothese de surgir um conflicto 

de leis, diversa igualmente seria a solu-çâo, confôrme o 

tratado applicavel. (392) 

A ausencia de unifôrmidade, qualidade tâo preciosa 

para o commercio, apresentava os mais graves 

inconvenientes, e a necessidade da unidade de protecçâo 
fazia-se vivamente sentir. 

2—A idéa da necessidade de um accôrdo inter-

nacional para tutella da propriedade industrial sur-giu por 

occasiào da Exposição Universal de Vienna em   1873,   
em um Congresso de engenheiros ahi 

(391 )  Op. cit. P. II. 
(392) VIDAL-NAQUET — Op. cit. pag. 197; TEULE.—OP. 7. pag. 8. 
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reunido para  estudar as bases de uma legislaçâo 
internacional relativa sómente as invençôes.      Apezar   
dos   esfôrços empregados  pela corn-missào nomeada 
para estabelecer um accôrdo entre os Estados, nada foi 
conseguido. 

Não se dissolveu, entretanto, essa il lustre assem-
bléa, sem que deixasse consignado os seus bons de-sejos 
de que fosse alcançado esse desideratum. 

Cinco annos depois, por occasião da Expo-sição 
internacional, realizada em Pariz, em 1878, foi a mesma 
idéa renovada, no Congresso da Pro-priedade Industrial. 

A Commissâc nomeada para estudar o assum-pto, e 
presidida pelo SENADOR M. J. BOZERIAN, orga-nizou um 
projecto de tratado internacional, redigido por 
JAGERSCHMITT, O qual, em 1879, foi transmittido pela 
França as demais Potencias, corn um convite para uma 
conferencia, afim de se tratar da elaboraçâo de um tratado 
de união para protecção da pro-priedade industrial 

 O Comité  executivo d'essa Commissâo, em 4 de 
Novembro de 1880, realizou effectivamente a re-ferida 
Conferencia, que teve lugar em Pariz sob a presidencia 
de BARTHELEMY SAINT-HILAIRE, Ministro das Relaçôes 
Exteriores e depois sob a de BOZERIAN corn assistencia 
de M. TIRARD, Ministro do Com-mercio. 

Foram presentes os Delegados dos seguintes 

paizes:  REPUBLICA  ARGENTINA, AUSTRIA-HUNGRIA, 
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BELGICA, BRAZÏL, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA DO 

NORTE, FRANÇA, INGLATERRA, GUATEMALA, ITALIA, 

LUXEMBURGO, KOLLANDA, PORTUGAL, RUSSIA, S. SAL-

VADOR, SUECIA, NORUEGA, SUISSA, TURQUIA, URUGUAY E 

VENEZUELA. 

Como até o fi m de 1882 não estivessem ainda 

trocadas as ratificaçôes do anti-projecto assignado em 22 

de Novembro de 1880, e resultante d'essa Conferencia 

internacional officiai, o governo francez convocou uma 

nova Conferencia a rcalizar se, em Pariz, a 6 de Março de 

1883, afim de ultimar a refórma começada. 

3 — Convençâo de Pariz — Effectivamente n'esta 

ultima data inaugurbu-se a Conferencia con-vocada. 

Reunidos em Pariz, n'esse dia, os vinte Delega-dos 

das différentes Potencias jâ referidas, termina-ram os seus 
trabalhos a 20 de Março de 1883, sendo definitivamente 

concluida n'essa data a desejada Convençâo. 
A ella adheriram immediatamente: a FRANÇA, A 

ITALIA, O BRAZIL, a BELGICA, GUATEMALA, os PAIZES 

BAIXOS, PORTUGAL, S. SALVADOR, HESPANHA, SUISSA e 

SERVIA. 
Posteriormente: o EQUADOR e S. DOMINGOS (II' de 

Julho de 1890), INGLATERRA, SUECIA e NORUEGA (/ de 

Julho de 1885), DINAMARCA (/ de Outubro de 1894 

SURINAM E CURAÇÃO (I de Julho de 1890) 
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NOVA-ZELANDIA e QUENSLANDIA ( 7 de Outubro de 
1801), a regencia de TUNIS e os ESTADOS UNIDOS DA 

AMERICA DO NORTE (18 de Março de 1887), a ALLE-
MANHA (1 de Maio de 1903), CUBA (17 de Novembro de 
1904), REPUBLICA DOMINICANA (// de Julho de 1890), 
JAPAO (75 de Julho de 1899), MEXICO (7 de Setembro de 
1903) (393). 

Denunciaram na, entretanto, mais tarde, o 
EQUADOR, S. SALVADOR E GUATEMALA. 

Entre nos a referida Convenção tornou-se ex-
ecutoria pelo Dec. n. 9.233, de 28 de junho de 1884, que 
a ratificou e publicou. 

4—O tratado que d'ahi resultou compôe-se de duas 
partes : a Convençào para Protecção interna-cional da 
propriedade industrial, e um Protocollo de encerramento, 
que interpreta certos artigos, de modo a remover as 
duvidas possiveis de serem sus-citadas, e regula certas 
questões de ordem administrativa (394). 

A despeito da critica acerba e das aggressões 
apaixonadas que soffreu a obra difficit e delicada da 
Conferencia (395) é innegavel que o regimen da União 
apresenta, pelos motivos já expostos, maiores 

(393) Sâo esses os Estados que até o dia i de Dezembro de 1904 
faziain parte da Uniâo ('Vide : — Recueil des traités, conventions, arrange 
ments, accords et autres actes en matière de proprieté industrielle. 1904. Berne. 
Bureau international de la propriété industrielle.) 

(394) Damos era Appendice 0 testo intégral da Convençào e Pro 
tocollo alludidos. 

Assim, iulgamo-nos dispensados de reproduzil-os aqui. 
(395) Vide: DONZEL—Commentaire de la Convention d'Unionde 1883. 
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vantagens do que a conclusâo de tratados particulares, cuja 
realizaçâo, todavia, não é vedada aos Esta-dos Unionistas, 

nos termos do art. 15 da rcferida Convençâo de 1883. 

D'ella resultou, como principios geraes :— o respeito 
ás legislaçôes particulares, assimilação em cada Estado de 
todos os membros da União aos nacionaes, adopçâo de 

alguns principios unifôrmes applicaveis a todos os 

subditos dos Estados signa-tarios. 

5—O art. 14 da Convençâo alludida de-terminava 

que fosse ella submettida a reuniôes periodicas, com o fim 

de screm introduzidos melho-ramentos tendentes a 

aperfeiçoaro systema da União. 

Para esse fim, deveriam realizar-se successiva-mente 
conferencias em um dos Estados contractantes, entre os  

Delegados dos proprios Estados. 

O citado artigo terminava fixando que a pri-meira 

conferencia realizar-se-ia em Roma, em 1885. 

Conferencia de Roma—Com excepçâo da RE- 

PULBICA DoMINICANA, de GUATEMALA E S. SALVADOR, 

todos os paizes da Uniâo fizeram-se representar na nova 
conferencia, a qual concorreram tambeM Estados novos : 

ALLEMANHA, LUXEMBURGO, MEXICO, PARAGUAY, a 

ROUMANIA e o URUGUAY. 

As deliberaçôes tomadas n'essa Conferencia (de 11 
de Abril a 18 de Maio de 1886) não tiveram resul- 
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tados praticos, porque quasi todos os governos dei-xaram 
de ratifical-as. 

Conferencia de Madrid—A segunda confe-rencia 
teve Logar em Madrid, de 1 a 14 de Abril de 1890. 

Como não fosse possivel chegar a um accôrdo 
sobre todos os pontos em discussâo e com o fim de evitar 
os mesmos resultados da anterior reunião, di-vidiu-se o 
conjuncto das disposiçôes em quatro pro-jectos 
distinctos, sendo livre a cada Estado adherir a um ou 
outro, sem obrigaçâo de acceital-os todos. 

Estabelecido assim esse principio fórmaram-se 
Uniões  resirîctas entre certos paizes da União, confôrme 
o art. 15 da Convenção de 1883. 

D'ahi resultaram quatro protocollos, que fôram 
ratificados um anno depois e assignados em 14 de Abril 
de 1891, sendo o primeiro—concernente a re-pressâo de 
falsas indicaçôes de procedencia das mer-cadorias, e 
concluido entre : o BRAZLL, HESPANHA, FRANÇA, GRA-
BRETANUA, PORTUGAL, SUISSA e Tu-NISIA : o secundo—
relativo ao registro internacional das marcas de fabrica 
ou de commercio, concluido entre : a BELGICA, FRANÇA, 
HESPANHA, GUATEMALA (396) ITALIA, PAIZES BAIXOS, 
PORTUGAL, SUISSA e Tu-NISIA; O terceiro—concernente a 
dotação da Repar-tiçâo  Internacional da   Uniâo para   
procteçâo  da 

(396) O Acto de ratifição dcixou de ser assignado por GUATEMALA, que 
nem adherio postcrioraiente. 
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propriedade industrial, e concluido entre: a BELGICA, 
BRAZIL, HESPANHA, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 

FRANÇA, GRA-BRETANHA,  GUATEMALA, ITALIA, NO- 

RUEGA,   PAIZES    BAIXOS,   PORTUGAL,   SUECIA,    SuiSSA 

e TUNISIA (397). 

O quarto protocollo.que determinava a inter-pretaçâo 

e applicaçào da convençâo celebrada, em Pariz, â 20 de 
Marco de 1883, não teve a sancçâo dos principaes paizes 
industriaes taes como a INGLA-| TERRA, BELGICA, 

ESTADOS-UNIDOS, ITALIA, SUECIA, NORUEGA E FRANÇA, 

motivo porque não entrou em execuçâo. 

Os très primeiros protocollos alludidos fôram 
approvados, entre nos, pela Lei 376, de 30 de Julho de 

1896 e mandados executar pelo Decreto n.2.380 de 20 de 

Novembro do mesmo anno. 

Conferencia de Bruxellas — Posteriormente â 

Conferencia de Madrid, uma nova conferencia realizou-se 
em Bruxellas em 1 de Dezembro de 1897. 

Os respectivos delegados votaram: 1º — um Acto 

addiccional á Convençâo de 20 de Marco de 1883; 2º—um 

Acto addicional ao arranjo de 14 de Abril de 1891 
referente ao registro internacional das marcas de fabrica 

ou de commercio (398). 

(397) Em 1897 o Conselho Fédéral Suisso notilicou   a  adhesâo da 
Republica Dominicana e da Servia. 

Em Appendice damos na intégra esses Protocollos. 
(398) Vide o Appendice. 
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Esses dois Actos foram alli firmados em 14 de, 
,   Dezembro de 1900, e mandados observar, entre nós,| 

pelo Decreto n. 4.858, de 9 de Junho de 1903.       

 

M    !•'. _JK| 



CAPITULO XII 

Do Registro internacional 

I 1 —A Convenção de Pariz de 1883, estrei-tando as 
ligaçôes e interesses dos Estados unio-nistas, concorreu 
poderosamente, é certo, para vita-lidade da Uniâo, 
produzindo e fazendo prêver bene-ficios para garantis da 
propriedade industrial. 

Todavia, o seu art. 4° muito deixava ainda a desejar 
relativamente ao registro das marcas inter-nacionaes. 

« Le système des dépôts multiples, escreve TEULE, 
entrainait l'accomplissement de fórmalités compliquées 
dans chaque pays au moment de la demande, et par la 
suite, la durée de la protection1 n'étant pas unifôrme, une 
préoccupation constante de l'échéance des divers délais, 
et de la nécessité du renouvellement» (399). 
I Tornava-se, portanto, urgente uma modificaçâo d'esse 
systema por um outro que ao mesmo tempo que 
poupasscos inconvenientes résultantes da perda de tempo 
simplificasse tambem as fórmalidades do registro, 
unificando a duraçâo da protecçâo. 

(399) Op. cit. n. 46. 
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!î—Esse objectivo foi afinal eonseguido na Con-

ferencia de Madrid pelo Accôrdo assignado em 14 de 

Abril de 1891, consequente a rcvisâo periodica da 

Convençâo de 1883, e modificado na Conferencia de 

Bruxellas, pelo Acto Addicional alli firmado em 14 de 

Dezernbro de 1900 (400). 

Assim, pelo art. 1° d'esse Accôrdo os subditos ou 

cidadâos de cada um dos Estado da Uniâo, po-derâo obter, 

em todos os demais Estados a protecçâo das suas marcas 
de fabrica ou de commercio admit-tidas a registro no paiz 

de origem, mediante o de-posito das ditas marcas na 

Repartição Internacional de Berna, feito por intermedio da 

administração do dito paiz de origem . 

Cumpre dizer, entretanto, que o industrial ou o 

commerciante não fica inhibido de adoptar o syste- 

ma estabelecido pelo art. 4 da Convençâo de 1883 . 

 Póde preferilo, confôrme seus interesses, e, en- 

tâo, registrar directamente a sua marca em cada 

Estado.  

I 3—Apresentada a marca a essa Repartiçâp, e yerificado 

o seu registro no paiz de origem, a Secre-taria intenacional 
registral-a-ha immediatamente. Não param ahi as suas 

funcções, deverá noti-ficar esse registro aos Estados 

contractantes e publi-car a marca n'um supplemento  ao 

jornal que man- 

(40) Vide no Appendice esses ACCORDO C ACTOS  ADDICIONAES. 
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têm, usando para esse fi m do respective) cliché, que sera 
fôrnecido pelo depositante. 

 Essa publicaçào não dispensa, todavia, a que deve ser 
feita nos diversos Estados, para o que a Se-cretaria 
internacional fôrnecerd gratuitamente a cada 
Administraçâo o numero de exemplares que lhe aprouver   
requisitar   da sobredita   publicaçào 

(401).  

—O pedido para tal registro será feito me-diante 

as prescripções regulamentares de cada Paiz. 

Entre nos, o regulamento do registro internacional 
de marcas de fabrica e de commercio foi ap-provado 
pelo Dec. n. 2.747, de 17 de Dezembro de 1897, com as 
modificações constantes do Decreto n. 5.114, de 12 de 
Janeiro de 1.04 (402). 

5—Nos paizes cuja legislaçâo a isso os aucto-rise, 

as administraçôes as quaes a Secreta'ria internacional 

notificar o registro de uma marca, terào a faculdade de 

declarar que no seu terrïtorio não pôde a protecçào ser 
concedida a essa marca. 

Não poderâ oppôr-se tal recusa senão nos termes 
estabelecidos pela Convenção de 20 de Marco de 1883, 
quando houver offensa aos preceitos da moral ou da 

ordem publica. 

(401) Acto Addcional de Bruxellas, de 14 de dezembro de 1900 art. 3 
(402)  Vide o Appendice. 
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Deverão as mesmas Administrações exercer 
essa faculdade no prazo previsto pela respectiva lei 

nacional, e, o mais tardar dentro de um anno, al 

contar da notificação, indicando á Secretaria inter 

nacional o motivo da recusa.  

A dita declaraçâo assim notificada será pela 

Secretaria transmittida sem demora a Administraçâo do 

paiz de origem e ao proprietario da marca. 

O interessado terâ os mesmos meios de recurso que 
no caso de a marca ter sido por elle directamente 

depositada no paiz em que é recusada a protecçâo 

Igualmente a Administraçâo do paiz de origem 

notificarâ a Repartição Internacional as annullaçôes, 
eliminaçôes, renuncias, transmissôes e outras mu-danças 

que se operarera na propriedade das marcas. 

A Repartiçâo Internacional registrarâ essas 

mudanças, as notificará as administraçôes contractantes e 
as publicarâ logo no seu jornal. 

6—Quando uma marca jâ depositada, em um ou 

mais dos Estados contractantes, tiver sido pos-teriormente 
registrada pela Secretaria Internacional em nome de seu 
proprietario ou representante d'este, o registro 

internacional sera considerado como su-bstituido aos 

registros nacionaes anteriores sempre-juizo dos direitos 

adquiridos por via d´estes ultimos. 

7—A protecçâo resultante do registro interna» 

cional durarâ vinte annos, a contar do mesmo regis- 
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tro, mas não poderá ser invocada a favor de uma marca 

que já não gosar da protecçâo legal no paiz de origem. 
O registro poderâ ser renovado satisfazendo no-

vamente as mesmas prescripções anteriores. 

Seis mezes antes de expirar o prazo da protecção ção 

a Repartiçâo Internacional avisará officiosamente a 
administraçâo do paiz de origem e o proprietario da marca. 

Inscripta a marca n'essa Repartiçâo, o respective 

proprietario, industrial ou commerciante, tera garantida a 

protecçâo legal nos paizes que cele-braram o accôrdo de 
14 de Abril de 1891 ou a elle adherirem, depois de feitas 

n'elles as respectivas pu-blicações. 



CAPITULO XIII 

Do home commercial—Em que póde consistir 

1—Embora o direito antigo silencie sobre qualquer 
texto legislativo outorgando expressa e especial 
protecçâo ao uso do nome commercial, e fôra de duvida, 
entretanto, que, em todos os tempos, os commerciantes 
ou industriaes sempre se utili-zaramde um nome na 
exploraçâo de seus nego-cios (403). 

Appondo-o sobre os productos da respectiva in-
dustria, além d'esse facto assignalar a indicação da 
origem, importava tambem em umaa medida de pro-
tecçâo para o consumidor e a mesmo tempo asse-gurava 
uma fonte de lucros e firmava a reputação e 

O credito da Corporaçâo a que pertencia o respectivo! 
fabricante. 

A Revoluçâo franceza proclamando a liberdade do 
commercio quiz supprimir o direito ao nome, por 
enxergar n'elle a semelhança de um privilégo 

 Não conseguindo inteiramente tal intento os 
proprios revolucionarios não tardaram a edictar me- 
didas especiaes que assegurassem aos fabricantes as 

(403) PANDECTES FRANÇAISES — Vo. Nom commercial vol. 41 n. 3 
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vantagens que poderiam  resuitar da apposiçâo dos seus 

nomes aos productos. 

Do periodo que decorre da Lei de 22 germinal do 

anno XI a promulgada em 1857, na França, âccentuou-se a 

generalisação de taes medidas, e no momento actual os 

documentos legislativos con-sagram ao nome commercial 
sufficiente protecçào, cujos principios se encontram 

desenvolvidos pela ju-risprudencia, de modo a respeitar os 

justos limites da liberdade, que são a garantia do 

commercio (404). 

2—Restringindo o assumpto de que nos occupamos 

desnecessario se torna tratarmos do nome considerado 

como o signal exterior que, na vida social, differencia os 

homens entre si. 

O nome civil — servindo para distinguir o indi-
viduo, cuja personalidade resume, é, por assim dizer, a 

marca social da sua pessoa, o signal da sua iden-tidade 

(405). 

Manifesta todo seu passado na plenitude das 

diversas   manifestações   da   sua actividade  (406). 

Considerado civilmente o direito ao nome é im-

prescriptivel e inalteravel e encontra nas dispo-sições do 

direito commum sufficiente protecção contra os ataques 
de terceiros. 

(404) ACHILLE-LEVY—Le nom commercial pag. 5 
(405) MAVER—Noms et marques pag. 109. 
(406) SUDRE—Le droit an nom pag. 221. 



283 

Mas, por isso mésmo que o nome serve para 

individualisar as pessôas, póde tambem apresentar para 

ellas um interesse mais particular, indepen-dente da 
vantagem gerai que confere a todos. 

Sendo elle o meio mais natural de que se serve) o 
sou portador para se dirigir ao publico, o nome pode 
especialmente, quando alguem exerça um com-mercio ou 
uma industria, servir de signal de reuniâo para clientela já 
aggrupada em torno d'elle e pro-porcionar-lhe novos 
clientes attrahidos pela repu-taçâo de probidade e de 
lealdade que ao mesmo se acham ligadas. 

Assim apreciado, o nome deixa evidentemente de 
ser uma medida administrativa, destinada a faci-litar a 
individualisação dos membros de um Estado (407), um 
meio de ordem, na phrase do tribuno; CIIALLON, ou uma 
instituiçâo de policia, como o en-tendem outros, mas sim 
um verdadeiro direito de propriedade incorporea 
representando papel ana-logo a marca de fabrica ou de 
commercio coin as quaes muitas vezes se confunde (408). 

Para distinguil-o do nome patronymico qualifi-ca-
se, neste caso, de—nome commercial, 

D'ahi é facit inferir que nas relaçôes commer-ciaes 
e industriaes, o nome, sob o ponto de vista dos interesses 
privados, tem muito maior importancia do que na vida 
civil. 

(407) PLANIOL—Droit civil vol. 1.° no. 412. ( 
|ùS) ACHILLE-LEVY—Op. cit. pag 5 
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3—Por nome commercial ou industrial— en-tende-

se, de modo, geral, ora a denominâçâo patro-nymica de 

um commerciante ou fabrîcante, ora o nome do lugar em 

que um producto foi fabricado, c finalmente tambem a 

propria designaçâo dada a esses productos, ou ao 

estabelecimento commercial (409). 

Vulgarmente, porém, o nome commercial é aquelle 

sob o qual um estabelecimento commercial ou industrial é 

conhecido do publico, e especial-mente da clientela (410). 

Confôrme a liçâo de MANOURY, O nome commercial 

é a denominação usada, independentemente de qualquer 

fórma distinctiva, o vocabulo empregado por um 

commerciante para designar o seu estabelecimento (411). 

Em sua accepção restricta, diz SUDRE, significa a 
vida do commerciante, isto é, os factos da sua vida que 

possam interessar o consummidor dos productos, em 
ultima analyse, a origem do producto (412). 

Por isso tem sido qualificado de:—thermo-metro do 
credito (413), pavilhâo da mercadoria (414) meio de 

concurrencia de freguezes (415).  

(409) ROBEN DE COUDER—DIET de droit corn. V. Nom industriel 
(410) LAMBERT—Man. propr. industr. et corn. pag. 136. 
(411) Du nom commercial n. 4. 
(412) Le droit au nom pag. 221. 

(414)- CALMELS— De la contrefaçonn. 114.         
(414) POUILLET— Marques de fabrique n. 375, 
(415) GASTAMBIDE— Contrefaçon pag. 448. 
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        Inspirando-se MANOURY(416) E DALLOZ(417)  O 

DR. SOLIDONIO LEITE acertadamente define o nome 

commercial— aquelle corn que se distinguem as pessoas 
e sociedades que exercem um commercio, ou os seus 

estabelecimentos (418). 

    Do exposto resulta, portanto, que o nome commercial 

não exprime de modo algum a personalidade civil de 

quetn o possue, mas unicamente indica o complexo do 
estabelecimento commercial, e, como accrescenta 

OTTOLENGHI :—«in quanto le si attri-buisce un credito, 
in altre parole, in suo avviamen-to» (419). 

4— Do principio da livre concurrencia, leal-mente 
exercitada e praticada corn honestidade, e como base da 

organizaçâo commercial moderna, resulta que todo o 

commerciante ou industrial pode, em regra, exercer o 

seu commercio ou sua industria sob o nome que 
escolher. 

Assim, o nome commercial póde consistir: 

a ) No nome patronymico ; 

b ) Em um pseudonymo ;  

c ) Em denominações de fantasia ; 

(416) Op. cit. n 4. 
(4.* 7) Reperl— V. Nom. commercial n. 78. 
(418) Do nome commercial e suas garantias n 14. (These apresentada « 

Secção de Sciencias  juridicas do 3ª Congresso Scientifico-Latino Americano.       
(419} in VIVANTE E SRAFFA— Rivista di diritter  commerciale, indus-

trialt e maritimo vol. Il parle 2 pag. 13° not 
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   d) Em  nomes de localidades (420)  

Não é outra a liçâo de JOÃO MONTEIRO, quando ao 

tratar do assumpto escreve: «Esse nome pôde ser o civil ou 

patronymico, ou pôde ser de designaçâo imaginaria ou 

figurada, ordinariamente tirada da denominaçâo particular 

do cstabelecimento ou do emblema por este adoptado para 

se distinguir dos estabelecimentos congeneres, ou do lugar 

onde tem| a sua séde,ou do nome do producto fabricado» 

(421). 

5 — Nome patronymico — O commerciante, 
ordinariamente, se estabelece com o seu nome de familia, 

acompanhado ou não do seu prenome. 

E' incontestavel a faculdade que tem de em-pregal-o 
como melhor lhe aprouver no exercicio do ramo 

commercial ou industrial da sua escolha. 

(420) REIBEL— Du nom commercial, artistique et litteraire ; ACHILLE-
LEVY—Op. cit.; AFFONSO CELSO—Marcas industriaes nome commercial pag. 
102; PANDECTES FRANÇAISES— loc. et vol. cit. «. 109; DALLOZ-—Op. et loc. 
cit.n. 79. 

O direito portuguez considera nomes commerciaes ou industriaes : 
1°— Os nomes pessoaes dos induslriaes, agricultures pu commer-

ciantes, completos ou abreviados ; 
2°— As razões industriaes ou commerciaes e firmas; 
3.º— As denominações sociaes de companhias por acçôes, de socie-

dades anonymas e cm commandita, ou de nome collectivo ; 
4.º— Nomes que não sâo os dos proprietarios do estabelecimento ; 
5.0— Nomes abreviados dos societarios com designaçâo semelhantes a 

estas : « & Ca & Filhos, & Irmãos» ; 
6°— As denominaçôes de phantasia ou especificas ;     7"— Os nomes da 

propriedade agricola,  industrial ou  commercial (L'i de 21 de Maio de 1896 
art. 105). 

A legislaçào hespanhola considera nome commercial :— a rasão social 
ou a denominaçâo, sob as quaes um estabelecimento agricola, industrial ou 
commercial se faz conhecer ao publico (l.ei de 16 de Maio de 1902). 

(421 ) Applicaçães do direito pag. 133 ; Vide: PUMA—Nozione di di-
trito insdustriale n. 197. 
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6—O commerciante póde tomar o compro-misso de 
não fazer concurrencia a um outro que se estabeleça, e, 
para esse effeito renunciar o direito de se utilisar do seu 
nome commercial no mesmo corn-mercio, nos limites de 
tempo e de lugar fixados pela convençâo. 

Todavia, tal estipulaçâo não importaria absolu-
tamente na perda do uso do seu nome em qualquer outro 
ramo da actividade industrial ou commercial diverso do 
que foi o objecto da convençâo, como tambem nesse 
mesmo poderia usal-o, comtanto que, n'esta ultima 
hypothese, se estabelecesse fôra do lugar em que a outra 
parte contractante explora o seu commercio. 

Entretanto, pondera ACHILLE-LEVY, a prohibi-çâo 
que abrangesse de modo gerai todas as indus-trias seria 
evidentemente illicita, mesmo quando restricta ao tempo 
e lugar, porque chegaria ao ex-tremo de privar dos meios 
de subsistencia aquelle que a tivesse acceito (422). 

Existindo, porém, a limitaçâo do tempo e de lugar, 
a clausula sera valida, e o que assim se tiver 
compromettido, sómente fôra dos limites fixados po-derâ 
usar do seu nome commercial. 

N'este sentido prescreve a CORTE DE CASSAÇÃO: 

«11 appartient aux tribunaux de faire 
«respecter l'engagement pris par le ven- 

(422) Op. cit.  pag. 2$; Vide: HUMBLET— Fraile des nomsn. 288. 
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«deur de ne pas établir une maison rivale ode 
celle par lui vendue; si leurs pouvoirs «ne 

sauraient aller jusqu'à priver un comte merçant 

par une interdiction absolue, de «la faculté de 

se servir du nom qui lui ap-«partient dans les 
faits et actes de son «commerce,ils peuvent 

néanmoins imposer «cette interdiction en la 

limitant à un lieu «déterminé, quand dans ce 

lieu ce nom «s'identifie tellement, aux yeux de 
la «clientèle, avec le fonds de commerce lui-

«même ; qu'une pareille défense peut être 
«considérée comme le seul moyend'empè-

«cher, de la part du vendeur, la continua-' «tion 
d'un commerce qui constituerait «une rivalité 

abusive et une violation des «principes de   la 

garantie» (423). 

P6de succeder, comtudo, que a despeito do contracto 

em que se estabeleça validamente a renun-cia, a parte que 

asssim se tiver obrigado faite ao seu compromisso. 

Qual será a soluçâo para o lesado ? 

Embora mais de uma decisâo judiciaria tenha 

admittido o principio de que os tribunaes podem ordenar o 

fechamenio do estabelecimento aberto corn a violação do 
contracto referido, fazendo exe- 

(423) SIREY—Recueil de jurisprudence. 91, 1, 377. 
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cutar a respectiva ordem manu militari, si preciso fôr, 
entretanto, em regra, a jurisprudencia tem se li-mitado a 
condemnar o infractor nas perdas e damnos (424). 

7 —Homonymos — Si os concurrentes fôrem 
homonymos não se lhes poderá recusar o direito de usar 
commerciahnente dos respectivos nomes. 

Em principio, ta] privação importaria em um 
attentado  a personalidade do individuo. (425). 

Como, entretanto, proteger a bôa fé do publico de 
modo a impedir a confusão entre estabelecimentos rivaes 
? 

Como permittir que a reputaçâo do commerci-ante, 
adquirida pelo trabalho e pela lealdade, a custa de longos 

esfôrços e penosos sacrificios, que a justa nomeada do 
seu estabelecimento seja confundida com a do 

homonymo adventicio ? 

 A doutrina e a jurisprudencia moderna não sanccionam 
semelhantc injustiça, e fazendo surgir a theoria do abuso 
do direito (426), pela qual é repri-mido qualquer uso do 
direito que possa attentar contra o direito de outrem, — 
estabelece que, em tal hypothese, provada a posse 
anterior do nome para uso commercial ou industrial, o 
commerciaiite póde 

(424) ACHILLE-LEVY -Op. cit .pag. 27. 
(425) POUILLET — Op. Cit. n. 488; MAYER — Op.-CiT. II. 18. 
(426) PORCHEROT — De l'abus du droit. 
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obrigar o concurrente, que tenha direito a nome 

identico ou semelhante a modifical-o por fórma que 

seja impossivel erro ou confusão (427).  

Não é indispensavel que a modificaçâo seja con-

sideravel, basta uma pequena differença, comtanto que 

seja sufficientemente clara (428). 

Nesse sentido sentenciou a CORTE DE CAS- 

SAÇAO:  

«L'emploi du nom patronymique est 

«une des fôrmes permises de la jouis-«sance et 
de la disposition, attributs essentiels de la 

propriété. 

 «Il appartient aux tribunaux de rcpri- 

« mer l'abus qui serait fait de ce droit pour 

«usurper les avantages du credit et de la 
«réputation acquis à un tiers déjà connu «sous 

le même nom. 

«Mais, si les pouvoirs du juge à cette 
«égard doivent avoir toute l'étendue neces-

«saire pour assurer leur efficacité, ils ne 
«sauraient aller jusqu'à priver un commer-
«çant de la faculté de se servir du  nom 

(427) ACHILLE-LEVY— Op. cit. pags. 28 e 29; MAYER — Op. cit. n. 
18; REIBEL — Du nom commercial, etc. n. 40 e seguintes; GIANNINI — La 
concurrença sleale n. 174. 

Essa soluçâo é a que se acha espressamente consignada no direito 
brasileiro (Vide : Lei 1.236 de 24 de Selembro de 1904 art. 10 n. 2; Dec. 916 de 
24 de Outubro de 1890 art. 6 §§ 1 e 2, e art. 1° § 3.0. 

(428) COSACK — Traité de droit commercial (Trad. do allemão por 
Leon Mis) pags. 100 e seguintes; Codigo Commercial Allemão art.30. 
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«que Jui appartient dans les faits et actes 
«de son commerce, par une atteinte portée 
«à son droit de propriété.» (429) 

8 — Identica soluçâo a que vimos de expôr 
deve dar-se a hypothese da homonymia imperfeita, 
isto é, quando embora não se verifique a semelhança 
completa de nomes, a confusâo seja, entretanto, pos- 
sivel (430).  

9 — Si o concurrente tiver contractado o nome 
de um compars a muitas vezes estranho ao commer-
cio para assim estabelecer a homonymia, com o fim 
de concurrencia desleal e de levar a confusâo no 
espirito do publico, essa convençâo é illicita, e, por-
tante, nulla e de nenhum effeito, sendo, então, legi-
tima a prohibiçâo do uso do nome assim organisado 
(431). 

      10—Pseudonymo — O commerciale  pode 
exercer o commercio sob um pseudonymo.       
Assim, tem direito a mesma protecçâo como se o 
fizesse usando do seu proprio nome (432). 

     (429) SIREY — Op. Cil. 78, 1, 289. 
(430) REIBEL— Op. cit. n46 
(431) ACHILLE-LEVY — Op. cit.pag. 35; POUILLET - Op. cit.n. 496 

REIBEL — Op. cit. n 48. 
(432)THALLER-TR. de droit commercial n. 102; ACHILLE-LËVY-~. 

Op. cit. pag. 35 ; REIBEL — Op. cit. pag. 115; Bouy — Des noms des 
persomes pag. 97 ; LALLIER — De la propriété des noms et des litres ns. 216 
e 217 ; MAYER — Op. cit. 20 ; MANOURY—DU nom commercial ns. 6 t 48; 
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Todavia essa faculdade fica subordinada a con-dição 

de não ser utilisada com o proposito de illudir a terceiros 
sobre a sua verdadeira personali-dade (433). 

11—Na escolha do pseudonymo o commer-ciante 

póde proceder livremente. 

Não obstante, pondera REIBEL (434), um duplo 

limite restringe tal liberdade. 

I—O nome patronymico de outra pessoa não pôde 

ser adoptado como pseudonymo. 

Importaria esse facto não só em attentado contra a 
individualidade de tal pessoa, como tambem poderia, pela 

semelhança, occasionar confusôes, que devem ser sempre 
evitadas. 

Póde, entretanto, succeder que um commer-ciante 

tenha adoptado, de boa fé, um pseudonymo e com elle 
exerça o seu commercio, tendo conseguido certa reputaçâo 

e notoriedade. 

Um terceiro que possua nome identico poderâ 

reinvindicar o uso exclusivo e impedir a sua conti-nuaçâo, 

como pseudonymo ? 

AUGER—Des brevets d'invention et des marques de fabrique et du nom com-
mcrcial considérés au point de vite international pag. 122 ; POUILLET—Op. 
cit. n. 512 ; BLANC—Cod. de la propriété industrielle pag. 717 ; RENDU— Tr. 
de marques de fabrique n. 391 ; HUARD—Propriété industrielle n. 165 ; 
CALMELS—Des noms et marques de fabrique et de commerce el de la concur-
rence déloyale u. 133. 

(433) ACHILLE-LEVY — Op. cit. pag. 36.    . 
(434) Op. cit, «.49. 
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Resolve REIBEL, a questâo, nos seguites termos: 

 «Nous pensons qu'il serait inique de 

 «reconnaître au tiers d'une façon absolue 

«le droit de revendiquer l'usage exclusif 

«du nom et de dépouiller celui qui, de 

«bonne foi, s'en était fait un pseudonyme.» 

 «La solution  dépendra surtout, cro- 

 «yons-nous, du point  de savoir si, en l'es- 

«pèce, la communauté de nom est susce-
«ptible d'entraîner une con fusion de per-
«sonnes, si notamment, le porteur du pseu-
«donyme et le titulaire   du nom exercent 

 «la même industrie ou la même profession; 
 «enfin, il devra être tenu compte du temps 

«depuis lequel le commerçant ou l'artiste «fait 
usage du pseudonyme, sans récla-«mation de 
la   part de l'ayant-droit (435). 

      Assim, si a confusão fôr impossivel e nenhum o 
prejuizo, não haverâ fundamento para a reclamação. 

II—O commerciante  não poderá escolher para 
pseudonymo o nome que, como tal, jâ é usado por 

outrem, salvo si as respectivas industrias fôrem dif-

ferentes, não sendo possivel verificar-se confusâo e 

consequentemente o prejuizo. 

(455) Op. cit. pag. 116 : No mesmo  sentido, vide: POUILLET— Op. 
cit. n 380 ;LAILLER-OP . cit.n. 217.  
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E as razôes para assim decidir sâo as mcsmas que 

vimos de apresentar. 

A culpabilidade do contrafactor é a mesma, diz 

HUARD, quer usurpe um pseudonymo, quer se apo-dere do 

nome verdadeiro (436 ). 

12 —Denominaçôes de phantasia — A de-

nominaçâo arbitraria ou de phantasia dada ao esta-
belecimento commercial é uma especie de pseudonymo 

com que o commerciante se faz conhecido do publico, e 
ao mesmo tempo um meio de distinguir a sua casa das 

concurrentes rivaes. (437). 
Todavia, para que possa constituir um nome 

commercial e ser susceptivel de apropriaçâo é mister que 

não seja necessaria ou generica. 

Assim seria absurdo consentir no monopolio de 
expressões taes : Leiteria, Confeitaria, Fabrica de 

calçados, Armazem de Mantimentos, etc. ( 438 ). 

A simplicidade do principio encontra, todavia, 

difficuldades praticas que impedem estabelecer de 
antemào a linha divisoria entre as denominaçôes 
necessarias ou genericas, não susceptiveis de uso ex-

clusivo, e as denominaçôes puramente arbitrarias ou 

phantasistas. 
Aos Tribunaes e Juizes cumpre, pois, resol-verem, 

em cada especie, essa questão de facto. 

(436) Prop. industrielle, u. 165. 
(437) Por  exp. :    Casa   Colombo,  Leão   de Ouro,  Bella-Jardineira, 

Louvre, etc. 
(438) REIBEL — Op. cit. pag. 123 ;   ACHILE-LEW — Op. cit. pag. 37. 
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13— Uma vez que a protecção devida as deno-
minaçôes funda-se na necessidade de evitar a con-fusâo 
entre os estabelecimentos concurrentes, é obvio que não 
existirá imitaçâo quando identicas denominaçôes 
servirem simultaneamente a estabeleci-mentos de 
commercio ou industria diversos, ou, quando identicas 
estas, fôrem utilisadas em locali-dades differentes. 

E a jurisprudencia unifôrme e constante dos 
tribunaes francezcs, sem embargo da opinião contraria do 
eminente LYON-CAEN que absolutamente não admitte 
essas limitaçôes (439). 

14 — As iniciaes e os algarismos podem ser 
considerados denominaçôes de phantasia, e, como taes, 
devem gozar da mesma protecção concedida a estas. 

A despeito da doutrina adversa, sustentada pela 
maioria dos publicistas, que recusam essa funcção as 
inipiaes e aos algarismos (440), entretanto, parece-nos a 
melhor a que não se escusa em consideral-as como 
constituindo verdadeiro nome commercial quando 
empregadas pelo commentante para desi-gnar o seu 
estabelecimento (441). 

(439) SIREY — Op. cit. 94,n> 433 ; REIBËL — Op. cit., pags. 127 n 129 
; ACHILLE-LEVY — Op. cit. pags. 37 e seguintes. 

(440) RUBEN DE COUDER— Op. cit. V. Nom. industriel, n. 24; 
POUILLET — Op. cit. n 582; RENDU — Op. cit. n. 390; BEDARRIDE — Op. cit. 
n. 779 ;  CALMELS—OP. cit.n. 44.  

(441) MANOURY — Op. cit., pag. 177 e seguintes; BLANC — De la 
contrefaçon, pag. 775 ; ACHILLE-LEVY — Op. cit. pag., 44 ; REIBEL — Op. 
cit. n. 60 ; PANDECTES FRANÇAISES — V. Nom. commercial, «. 77. 
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15 — Nomes de localidades— A denomi-nação 

emprestada â origem do producto não caracterisa 
propriamente o nome commercial, porque servindo este 
para designar um estabelecimento de-terminado 

pertencente a um só individuo afim de distinguil-o de 

outro estabelecimento, o nome do lugar da producçâo 
pertence cumulativamente a todos os productores nelle 

estabelecidos (442). 

Mas, por nome de localidade, não se deve en-tender 

unicamente os nomes designando uma agglo-meraçâo 
definida e geographicamente reconhecida, cidade, aldeia, 

regiâo, etc., mas tambem os nomes que indicam um 

estabelecimento, uma herdade, um dominio, v. g. : CLOS-
VOUGEOT, CHATEAU-LATOUR, GRANDE-CHARTREUSE, etc. 
(443). 

Ora, pondera REIBEL, garantindo o nome ou a razâo 

commercial é o respeito da personalidade de cada um que 

queremos proteger, e, portanto, si existe entre o 
negociante, e o seu estabelecimento uma relaçâo bastante 

intima para que a usurpaçâo da sua razâo commercial 

constitua um attentado a sua individualidade, tambem o 

mesmo vinculo o liga á localidade em que exerce o seu 
commercio. 

O nome da localidade contribue para fórmar a 
designação, por meio da qual o publico reconhece e 

distingue o estabelecimento ou os productos do com- 

(442) MANOURY—Op. cit. pua. 185, ns. 12 e seguintes ;   Dec. 5.424, de 
14 de Janeiro de 1905, art. n 

(443)   POUILLET—Op. cit. n.  396, 
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merciante, e, por conseguinte, qualquer violaçào de tal 
nome attenta necessariamente contra os direitos da 
personalidade dos commerciantes ou dos industriaes que 
sâo estabelecidos no lugar. 

Esse nome é para elles o objecto de um ver-dadeiro 
direito ao nome commercial (444). 

Assim, o nome da localidade póde ser usado com 
igual direito por todos os que fôrem n'ella estabelecidos. 

Si esse nome fôr o de um dominio privado é claro 
que sômente poderá ser utilizado pelo respe-ctivo 
proprietario ou por aquelle a quem este houver cedido o 
respectivo gozo (415). 

l6—Ninguem tem o direito de utilizar-se do nome 

de um lugar de fabricaçâo para designar pro-ducto 
natural ou artificial ou proveniente de lugar diverso. 

Não haverá, entretanto, falsidade de indicaçâo de 
proveniencia quando se tratar de denominação de um 
producto por meio de nome geographico que, tendo-se 
tornado generico, designar em linguagem commercial a 
natureza ou genero do producto (446). 

Esta excepçâo não é, comtudo, applicavel aos 

productos vinicolas (447). 

(444) Op. cit. n. 61. 
(445)POUILLET—Op. cit. n. 409; RENDU—Op. cit. n. 441; REIBEL— 

Op. cit. n. 62. 
(446) V. g. : Agna da Colonia, Pallia de Ilalia, etc—Vide: POUILLET— 

Op. cit. n. 41 r. 
(I47) Dec. 5.424 cit. de 190$ arts. 12 e 13. 
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17—Para que o industrial possa dar aos seus 

productos o nome de uma localidade, é necessario que seja 

effectivamente estabelecido n'ella, isto é, que o seu 

estabelecimento, a exploraçâo do seu ne-gocio sejam reaes 

e serios. 

Si a fabricaçâo não fôr mais do que um simu-lacro, 
si apenas fôr apparente, constituindo o estra-tagema de 

que lança mâo o concurrente desleal para utilizar-se d'esse 

nome para productos fabricados em lugar diverso, 
constitue esse acto um processo frau-dulento que não lhe 

outorga direito algum ao nome da localidade. (418) 

Identicas seriam as soluçôes ; 

a) quando o industrial se limitasse a fabri- 

car na localidade sómente os recipien • 

tes destinados a conter os seus productos 
fabricados em outra parte; 

b) quando   estabelecido   na   localidade, 

abandonou-a sem conservar estabele-

cimento algum (449). 

18—Tratando-se de localidades homonymas, os 
productores, sem duvida, terâo direito ao nome commum 

que as designar, ficando, porém, salvo aos 

(448) ALLART—Concurrence déloyale u. 44; POUILLET—Op. cit. n. 401; 
REIBEL—Op. cit. n. 63; PANDECTES FRANÇAISES—V.º cit.n. 613 e segls. 

(449) ALLART—Op. cit. loc. cit.; Dec. 916 de  24 de Outubro de 1890, 
art. 2.º 
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Juizes e Tribunaes ordenarem as medidas convenientes 
afim de evitar qualquer confusão. 

 E', portanto, applicavel aqui o que dissemos re-
lativamente a homonymia dos nomes patrony-micos. 

10—A fórma distinctiva do nome de localidade 
pôde, entretanto, ser susceptivel de uso exclusivo pelo 

primeiro que assim a tiver usado. 

Igualmente, quando o nome de localidade cessa de 
existir como nome generico de um paiz pode ser 

apropriado como nome de phantasia. 

Assim é que o Tribunal Rouen, em 12 de Julho de 
1893, decidio que o nome OREZZA, que designou uma 
antiga circumscripção da Corsega, e cahira em desjso, 
tornou-se objecto de um direito privativo por quem 
primeiro fêz uso delle para desi-gnar agua minerai de 
fonte alli existente (450). 

 20 — Firma, razâo, denominaçâo commercial — Na 
accepção que vimos de considerar, o nome commercial 
significa igualmente o mesmo que : firma ou razâo 
commercial, razâo social, denominaçâo commercial. 
(451). 

Cumpre não confundil-as. 

(450) PATAILLE—95, 25; REIBEL—Op. cit.n. 66. 
(451) AFFONSO CELSO—Op. cit. n. 109; LOISON—.Noms  commerciaux 

n.   23. 
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A firma ou razâo commercial— e o nome com que o 

commerciante exerce a sua profissão, com o qual assigna 

suas cartas commerciaes, quitaçôes, reconhecimento de 

dividas, e o utilisa em todos os actos referentes ao 

commercio (452). 

A razão social— é o nome da sociedade e ao mesmo 

tempo a sua firma. 

Implica não so o reconhecimento da responsa-

bilidade pessoal e solidaria dos socios, como tambem 

individualisa a sociedade attestando a sua personali-dade 

juridica. 

Compôe-se dos nomes de todos os associados, ou de 

alguns delles accrescentados das palavras «e companhia 

(453). 

A razâo commercial, acertadamente considerada por 
HUMBLET como a propria firma commercial (454), 

comtudo é geralmente empregada como equivalente a 
denominaçâo do estabelecimento commercial, v. g: PARC 

ROYAL, MAISON ROUGE, A' LA FIANCEE, etc. (455). 

21.—Cumpre não confundir o  nome commercial 

com a marca de fabrica. 

(452) COSACK—Tr. de droit coM. (TrAd. de Leon Mis) vol. I.°pag. 107. 
HUMBLKT—Traité des noms us. 261 e seguintes. 

(453) Do AUTOR : Codigo CommercialBrazileiro not. 303. 
(454) Op. et loc.   cit.   ;' Vide : SOLIDONIC LEITE— Op.   cit. pag. 15. 
(455) POUILLET—Op. cit.n. 376; MANOURY— Op. cit. ns. 2 e 4; 

BEDARRIDE—Op. cit. us. 773 e seguintes ; RUBEN DE COUDER—Op. cit. V.º 
Nom industrieln. 41 ; DALLOZ— Reperl. v.º Nom ns. 78 e seguintes; 
CALME.LS— Op. cit. n. 129. Vide a respeito ; J0Â0 MONTEIRO— Applica-çâo 
do direilo pag. 133. 
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O nome individualisa o commerciante, a marca 
o producto (456). 

(456) Vide: JOAO MOMTEIRO— Op. cit. pag. 134. 
O DR. AQUINO E CASTRO, em sentença proferida em pleito discutido no 

Juizo Federal de S. Paulo, estabeleveu magistralmente a distincçâo nos 
considcranda que transcrevemos : 

«Considerapdo que a doutrina e a jurisprudencia têm unilormemente 
estabelecido entre o nome commercial e a marca de fabrica a seguinte dis-
tincçâo :  O nome commercial, que tem e como synonimos—firma e razão 
social, designa e individualisa a pessoa natural ou juridica do commerciante 
e, por ampliação, o estabelecimento commercial e o logar da pro-cedencia do 
producto ; a marca de Jabrica serve para designare individua-lisar productos 
00 mercadorias (V. DE OURO PRETO—Marc. ind. n. 109 er seguintes e 216 e 
seguinles ; POUILLET—Marq. de fabr. n. 375 e seguintes  
DUFOURMANTELLE—Droit.  Indust. pag.  68) ; 

«Considerando que esta distincçâo acha-se ignalmente consagrada no 
direito patrio, em textos da legislação e de convençâo diplomatica (Decr. n. 
916, de 24 de Outubro de 1890, art. 2.0/ Lei n. 3.346, de 14 de Ou tubro 1887 ; 
arts. I.°, 2°, 8.» princ. '$' § 2.°; art. 14 us. 2 e 7; Codigo  Penal, art, 353 pi: e 
§ 6.°; art. 354 pr. e paragraphe unico; Decr.n. 9.828, de 31 de Dezembro de 
1887, art. 8.° pr. e n. $. art. 22, n. 2 e art. 27; Conv. de Paris, de 30 de Março 
de 1883, arls, y.0, 8.º e 9.0, promulgado pelo Decr. n 9.233, de 1884; Decr. n 
3.084,. de 5 de Novembro de 1898, P. N, arts. 89 e 91  

«Considerando que alem dessa distincçâo, quanto ao objecto, entre 
nome commercial e marca • de fabrica, ainda se distinguent quanto a sua 
natureza e effeitos juridicos, pois a violaçâo da marca de fabrica e um 
attentado à propriedade, ao passo que a usurpaçâo do nome commercial e um 
attentado mais grave, que ataca directamente a personalidade ; a pri-meira 
affecta interesses ligados a ceria classe de productos ou mercadorias, a 
segunda pôde comprometter todas as relações da vida commercial (V. DE 
OURO PRETO— Obr: cit.n. 217 ; H. MESNIL—Marq. de fabr. et Nom. comm, 
pag. 157) ; 

«Considerando que, pela razão exposta, a legislaçâo patria, de har-monia 
com a doutrina e o direito das naçôes modernas,—liberalisa ao nome 
commercial mais ampla protecçâo que as marcas de fabrica ou de de 
commercio, pois aquclle assegura a inviolabilidade, ainda quando não 
registrado e faça ou não parte da marca de fabrica (Lein. 3.346, de 1887, arts, 
it, 14 n. 7 ; Cod. Peu. art. 3 s 3 § 6.° ; Conv. de Paris de 30 de Março de 1883, art. 
8.°); 

«Considerando que não é licito ampliar-se a accepçao juridica do nome 
commercial A designaçâo de productos ou mercadorias, pois seria eliminar-se 
a distincçâo entre nome commercial e marca nominal, e assim sem razão 
justificavel, estender-se as marcas nominaes a dispensa do registre, 
beneficio não outorgado as marcas symbolicas, litterarias, emble-\inalicas, 
figuralivas e outras (Lei cit.n. 3.346, arl. 3; Dec. cit.n, 9.8288 art. 1) etc. (O 
DIREITO— vol. 91,pag. 370). 



 



CAPITULO XIV 

Natureza do direito ao nome commercial 

1—A natureza juridica do direito ao nome, em 

geral, e particularmente ao nome commercial, constitue 

ainda hoje o objecto de animada controversia. 
Tratadistas e commentadores combatem-se re-

ciprocamente e nos seus ensinamentos assignalam tenaz 
esfôrço para supplantar a doutrina que reputam erronea. 

2—A primeira opinião estabelece que o nome 

constitue a propriedade a mais absoluta para o in-dividuo 
que o possue. 

Identifica-se com elle, resume a sua persona-
lidade, é imprescriptivel, nada pode destruil-o (457). 

Os primeiros protestos contra esta theoria sur-giram 
na Allemanha, que foi afinal rejeitada por l'serein 
inconcitiaveis com o direito de propriedade, 

(457) POUILLET—Op. cit. us. 575 e 4S8 ; BARBIER—Du la concurrence 
délayale  pag 75 ; GASTAMBIDE—«De contrefaçons en toin  genres pag. 488 ; 
BLANC—Op. cit. pags. 788 e 601 ; M;RLIN—Reperl. V.º Nom part, 2n. 1; 
DALLOZ — jurisp.   gen V.º Nomn. 10 :   AUBIN — Du mm commercial ; 
SALVETON—Le  nom   en droit  romain et en droit français  pag.   305 e se- 
guintes ; ROSMINI—Giurisprudenza  sui dirillit  et autore pag. 498. 
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— a inalienabilidade, a imprescriptibilidade e a 

intransmissibilidade proclamadas para o nome (458). 

Singular direito de propriedade, esse, escreve 

REIBEL, que não só recusa ao seu titular o poder de 

transmittilo, como tambem não lhe outorga a facul-dade de 

despojar-se do objecto do seu direito (459). 

A theoria assim sustentada pela opiniâo refe-rida não 

fazia, entretanto; distincçâo alguma entre o nome civil,— 

attributo da personalidade, e o nome commercial — 

elemento   pecuniario do   patrimonio. 

D'ahi a justeza e a procedencia da critica. 

3—Limitado o ataque ao nome commum, ao nome 
patronymico, foi, entretanto, considerado, que si o nome 

commercial é um valor, é um bem, pode, como tal, ser 
objecto de propriedade (460). 

Effectivamente, confôrme a juridica opiniâo de 

ACHILLE-LEVY, (461) o nome commercial implica um 

conjuncto de qualidades que recommendam os productos 
de  um estabelecimento a sua  clientela. 

Sem duvida, esse elemento do activo esta sempre 
ligado a pessoa e não é consequencia neces-saria do 

nome, mas das qualidades profissionaes do seu portador. 

(458) KOHLER —Rechi d er Markenschullzes   Int. ; Saleilles in Revue 
critique ( 1900) pag. 94  ; 

(459)  Op.cit pag.29 
(460) PLANIOL—Droit  civil vol. 1 n.   357 ; Perreau—Contribuilion d 

l'étude du nom civil. 
(461) Op. cit. pags. 59  e seguintes  
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Todavia, em dada occasião, a clientela não mais se 

preoccupa em realizar transacçôes com tal ou qual 
commerciante reputado, mas unicamente com o esta-
belecimento, designado portai nome, e cujo pro-prietario 

ignora quem seja. 

Desapparece, pois, a consideração da propria pessôa 
do commerciante, para subsistir apenas a que resulta do 

nome pelo qual sâo designados os pro-ductos expostos a 

venda. 

 Assim, o nome commercial desliga-se inteira-mente do 
commerciante e nada mais tem de commum com o nome 
patronymico. 

Apresenta um valor pecuniario cujo preço pode ser 
estimado de modo quasi mathematico : é igual ao 
supplemento de valor que proporciona ao pro-ducto que 
designa. 

 Não ha como deixar de constituil-o o objecto de um 
direito de propriedade. 

Não é outra a licçâo de PIPIA: 

«Il nome commerciale, la ditta, costi- 
tuendo parte integrale e precipua dell'azi- 
enda, personificandone l'azione, non è es- 
pressione di personalità ne oggetto di di- 
ritto personale, ma rappresenta una vera, e 
 propria proprietà, rientra nell'elemento pa- 

trimoniale dell'azienda: il diritto alla ditta è 
diritto di proprietà.» (462) 

(462) Diritto industriale pag. 144 «. 200. 
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A notoriedade do nome commercial torna-se, sem 

duvida, uma fonte de lucros pecuniarios, e, por-tanto, 

constitue, no sentido exacto e economico da palavra—uma 

riqueza. 

Si, pois, o direito de propriedade não deve ser 

attribuido ao nome civil, tal natureza juridica não se pode 

recusar ao nome commercial. 

4—Contra essa theoria que assim consagra a 
propriedade do nome commercial surgem objecçôes 
theoricas tendentes a demonstrar que o direito exer-cido 

sobre o nome nada tem de commum com o direito de 

propriedade, visto como, differentemente d'este, aquelle 

não é absoluto, nem perpetuo, nem exclu-sivo (463). 

Responde, entretanto, ACHILLE-LEVY, de modo a 

refutal-os com vantagem (464). 

Assim: 

 I—Não é exacto que o direito sobre o nome não 

implique, como a propriedade, o jus 

abutendi, que se caracterisa pela 
faculdade de alienar. 

E' incontestavel o direito de ceder o 

nome commercial. 

(463) Vide: HUMBLET—'1 r. des noms. us. 224 e segts; REIBFL— Op. cit. 
n 12; WAELBROECK—Droit, industriel vol. I. pag. 268)1. 131 ;SOLIDONIO 
LEITE — Op. cit. us. 2 e segls. 

(464) Op. cit. pag. 61.  
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Pouco importa que a transferen-     cia 

sô possa ser feita corn o estabeleci-     
mento, visto como é a sua incorpora-çâo a 
este o que lhe dá o valor. 

 Um nome isolado que não fosse 

applicado em uma exploração com-

mercial não teria valor algum. 

 E' sômente devido ao valor que 

dû aos productos designados por elle, 
que d'ahi resulta o seu valor commercial, 
e, portanto, nada ha de estranha- 

 vel que unicamente possa constituir objecto 
de uma cessâo como accesso-rio do 
estabelecimento. 

 Existe, portanto, um direito sus- 
ceptivel de propriedade. 

II — A objecçâo de que o direito ao nome 
     commercial   não   é   susceptivel   de 

perpetuidade, continua o mesmo es-
criptor, assenta em falsa concepçâo do 
objecto d'esse direito. 

E' um erro suppôr que sômente as 
cousas susceptiveis de perpetuaçào 
indefinida sejam susceptiveis de pro-      
priedade. 

Esta p6de ser transferida ad iem-
pus e ser relativa a objectos cuja du-
raçâo é d'antemâo limitada. 
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O direito moderno conhece pro- 

priedades incorporeas cuja duraçâo é 

essencialmente limitada, v. g.: a de 

uma obra litteraria.a de um privilegio 

de invençâo. 

Além d'isso é inexacto suppôr que o 

direito ao nome seja tempo-1 rario. 

Ao contrario, dura emquanto esse 
nome tem um valor pecuniario. Existem 
estabelecimentos commer-ciaes 

conhecidos ainda pelo nome de seu 

fundador, alias, morto ha longos annos. 
Portanto, o caracter de perpetui-dade não 

é extranho a propriedade do nome commercial. 

III — Pretender finalmente que a propriedade 

do nome não é exclusiva, a pre-texto de que 
um mesmo nome pode pertencer a diversas 

pessoas, é des-acerto porquanto importaria 

affirmar que dois objectos identicos não pode-
riam ser objecto de um direito de propriedade 
por parte de duas pessoas differentes. 

Dois nomes podem ser seme-

lhantes, ou mesmo identicos, mas nem 

por isso deixam de ser duas con- 
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sas differentes, e cada um dos respe-

ctivos titulares têm um direito exclu-sivo 

do outro. 
Apenas, para melhor permittir que 

cada um tire do seu nome o ma-ximo 
proveito e utilidade é que os homonymos 

são obrigados a diffe-rençar-se de modo 
a evitar qualquer confusão. 

5 — Uma terceira opinião surge ainda patroci-nada 
por numerosa escola de jurisconsultes alle-mâes, 

chefiados por KOHLER. 
Fundados na doutrina allemã que estabeleceo uma 

terceira classe de direitos : —os direitos daindi-
vidualidade, recusam a propriedade ao nome, para 
sustentar que o direito a elle é um direito da persona-
lidade. 

Não constitue direito especial, subordina-se â 

classificaçâo referida. (465) 

(465) Vide: REIBEL—Op. cit.n. 17. 



CAPITULO  XV 

Da cessâo e perda do nome commercial 

\ — A transmissâo do nome commercial como 
firma, isto é, conferindo ao cessionario o direito de 
assignar o nome do cedente, não é sanccionada pela 
doutrina por ser manifestamente contraria ao obje-ctivo 
legal. 

N'esse sentido o nome é incessivel, quer isola-
damente, quer como accessorio do estabelecimento 
commercial (465). 

Seria extremamente prejudicial ao commercio, 
observa SMITH, permittir a um homem ricopropor-cionar 
a outras pessoas, pelo uso do seu nome, um credito 
ficticio na praça, para mais tarde recusar-se a satisfazer os 
credores que porventura fizessem adi-antamentos a esses 
terceiros, confiados em seme-lhante responsabilidade 
apparente (466). 

Como facitmente se infere, uma tal cessâo acar-
retaria  graves perturbaçôes para o credito. 

 (465) Vide: ACHILLE-LEVY—Op. cit. pags. 7: e 85 ; REIBEL — Op. cit. us. 
73 e 88. 

Salvo, é claro, a hypothese prevista no art. 306 do Codigo Commercial. 
(466) Conpendium of mercantile law. 
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N'esse sentido tambem pondera ACHILLE-LEVY: 

«Le danger serait d'autant plus grand 

aujourd'hui que le commerce ne se fait plus, 

comme autrefois, dans un cercle restreint, entre 

personnes se connaissant. 
« Le credit s'attache à un nom; ceux 

qui entrent en rapport d'affaires avec lui 

 pouvent ignorer sa veritable personnalité. 

« Ils savent seulement que ce nom 

inspire confiance. Son crédit est coté à un 
chiffre qui servira de base à ses relations. 

« Les banques et les agences ont une 

cote du credit de la plupart des maisons 

commerciales. 
 « Cette cote s'attache au nom. 

« Des surprises se produiraient fata-

lement, si une personne se faisait céder, en vue 

d'exploitation, un nom estimé sur une place de 
commercen (467). 

Effectivamente o interesse geral do publico é que o 

commerciante indique sua verdadeira personalidade e não 

uma personalidade commercial inteira-mente diversa. 

A soluçâo contraria importaria em grave atten-tado 

ao principio geral da verdade da firma (468). 

(467) Op. cit. pag. 72, 
(468) COSACK — TV. de droit commercial (trad. de Léon Mis) 1.° vol. 

pag.  III,let. B. 
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2—O principio estabelecido não é, entretanto, 

absoluto, e comporta excepçâo. 

Assim, o nome pode isoladamente ser empres-tado 
ou constituir o objecto de quota com que al-guem haja de 

contribuir para o capital social. 
Comtudo, alguns autores insurgem-se contra esta 

proposiçâo e sustentam doutrina opposta. 
Assim, LAURENT (469), Hue (470), AUBRY ET RAU 

(471), POTHIER (472), TROPLONG (473) e MAYER (474) 

affirmam que a influencia ou o credito não podem, por si 

so, constituir uma contribuiçâo social, que o nome não 
póde ser trazido isoladamente para sociedade sem que ao 

menos se lhe junte a industria. 

A despeito, porém, dos respeitaveis e illustres 

nomes que a subscrevem, tal opinião não é absoluta-
mente acceitavel. 

O nome commercial tem um valor pecuniario 

susceptivel de apreciaçâo, representa o credito que no 

commercio póde inspirar o seu portador (475), e uma vez 
que o credito commercial pode ser objecto de uma 

contribuiçâo valida (476), pôde, por conse- 

   (469) TR  droit civil, vol. 25, M. 143. 
(470) Code civil, vol. 2,n. 21. 
(471) Tr. de droit civil (4" ed.) vol. 4, § 377, pag. 543. 

    (472) Contrat de sociéte n. 10. 
(473) Des sociétés n. 115. 
(474 Op. cit. pag. III. 
(475) ACHILLE-LEVY — Op. cit. pag. 76. 
(476) BOISTEL— Droit commercial, n. 154 ; LYON-CAEN ET RENAULT 

— Tr. de droit commercial, vol. 2°, n. 32 ; PLANIOL—Tr. droit, civil, vol. 2°, 
n 1.998 ; HouPin—societés civiles et commerciales, vol. 1°,n. 3 ; GUILLERY— 
Des sociétés commerciales en Belgique, vol. I°, ns. 92 e se-guites. 
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giinte, constituir o objecto de uma quota social per-

feitamente licita (477). 
Esta excepção justifica-se, e não contraria o principio 

que sustentamos da incessibilidade isolada do nome 

commercial. 

Alli, consideramos apenas a cessâo pura e simples, 
com a separação completa entre o nome e o seu titular. 

Aqui, tratamos da hypothese em que o nome vem 

figurar na razão social da sociedade, como em-prestimo, 
ou fazer parte do seu capital como contri-| buição do 

associado, seu portador. 
Essas circumstancias bastam para affirmai" a 

responsabilidade solidaria de tal nome. 
Não se trata, portanto, de um elemento extra-nho que 

figura acobertado pela irresponsabilidade ; não ha, pois, 

receio da fraude em relaçâo a terceiros com quem a 

sociedade mantem relaçôes commer-ciaes. 

Não é outra a solução do direito commercial 

brazileiro (478). 

3—Do que vimos de referir com relaçâo a im-

possibilidade da cessâo do nome como assignatura 

(477) PONT —Sociétés, vol. I.°, «. 65 ; THALLER —Droit commercial, n, 
327 ; POUILLET — Op. cit.n. 493 ; RENDU — Op. cit. n. 420 ; LYON-CAEX ET 
RENAULT — Op. cit. n. 52 ; DEMANTE ET COLMET DE SANTERRE — Cours 
analytique du Code Civil, vol. 8°, n. 2 bis ; REIBEL — Op. cit. pag. 186;   
HaUMONT ET LAVAREY — Droit commercial, n. 500. 

(478) Codigo Commercial arts. 306 e 329; Dec. 916 de 24 de Outubro 
de 1890 art. 8 § §.° 
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não resulta, todavia, nas demais accepçôes em que 

é empregado, a sua incessibilidade como accessorio 

do estabelecimento commercial de  que faz  parte 
(479).  

     Não obstante o cessionario sómente pôde uzari 
do nome do vendedor nos restrictos limites fîxados 

pela bôa fé e pelos usos commerciaes. 

     Assim, deve impedir a possibilidade de qual- 

quer confusão e evitar sempre que possam suppor 
que o vendedor participa ainda da administraçâo do 

estabelecimento. 

      Deverá, portanto, indicar explicitamente essa 

circumstancia empregando as expressôes—continua- 

dor, successor, antiga casa — ou outras expressôes 

analogas, que o cedente foi substituido (480). 
      No mesmo sentido é a liçâo de REIBEL : 

«Si, en achetant le  fonds  de   com 
merce, le cessionaire a acquis le droit de 

 faire usage du nom du fondateur, sous le- 

 quel la maison était comme, il a aussi le 

devoir de distinguer son individualité de celle 

de celui-ci, il n'a pas du droit de se 

(479) LYON CAEN ET RENAULT—Op. cit. vol. 3.0 n.º 246 bis ; POUJL-LET—
Op. cit. us. 548 e seguintes ; LALLIER—propriete des noms et des litres lus. 316 
222, 

(480) LEBRE—Tr. des fonds de commerce ns. 60 e 61. 
    E' prohibida a acquisição de firma sem o estabelecimento a que esti-ver 

ligada. 
O adquirente por acto inter vivos ou morlis causa poderâ continuar a 

usar da firma, antecedendo-a da que usar, com a dcclaraçào, successor de.'.. 
(Dec. 916 de 24 de Outubro de 1890 art. 7.º) 
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servir du nom du vendeur de manière â 

laisser croire qu'il est encore à la tête de 

l'établissement, il devra toujours le faire 
suivre ou précéder sur ses enseignes, fa-j 

ctures et circulaires, de son propre nom, 
en indiquant sa qualité de successeur, ou, 

s'il n'est pas le successeur immediat, en 
 acompagnant le nom de son prédécesseur, 

des mots—ancienne maison (481). 

Os parentes ou herdeiros do cedente não po-dem 
absolutamente se oppôr que o cessionario se declare seu 
successor (482), salvo se elle desnaturar por completo o 
caracter geral da exploraçâo do esta-belecimento (483). 

Não obstante, a opiniâo triumphante na juris-
prudencia, no intuito de concitiar o direito do com-prador 

com o interesse legitimo da familia do ven-dedor, 

estab.elece que, verificada a hypothese de ter o cessionario, 

na qualidade de successor, feito uso do nome do seu 
predecessor por tempo sufficiente para que em seu proveito 
se operasse a transmissão da 

(481) Op. cit.n. 76 ; Vide: HUMBLET—Tr. des noms. ils. 280 e 285 
LALIER—Op. cit. n. 218 ; Bouvy—DES  noms des personnes pags. 103 e 104; 
POUILLET--0p. cit. «. 552; MAYER— Op.cit. pag. 114; PANDECTS FRANÇAISES—
V.° Nom commercialn. 199; THALLER—Op. cit. n. 102. 

(482) REIBEL—Op. est. n. 77; mAYER—Op. cit. pag. 114; POUILLET— Op. 
cit. n, 558 ; LEBRE—Op. cit. pag. 65. 

(483) MAYER—Op. cit. pag. 114; Vide: ACHILLE-LEVY—Op. cit. pags 
98 a 100. REIBEL—Op. cit. n 83 ; COSACK—Op. cit. vol. I.° pag 3 
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clientela, póde lhe ser vedada a continuação do uso do 
referido nome (484). 

O prazo para que se possa considerar realizada a 
transmissão da clientela, é variavel, confôrme a natureza 
do commercio ou da industria, e, era cada especie, 
segundo as circumstancias apreciaveis (485). 

4 — Somente o adquirente ou adquirentes directos 
do estabelecimento commercial podem usar do titulo de 
successor, quer a transmissào se opere inter vivos ou 
causa ?noriis, quer a titulo one-r.oso ou gratuito. 

Assim, o comprador do material do estabelecimento, 
das mercadorias, ou ainda o que viesse se estabelecer no 
local abandonado pelo commerciante, não poderia dizer-
se successor, nem se apropriar da denominaçâo do 
estabelecimento, do qual é acces-sorio (486), porquanto, 
como bem diz POUILLET, essas designaçôes se applicam 
aos estabelecimentos e não aos lugares em que sâo 
explorados (487). 

Si, todavia, a denominaçâo importar em uma 
designaçâo inherente ao immovel e não ao estabele-
cimento, o novo proprietario ou locatarios poderâo fazer 
uso d'ella (488). 

(484) LYON-CAEN ET RENAULT — Op. cit. vol. 3°, n..266 bis ; POUILLET 
— Op. cit. n. 55S ; LALLIER— Op. cit.n. 216 ; THALLER — Op. cit.n. 102 
infine. 

(485) ACHILLE-LEVY — Op. cit., pag. 96. 
(486) "REIBEL — Op. cit, n. 30. 
(487) Op. cit. M 
(488; VANDENBROUCQUE—-Des Enseignes, -pag,   124;   RUBES   DE 

COUDER— Op. cit. V. Enseignes ns. 32 « 33. 
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5 — A transmissâo do nome que acompanha a 
cessâo do estabelecimento não priva o cedente do direito 

de usar do seu nome commercial, si este fôr constituido 

pelo nome patronymico. 

Pode usal-o, não só em commercio de natureza 
diversa, como em commercio similar, fôra do peri-metro 

do estabelecimento cedido, de fórma a evitar a confusão, 

ou depois de expirado o prazo fixado por convençâo ou 
pelo juiz para a transmissâo da clien-tela (489). 

Contraria seria a soluçâo se o estabelecimento fosse 

conhecido por uma denominaçâo arbitraria ou de 
phantasia, caso em que a transmissâo seria completa e a 

prohibiçâo absoluta. 

6—O cedente do estabelecimento póde ser, ao 
mesmo tempo, o fabricante dos productos ahi vendi-dos 

com o seu nome. 

N'este caso, poderá vender o estabelecimento 

reservando, si lhe aprouver, o direito ás especiali-dades 

que trazem o seu nome, ou cedel-o a outrem (490). 

(489) Vide sobre os detalhes : ACHILLE-LEVY—Op. cit. pags. 101 e   
102. 

(490) Assim decidio a Côrte de Paris na questâo Guyot. 
Este, que era proprietario, em Pariz, de uma pharmacia e de productos 

especiaes designados pelo nome de Alcatrâo-Guyot, vendeu separada-mente 
a dita pharmacia e os releridos productos. 

Não tardaram a surgir duvidas entre os respectivos cessionarios, sendo 
afinal julgado que o adquirente da pharmacia podia designal-a pelo nome 
Guyot, e o outro fabricar esclusivamente Alcatrâo-Guyot. (Vide ACHILLE-
LEVY—Op. cit. pag- 82; LEBRE—Op. cit. pags. 78 e 79). 
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      7—A denominação do estabelecimento passa com 
este ao cessionario. 

«La propriété de l'enseigne, diz POUILLET, se 

confond le plus souvent avec la propriété du fonds de 
commerce, c'est-à-dire que l'enseigne et le fonds 

deviennent inseparables, l'un étant la chose dont l'autre 

est le nom» (491). 
Esse principio, entretanto, não é-absoluto. 

O proprietario pode ceder apenas o estabelecimento 
com a clientela, as vantagens da situaçâo do lugar em que 
esta elle situado, e vender separada-mente o direito a 
denominaçâo (492).  E', porém, indispensavel uma 
convenção ex-pressa para que o cessionario do 
estabelecimento seja considerado como não tendo 
adquirido a respe-ctiva denominaçâo. 

Sem essa estipulaçâo clara e explicita pertence-lhe 
a propriedade da denominaçâo do estabelecimento 
vendido (493). 

8—O nome commercial, quando não fôr con-

stituido pelo nome patronymico, perde-se : 

I—pela cessaçâo do commercio em que era uti-

lisado. 

(491) Op. cit. n. 712. 
(492) GASTAMBIDE—Des contrefaçons pag. 481; BLANC—De la contre-

façon pag. 704; CALMELS—Noms et marques de fabrique n 207; PARDESSUS —
Droit commercial vol. 1.º n. 271; AUAUZET—Code de commerce vol 1,º168 
RUBEN DE COUDER—Op. cit. V.° Enseigne n. 16. 

(493) LEBRE—Op. cit. n 58; POUILLET—Op. cit. n. 712.  

é 
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Assim, diz REIBEL, si um commerciante aban-dona 

os negocios sem transmittil os, ou se despreza o genero de 

commercio que exercia para explorar um outro 
inteiramente diffrente, não poderâ quei-xar-se que outrem 

se apodere do seu distico ou das denominaçôes que 
adoptara para designaçâo dos seus productos (494). 

Pouco importa que esse individuo possa pre-tender 
mais tarde voltar ao seu antigo commercio. 

«Il est impossible, pondera GASTAMBIDE, d'en-

chaîner ainsi la liberté générale du commerce dans la vue 

d'une éventualité incertaine. 
«L'enseigne n'est une propriété qu'en vertu d'une 

possession liée a l'existence d'une clientèle ; le jour ou il 

n'y a plus ni clientèle, ni possession, l'enseigne n'est plus 

une propriétén (495). 

II—Pela dissoluçâo ou liquidaçâo da so-

ciedade. 

As razôes sâo as mesmas:— desapparecendo a 

sociedade, cessa igualmente o respectivo commercio 

(496). 

III—Pelo seu abandono. 

E' mister, porém, que o abandono seja certo e 

definitivo, e não momentaneo, ou resultante" de 

(494)Op. cit. pag. 189.  
(495) Des contrefaçons en tous   genres pag, 482 ; POUILLET—Op, cit. 

.  703. 
(496) Dec. 916 de 24 de Outubro de 1890 art. 9. 
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um caso de fôrça maior, como: o incendio, uma crise 
politica, etc. (497). 

IV—Pela*transfórmaçâo, por uso con- 

 stante, repetido e sem opposiçâo, em nome 

commum e vulgar, para designar no com- 

mercio todos os productos similares, ca- 

hindo assim no dominio publico (498). 

 Todavia, confôrme pondenam REIBEL e MA-NOURY 

(499), os Tribunacs devem apreciar com ex-trema cautela 
taes circumstancias, pois, não raro, o publico dâ 

facitmente ao producto o nome do fabri-cante   ou   do 

inventor. 

Assim seria facit aos concurrentes se apode-rarem 
de um nome industrial, adquirido a custa de esfôrços do 
trabalho  e da intelligencia. 

E' necessario, portanto, que o proprietario do nome 
tenha voluntariamente, sem opposiçâo, consen-tidp 
n'essa apropriaçâo pelo dominio publico. 

O nome de localidade não é susceptivel de ca-hir 
no dominio publico si designar, não o genero especial de 

fabricaçâo, mas a proveniencia de um producto natural 

(500). 

(497) REIBEL — Op. cit. pag. 189 ; GASTAMBIDE—Op. cit. n. 492. 
(498) Op. cit. pag. 197. 
(499) Du nom commercial pag.   195. 
(500) POUILLET—Op. cit., pag. 493. 
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9—O direito que a outrem assista de obrigar o 
concurrente que tenha nome identico ou semelhante a 
modifical-o por fórma que seja impossivel erro ou 
confusâo, prescreve si não fôr exercitado até seis 
mezes depois do registro (501). 

Isto, porém, quando houver registro, isto é, 
quando o nome fizer parte de marca registrada. 

Quando não existir registro do concurrente não 
se verifica a perempçâo de tal direito, bastando para 
legitimal-o a prova da posse e uso anterior do nome. 

(501) Dec. 5.424 cit de 1905 art. 33 $2°; AFFONSO CELSO—Op. cit. n. 
249. 



CAPITULO XVI 

Do nome commercial nas relações inter-nacionaes 

1—A Convenção internacional para protecção da 
propriedade industrial, realizada em 20 de Março de 
1883, inspirada em disposiçôes as mais liberaes, 
estabeléceu que o nome commercial seria protegido em 
todos os paizes que fórmam a União para a allu-dida 
protecçào, sem obrigaçào de deposito, quer faça ou não 
parte de uma marca de fabrica ou de commercio (502). 

Como se infere, o commerciante poderá, se lhe 
aprouver, realizar o deposito do nome para prote-gel-o 
como marca, bastando, entretanto, a simples 
consideraçâo de que o nome é o que usa no commercio, 
para garantil-o contra as possiveis usur-pações. 

A desnecessidade do deposito é manifesta, sendo 
que, ao contrario, mal comprehendida seria a exigencia 
de fórmalidades instituidas para advertir os 
commerciantes  de  que se apoderando   de um 

(502) Convençâo de Pariz de 20 de Março de  1883 art. 8° 
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nome que  não lhes pertence,  usurpam a proprie-dade de 

outrem. 

E' o que tambem affirma TEULE : « S'ils prennent un 

nom qui n'est pas le leur, ils n'ont aucune excuse, dans ce 
cas, à quoi bon le dépôt? 

« Si faisant le commerce sous leur propre nom, ce 

nom se trouve, par hasard, semblable à celui d'un 
concurrent, on ne saurait pour cela admettre qu'ils doivent 

en être depossedés ; et l'on ne pourra exiger d'eux que les 

mesures nécessaires pour empecher la confusion. 

Cette fois encore que servirait-il d'un depôt ? On le 
supprime donc sans inconvénient» (503). 

Assim protegido o nome commercial, como sendo 
uma propriedade de direito commum, ficou 

definitivamente assegurado ao commerciante o direito a 
protecçâo internacional do seu nome. 

2—A Convençâo de 1883 consignando a disposiçâo 

que vimos de assignalar fez mais do que beneficiar os 
subditos dos Estados unionistas com o mesmo tratamento 

outorgado por qualquer d'elles aos seus nacionaes. 

Estabeleceu preceito imperativo que se impôe 

aquelles de taes Estados, cuja legislaçâo interna não 
proteja o nome commercial, protecçâo essa que não 

(503) Les signes dislinclifs des produits et la concurrence déloyale dans la 
Convention du 20 Mars 1883 et ses annexes, n. 77 ; No mesmo sentido: 
POUILLET — Op. cit., u. 454- 
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poderá ser recusada a todos os que possam legitima-

mente se prevalecer da Convenção (504). 

3 — Os cidadâos ou subditos dos paizes que fórma 
m a União para protecçâo da propriedade in-dustrial 

gozarão no Brazil, relativamente ao nome commercial, das 

mesmas vantagens e garantias que a lei brazileira faculta 
ou concederde futuro aos nacio-naes (505). 

Em consequencia terão a mesma protecçâo que 
estes, e o mesmo recurso legal contra qualquer offensa 
feita aos seus direitos, sob reserva do cumpri-mento das 
fôrnialidades e das condiçôes impostas aos nacionaes 
pela legislaçâo interna de cada Estado (506). 

Os dos paizes, porém, que não façam parte da 
mesma Uniâo sô terâo os direitos porventura consa-
grados em outros tratados ou convençôes interna-cionaes 
especiaes, observando se, em todo o caso, com o 
necessario rigor, o principio(507) da exigencia da 
reciprocidade diplomatica. 

N'esta ultima hypothese resulta, portanto, que por 
mais geraes que sejam os termos de um tra-tado ou 
convençâo relatives sómente a protecçâo das 

    (504) TEULE—Op. cit., pag. 146; VIDM.-NAQUET—Des marques de ' 
fabrique et de commerce et du nom commercial en droit international, n. 200 ; 
Vide : POUILLEET PLE — La convention d'Union, n. 82  e  seguintes. 

 (505) Dec. 5.424, de 10  de Janeiro de   1905, an. 7;    Convençâo da 
Uniâo, art.   2. 

(506) Convençâo da Uniâo, art. z,alin. 2*. 
(507) Dec. 5.424, cit. de 1905, art. 7, alin. 2"  
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marcas de fabrica ou de commercio, si não contiverem 
disposições que se refiram especialmente ao nome 

commercial, os seus effeitos não podem ser vir-tualmente 

extensivos a este, por analogia necessaria, porquanto a 

marca e o nome sâoinstitutos que pro-fundamente se 
differenciam (508). 

Assim, pela CORTE DE PARTS, em 18 de Maio de 

1892, foi julgado que : 

«As convençôes franco-austriacas, de 7 
de Novembro de 1881 e de 18 de Feve-reiro de 

1884, protegendo unicamente as marcas de 

fabrica e de commercio assim como os 
desenhos e modelos industriaes, não podem ser 
extensivas ao nome commercial» (509). 

4.-—São equiparados aos subditos ou cidadâos dos 
Estados contractantes os subditos ou cidadâos dos Estados 

que não fazem parte da Uniâo, porém, que sejam 

domicitiados ou tenham estabelecimentos industriaes ou 

commerciaes effectivos e reaes no ter-ritorio de um dos 
Estados da Uniâo (510). 

Os estrangeiros residentes ou estabelecidos no 

Brazil sâo equiparados aos nacionaes em tudo que 

(508) Vide:   VIDAL-NAQUET—Op. cit, us. 142 e seguintes . 
(509) Annales de la proprieté industrielle (1894) pag. 267. 

(510) Convençào da Uniâo art.  3,   Gonferentia de Bruxellas, de 14 dé 
Dezembro de 1900 art. i.°  
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disser respeito as garantias asseguradas pela Lei n. 1.236 
de 24 de Setembro de 1904, em favor do nome 
commercial (511). 

D'ahi resulta que no Brazil o simples representante do 
estrangeiro, mesmo quando fosse brazileiro, não poderia 
absolutamente reclamar a protecção da lei nacional 
recusada a esse estrangeiro, subdito de paiz que não faça 
parte da União nem tenha tratado ou convenção especial 
com o Brazil.  Nào é da pessoa do representante 
intermediario que se originão direito por elle reclamado, 
mas da do seu committente do qual é apenas 
intermediario. 

Por isso, ensina POUILLET :—Le fait qu'il ait un 
intérêt personnel à placer les produits du fabricant 
étranger ne change pas la question et ne transfôrme pas 
plus le droit de l'étranger que le sien. 

«Il a suivi la fôrtune d'autrui, et il en subit 
naturellement les chances bonnes ou mauvaises» 
(512).  

Outra, porém, sera a soluçâo em se tratando de 
cessionario do estrangeiro, nas condiçôes referidas. 

O cessionario brazileiro, ou subdito de paiz 
unionista, ou que mantenha convençâo diplomatica com 
o Brazil, deve ser admittido ao exercicio do seu direito, 
que não lhe poderâ ser contestado, porque n'esse caso a 
sua personalidade é inteiramente di-, versa da do cedente. 

(511) Dec. 5.424 cit. de 1905 art. 8. 
(512) Tr. des marques  de fabrique n. 457. 
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       Não se limita a represental-o, a agir em seu lugar. 

O cessionario tem um direito proprio, e o exer-cita 

em seu proprio interesse (513). 

o—A protecçâo absoluta que a convenção da União 
outorgou ao nome commercial estabelecendo a sua 

garantia quer faça ou não parte de uma marca de fabrica 

ou de commercio, parece claramente indicar que não lhe 

poderâ advir prejuizo algum da fórma distinctiva que 

possa revestir. 

Explicando o alcance e significaçâo das pa-lavras 
que assignalamos e se contém no art. 8 da referida 
Convenção, diz TEULE : 

«Ce qui signifie que ce nom, s'il prennait 
par suite d'un dépôt le caractère d'une marque 

et acquerait le droit à la protection sous cette 

fôrme, ne perdrait pas pour cela son caractère 
de nom commercial, ni les garanties qui y sont 

attachées; et comme consequence que, si par 

la' suite la marque dont il faisait partie venait à 

ne plus pouvoir invoquer la protection, 
notamment parce qu'elle serait tombée dans le 

domaine public, lui, le nom commercial, 

resterait protegé comme tel» (514). 

(513) POUILLET—Op. Cil. n. 458. 
(514) Op. cit. n 78. 
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Esta doutrina tem a consagraçâo de recente 

jurisprudencia franceza. 

Em Dezembro de 1901 a casa Picon obteve a 

apprehensào de garrafas em que se encontravam 
appostas etiquetas reproduzindo as suas. 

Continham na parte superior o nome—G. Picon —
seguindo-se atravessada a respectiva assignatura e mais 

abaixo a denominação—Amer Picon.  Com fundamento 

no art. 8? da Convenção foi intentada uma acção por 
contrafaçào de marca e usurpação de nome. 

Levado o pleito, em gráo de recurso a CORTE DE 

MONTPELLIER, esse tribunal decidio em favor da casa 
Picon, nos seguintes termos: 

 
 

«Attendu que l'étiquette dont il s'agit 
porte dans la partie supérieure le nom— G. 
Picon—suivi de la signature mise en travers, 
puis la denomination—Amer Picon —placée 
plus bas; 

que les mots—G. Picon—constituent le 

nom commercial de la maison Picon et C'°, 
tandis que les mots—Amer Picon— 

constituent sa marque de fabrique; 

que le nom est une proprieté distincte de 

la marque et qu'il a été l'object d'une 
protection speciale dans les lois du 28 juillet 

1824 et du 25 janvier 1884 portant 
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application de la Convention du 20 mars 
1883; 

que, de son côté, la marque est pro 
tegée par les dispositions de la loi du 23 
juin 1857;  

que dans l'espèce, étant donné la con-
figuration de l'étiquette et la disposition des 
inscriptions qu'elle contient, il n'est pas 
exact de dire ainsi que l'ont admis les 
premiers juges, que le nom est incorporé à 
la marque et se confond avec elle; 

qu'il y a donc lieu de retenir à la 
charge d'Aurice deux infractions distinctes, 
bien qu'elles procédent du même fait; etc 
(515). 

D'ahi resulta (516): 

I—O nome não cahirâ no dominio publico 
ao mesmo tempo que a marca da qual 
faz parte, porquanto permanece inde-
pendente d'ella. 

II—O uso fraudulento de uma marca na 
qual se inscrevesse o nome commer-
cial do fabricante ou do negociante 
importaria  êm duplo delicto (517) 

(515) Propriété   industrielle (1903) pag. 196. 
(516) Vide: TEULE—Op.cit.pag. 152. 
(517) Quando o criminoso pelo mesmo facto e com uma sô intençio, 

tiver commettido mais de um crime impor-se-lhe-ha no grao maximo a pena 
mais grave em que houver incorrido {Codigo Pénal art. 66§ 3.) 
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6—A sancçâo â protecção estabelecida para o nome 
commercial pela Convençâo de 1883 se encontre fixada 

no seu art. 9, in verbis: 

 «Todo  producto que trouxer illici- 

tamente um nome commercial, poderâ 
ser apprehendido quando fôr importado 
d'aquelles Estados da Uniâo em que esse 
nome commercial tem direito a protecção 
legal. 
 A apprehensão sera effectuada  na 

 confôrmidade da legislaçâo interna de ca- 

da Estado.n 

 Esse texto tem a sancçâo do direito brazileiro, que, nos 
termos referidos, auctorisa identica apprehensão, a 
requerimento do interessado (518). 

7- O vocabulo—producto—de que usa o allu-dido 
texto internacional, não se applica absoluta-mente, quer 
aos reclames, prospectos e annuncios, de qualquer 
especie, quer as amostras (519). 

8—Nos Estados cuja legislaçâo não admittir a 
apprehensão, no acto de importaçào, poderâ essa 
apprehensão ser substituida pela prohibiçâo de im-
portação (520). 

(518) Dec. 5.424 cit. de 1905 cri. 47 «. 4 comb. corn a art. 51. 
(519) TEULE—Op. cit. pags. 162 c 163; Dec. do Trib. Federal  suisso de 

20 de Maio  de 1893; RECUEIL OFFICIEL vol. 19 pag. 252. 
(520) Cou/, de Bruxellas de 14 de Dezembro de 1904 art. I «. IV. 



 



CAPITULO XVII 

Da concurrencia criminosa.—Suas fórmas 

—A propriedade da marca ou do nome, uma vez 
adquirida, tem por effeito garantir ao commer-ciante o 
seu uso exclusivo, uma vez satisfeitas as exigencias 
legaes, e como consequencia impedir que qualquer outro 
concurrente possa servir-se da mesma marca ou nome. 

A concurrencia feita com infracção de tal direito é 
criminosa, e considerada como violação da propriedade 

da marca de fabrica ou de commercio, fazendo incidir na 

sancção penal os que a praticarem. 

2—Para esse effeito, sera punido com as penas de 
prisào de seis mezes a um anno e multa a favor do 

Estado, de 500$000 a 5:000$000 aquelle que: 

a) usar de marca alheia legitima, em pro- 

ducto de falsa procedencia; b) usar de 

marca alheia, falsificada no todo 

ou em parte; c) vender ou expuzer  a 

venda   objectos 

revestidos de marca alheia, falsificados 

no todo ou em parte; 
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d) reproduzir, sem ser com licença do dono 

ou seu legitim.o representante, por 

qualquer meio, no todo ou em parte, 

marca de industria ou de commercio 

devidamente registrada e publicada; 

e) imitar marca de industria ou de commer- 

cio, de modo que possa illudir o con-

sumidor; 

f) usar de marca assim imitada;. 

g) vender ou expuzer a venda objectos- re-

vestidos de marca imitada; 

h) usar de nome ou firma commercial que lhe 

não pertença, faça ou não faça parte de 

marca registrada (521). 

3—Da exposiçâo dos actos delictuosos contidos na 
enumeraçâo supra, se infere que a tutela conce-dida pela 
lei ao titular do uso exclusivo de marca industrial ou 

commercial comprehende: a usurpaçâo, a contrafacção e 

a imitaçâo. 

A usurpaçâo—é a apropriaçâo da marca alheia 
legitima para appol a em productos ou mercado-rias 

proprias. 

A contrafacçâo—é a copia servil, consiste na 

reproducçâo completa, exacta e perfeita da marca de 
outrem 

(521) Lei 1.336de 24 de Setembro de 1904, art. 13; Dec. 5.424 de 10 de 
Janeiro de 1905, art.-40. 
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A imitaçâo—não significa a a identidade, é a 
reproducção mais ou menos velada, mais ou menos 
perfeita, disfarçada, com o fim de enganar o publico sobre 
a natureza, qualidade, ou origem do pro-ducto (522). 

Essa distincção que, alias, é mais apparente do 
que real, é inopportuna em nosso direito, porquanto 
os delictos que podem se originar das especies re- 
feridas se encontram subordinados a identica penali- 
dade, responsabilisam igualmente os respectives 
agentes, dâo lugar as mesmas acçôes, e finalmente 
acham se equiparados (523).  

4—Passemos a estudar agora isoladamente cada 
um dos enumerados delictos, que qualificam e 
caracteristica a concurrencia criminosa. 

Cumpre, entretanto, advertir preliminarmentel que 
para caracterisar qualquer das modalidades do crime 
contra os direitos de marca de fabrica e de commercio é 
essencial que a marca tenha sido pre-viamente registrada, 
depositada e publicada (524). 

Essa publicidade deve dar-se no jornal official da 

União ou do Estado onde se realizou o registro da marca 

(525). 

(522) PIPIA.—Op. cit. n. 259; Bosio.—Op. cit. n. 252; COUHIS— Op. 
cit. vol. 3,0, pags. 228 e segls; Armengaud.—Op. cit. pags. 58 e segls.; 
BRAUX—OP cit. m. 158 e 152. 

(533) AFFO.VSO CELSO;—Op. cit. n. 161. 
(524) Là 1.2)6 cit. dé 19Ô4 art. 3.°: Dec. 5.424cit de 1905, art. I.° 
(525) Lei 1.236 cit. art. 7; Dec. 5.424 c//. art. 2. 
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Antes de preenchidas essas fórmalidades não tem 

cabimento a acçâo penal (526). 

I—Usar de marca alheia legitima em pro-ducto de 

falsa procedencia—O delicto assim pre-visto consiste na 

apposição fraudulenta, é o falso emprego de uma marca 

verdadeira. 

Não se trata, portanto de marca contrafeita, e sim da 

marca verdadeira do  legitimo proprietario, porém, apposta 

em outros productos que não os seus (527). 

Em outros termos, explica COUHIN, E 6 facto de 

applicar a marca de um estabelecimento industrial, 

agricola ou commercial, tal qual, sem mudança algu-ma 
ou qualquer alteraçâo, em productos extranhos a esse 

estabelecimento (528). 

A usurpação assim caracterisada, comtudo, não se 

verifica unicamente pelo facto da apposição da marca de 
outrem e seu consequente uso. 

Em certos productos, em razão da sua natureza não 
pode ser applicada de um modo immediato, v. g., nos 

liquidas, linhas, agulhas, etc. 
Os productos dessa especie sâo contidos em 

enveloppes, garrafas, saccos, nos quaes a marca é 

apposta. 

(526) Ace. da exlincla Camara Criminal da Côrte de Appellaçào do 
Dislricto Federal, de 13 de Junho de 1899.—REVISTA DE JURISPRUDENCE —
vol. 7 pag. 83. 

(527) LUCCIEN BRUS—Les marques de fabrique et de commerce pag. 47. 
(528) La propriété industrielle, artistique et littéraire vol. 3.° pag- 309 
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Assim, a utilisaçâo de taes recipientes reves-tidos da 
marca alheia, para o fim de aproveital-os em productos 
que não os do commercio ou industria do legitimo dono 
da marca, incide igualmente na sancçâo penal, quando 
praticado corn o intento de illudir o consumidor, 
estabelecendo por essa fórma a concurrencia criminosa 
(529). 

E desnecessario dizer que o uso assim punido deve 
ser o que se verifica na exploraçâo do mesmo genero de 
industria ou de commercio, e relaliva-mente a productos 
semelhantes aos que a marca assignala (530). 

Comquanto o preceito legal se limite a punir o 
simples uso da marca legitima usurpada, é mister, 
entretanto, qualifical-o na apreciação da especie, 
porquanto rasão alguma aconselha a que se derogue a 
regra fundamental do direito penal:—a acção con traria a 
lei quando não fôr commettida com intençâo criminosa 
não será passivel de pena (531). 

A boa fé, embora seja excessivamente rara na 
especie, pode, entretanto, ser verificada, e em tal caso, 
seria injusto sujeitar o agente a uma penali-dade pela 
applicação material de um preceito que deve ser 
intelligentemente interpretado. 

(529) Vide : COUHIN—Op. cit. vol. 1.º pag. 447 nol. c. POUILLET—Op. 
cit. pag. 196 ; ARMESGAUD— Marques de fabrique et de commerce pag. 68 ; 
RUMEN DE COUDER—Op. cit. F0 Marqua de fabriquen. 182. 

(550) Vide: AFFONSO CËLSO—Op. cit. pags. 151 e 152. Assim o facto 
de vender vinha em botijas de genebra, aguardents em garrafas de 
«Chartreuse»—não constitue dclicto algum. 

(5 31) CODIGO  Penal art. 24. 
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N'esse sentido doutrina LUCIEN-BRUN, e exem-
plificando escreve : 

«Ainsi un marchand de liquides quel-

conques peut avoir, par suit d'echanges, 

quelques récipients d'un concurrent mêlés aux 
siens dans son magasin ou sa cave, et cela de 

très bonne foi, sans s'en douter, si par exemple, 

un de ses clients lui a rendu les bouteilles d'un 

concurrent au lieu de lui rendre les siennes, et 
que la fôrme des deux se ressemble. 

«Il ne peut y avoir de peine contre celui 

qui est de bonne foi» (532). 

A excusa da bôa fé, embora seja apreciada com 

severidade para o fim de não ser acceita facit-mente, não 

deve, entretanto, ser rejeitada in limine, pois não é 
impossivel o caso em que ella se imponha pela sua 

evidencia (533) e faça desapparecer a inten- 

(532) OP- cit- •n 35- 
(533) DARRAS—Marques de fabrique et de commercen. 203; POUILLET— 

Op. cit. n. 198;   ARMENGAUD—Op: cit.  pag. 68 ;   RENOUARD—Droit  in 
dustriel pag. 395 ; RENDU—Op. cit.n, 160; HUARD— Propriéte industrielle 
n. 157 ; G. de Râ—Op. cit. pag. 216. 

A simples circumstancia de ter comprado a mercadoria ja revestida da 
marca não constitue signal indicativo de bôa fé em quem par fôrça) de sua 
qualidade de commerçante se presume o conhecimento esacto dos artigos do 
seu negocio 

E' preciso que tal circumstancia seja rodeada de outras que tornem 
manitesto que o comprador foi illudido, e isto depois de preliminarmente 
provado que a mercadoria apprehendida é a propria que serviu de objecto ao 
contracta de compra e venda (Ace. do Cous, do Trib. Civ. e Crim. de 20 de 
Dezembro de 1878. REVISTA DE JURISPRUDENCE vol. 4 pag. 440.) 
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çâo dolosa, que, alias, deve ser sempre a presumida até 
prova em contrario. 

 II — Usar de marca alheia falsificada no todo ou em 

parte — O agente, neste caso, não é o proprio autor da 

contrafacçào, mas apropria-se della para tirar um 
proveito directo (534). 

Nào é a venda ou a exposição à venda o que aqui 

se reprime, é o delicto de uso, isto é, o simples facto de 
se utilizar a marca falsificada. 

Assim, ensina POUILLET: 

«La loi punit l'usage en lui même et sans 
qu'il soit nécessaire que celui qui fait 

 usage de la marque contrefaite ait été di- 

rectement l'auteur de la contrefaçon ou l'ait 
commandée. 

 «Il se peut, par exemple, qu'un fabri- 

cant trouve dans le fonds qu'il achète soit des 
étiquettes contrefaites, soit des timbres 

 ou cachets propres à reproduire une mar- 

que contrefaite. 
«Il se rendra coupable, s'il s'en sert; 

 non du délit de contrefaçon mais du délit 
 d'usage, sans qu'il puisse invoquer cette 

circonstance qu'il n'est pas lui même l'auteur 
de la contrefaçon» (535). 

(534)POUILLET—Op. cit. n. 167. 
(535) Op.cit. n. 167; Vide: MAYËR—Op.  cit. n. 86; BRAUX— Op., 

cit. n. 177.  
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O uso da marca alheia falsificada deve ser frau-

dulento, isto é, deve ser caracterisado pela intenção dolosa 
(536). 

O escopo fraudulento do lucro illicito que por-

ventura pretenda proporcionar-se quem assim usa da 
marca contrafeita constitue a prova segura da intençào de 

enganar o publico (537). 

Assim, importa em uso o facto de empregar em 

prospectos, circulares ou annuncios a marca de ou-trem, 
falsificando-a, para o fim de fazer suppôr ao publico que 

as mercadorias offerecidas são as que se encontram 
ordinariamente assignaladas por essa marca (538). 

O uso deve ainda ser commercial. 

A pessôa que, mesmo scientemente, escreve BRAUN 

(539), empregasse uma marca contrafeita não praticaria 

delicto algum, si o uso fosse puramente privado, pessoal, 

independente de qualquer espe-rulaçâo commercial (540). 
Um particular, continua o mesmo escriptor com-pra, 

por exemplo, marcas falsificadas de vinhos e as applica 

em garrafas da sua adega. 

Esse uso pessoal não constituiria delicto, por-que a 
ideia de commercio ou de industria sendo in- 

(536) Bosio—Marchi e segni dislinlivi us. 261 e 262. 
(537) Bosio—Op. cit. n. 262 ; Vide : BRAUN—Op. cit. n 179. 
(538) LUCIEN-BRUN -Op. cit. n. 28 ; POUILLET—Op. cit.n. \6.\. 
(539) Op. cit. u. 180. 
(540) PELLETIER  ET DEFILLET—Procédure  en matière de contrefaçon 

«-493- 
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separavel da marca, não houve propagação da falsi-
ficaçâo e consequentemente nenhuma concurrencia 
prejudicial para o titular (541). 

O uso da marca contrafeita responsabilisa não só 
quem o pratica directamente como tambem o que 

0 não impede, tendo direito e obrigaçâo de fazel-o 
(542). 

III.—vender ou expor a venda objectos revestidos 
de marca alheia, não sendo taes objectos de proveniencia 
do dono da marca, ou sendo a marca falsificada no todo 
ou em parte. — A venda e a exposiçâo a venda 
constituent, por assim dizer, a execuçâo da contrafacçâo. 

£', confôrme doutrina GEORGES DE Ro, O Meio de 
realizar o objectivo desejado, isto é, a apropria-çâo do 
proveito illegitimo e indevido.  (543) 

Para caracterisar o delicto aqui previsto, pouco 
importa : 

a) que a venda ou a exposiçâo a venda 
sejam habituaes, isto é, que resuite 

 de uma serie de actos mais ou menos 
numerosos, basta um acto isolado ; 
(544). 

b) que tenha por objecto simples amos- 
tras (544 a). 

(541) Vide: AFFONSO CELSO—Op. cit. n. 175. 
(542) Bosio —OP. cit. 263. 
(543) Marques de fabrique cl de   commerce pags. 214 e 215. 
(544) COUHIN—Op cit vol. ) pag. 249: POUILLET—op. cit. n. 199. (544 
a) COUHIN— Op. cit. loc. cit. 
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c) que não   proporcione   lucro, ou que 
tenha causado prejuizo (545). 

d) que tenha sido realizada com rela-çâo a 

productos que devessem ser 

 exportados (546).  

e) que   tenha   sido   praticada por um 

simples  particular (547). 

O vocabulo—venda,—empregado pelo dispo-sitivo 
legal, não iniplica a necessidade de ser a mercadoria 
apprehendida no momento em que é effe-ctivamente 

entregue ao consumidor, basta que se encontre destinada 

a esse fim no estabelecimento do commerciante. 

E' a lição de Bosio : 

«Non é necessario che effectivamente 

la merce, portante il marchio contrafatto 

o fraudolentamente imitato, sia sorpresa 

mentre passa da un commerciante all'a 

 tro, o mentre è vendu ta effetivamente al 

consumatore. 
« Allorquando la merce stessa si trova 

nei magazini del commerciante, destinata alla 

vendida, l'ipotesi prevista dal legislature si 

verifica» (548). 

(545) COUHIN—Op   et. lac. cit.; POUH.LET—Op. et toc. cit. 
(546) COUHIN—Ibid. ; POUILLET—Ibid. ; BKAUN — Op. cit. u. 186. 
(547) Counix—Op. et vol. cit. pag. 250 Vide:  RUBEN DE COUDER— Op. 

cit.   Vº Contrefaçon m. 120 e segs. 
(548) Op. cit. n. 268. 
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Assim, é obvio que por—exposiçâo A venda, não se 

deve suppor a necessidade de uma manifes-taçào exterior, 

isto é, de encontrar-se o producto collocado em 
evidencia, a vista de todos.  Para incidir na sancçâo penal 

basta o facto de ter o commerçante em seu arniazem ou 
deposito o objecto revestido de marca nas condições da 

hypothese de  que tratamos. 
      O que a lei quiz visar igualmente foi a inten-ção de 

revender. 

A occultação do producto longe de favorecer o 

commerciante, ao contrario faria presumir que elle tinha 
consciencia do delicto praticado (549). 

A exhibição do producto, revestido de marca alheia 

ou falsificada, em exposiçâo ou concurso industrial, não 

deve ser equiparada a—exposição á vendu, confôrme 
sustentam alguns (550), porquanto, tratando-se de 
applicação de dispositivo penal, em-bora a penalidade 

seja a mesma, a interpretaçâo extensiva por analogia ou 

paridade não é admissivel. 
O delicto sera, entâo, o de—uso (551). 

IV—Reproduzir, sem ser com licença do dono ou   

do seu   legitimo representante, por 

(549) BLANC—De la contrefaçon en tous genres pag. 620; RUBEN DE 
COUDER— Op. cit. V.º Contrefaçon n. 130; POUILLET— Op. cit. n 200; 
LUCIEN-BRUN— Op. cit. n. 36; MAVER—Op. cit. n. 88; AFFONSO CELSO— 
Op. cit. n. 179. 

(550) COUHIN— OP. cit. vol. ) pag. 250; BLANC—Op. cit. pag. 361; 
RUBEN DE COUDER—Op. et   V" cit. n. 131. 

(551) POUILLET—Op. cit. n. 201.  
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qualquer meio, no todo ou em parte, marca de industria 

ou de commercio devidamente regis-trada e 

publicada—A hypothèse aqui prevista é a da contrafacçào 

propriamente dita, que consiste na propria fabricaçâo de 

marca contrafeita, na sua reproducção mais ou menos 

perfeita, demodo a de-terminar confusão com  a marca 
verdadeira (552). 

A essencia da contrafacçào assenta, como diz PIPIA, 

na reproducçào identica ou quasi identica da marca (553), 

verifica-se, quer ella seja integral, quer com 
accrescentamentos, omissôes ou alteraçôes, comtanto que 

haja a mesma possibilidade de erro ou confusâo para o 

consumidor. (554) 

Dahi se infere, portanto, não ser necessario que o 
comprador tenha sido effectivamente enga-nado, basta 

que o possa ser, isto é, que se verifique uma confusâo 

possivel entre as duas marcas—a au-thentica e a 

contrafeita. 
O comprador aqui não é aquclle que adquire os 

productos para revendel-os.       O comprador, no sentido 
da lei, pondera Cou-HIN, é o destinatario definitivo dos 

productos e mer-cadorias, é—o publico (555). 

No intuito de bem apreciar a especie cumpre 

estabelecer as seguintes regras relativamente a con-

trafacçào : 

(552) BRAUN—Op. cit. n. ;58; BEDARRIDE- Op. cit. n. 908; 
(553) Diritto induslriale n. 271. 
(554) Lei 1.236. de 1904 art. 13 § 2°. 
(555) Op. cit. vol. 3 pag. 235. 
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1?—A   identidade das duas marcas 

 não é necessaria. 

Pouco importâo as differenças mais ou menos nu-
merosas, mais ou menos salientes, as variantes que 

possam ser introduzidas na marca, as quaes, or-

dinariamente so tem por objectivo mascarar a usurpação ; 
nada influe igual mente para constatar a contrafacção, a 

adjuncçâo, em caracteres apparentes, do nome e direcçâo 
do imitador (556) 

Basta que a marca tenha sido reproduzida em seus 
elementos essenciaes e caracteristicos, que seja identico o 
conjuncto das duas marcas e que a diffe-rença se 
verifique apenas em detalhes taes que não façam 
desapparecer a semelhança. (557) 

2°—A contrafacçâo póde ser parcial. 

Neste caso a violaçâo do direito se verifica quando 
a reproducção diz respeito unicamente a parte 
caracteristica, essencial ou simplesmente dis-tinctiva da 
marca. (558) 

(556) COUHIN—Op. cit. vol. 3 pags. 240 e 241; Bosio—Op. cit. n 246; G. 
de Ro—Op.  cit. pags. 212 1-213.' 

(557) RUBEN DE COUDER—Op. cit. l'.° Marque de fabrique n. 128; 
ARMENGAUD— Op. cit. pag. 59; POUILLET—op. cit. n. 139. 

A contrafacçâo da marca dá-se a despeito de pequenas disseme-lhanças 
entre a marca verdadeira e a falsihcada {Ace. da Rel. do Pio de 24 de 
Fevereiro de 1885; O Direito vol. 36 pag. 552 a 5.54.) 

(558) Bosio -Op. cit. n 247; BEDERRIDE— Op. cit. n 902; RENOUARD, 
—Droit industriel pag. 394. 
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A contrafacção parcial é particulannente relativa a uni ou 

alguns elementos da marca original que reproduz 

identicamente (559) 

3° — As variantes ou accrescimos não 

obstam a contrafacçâo. 

Consiste em maliciosa mas insufficiente trans-
fórmaçâo da marca original. 

Assim, não excluem a contrafacçâo — a ad-juncçâo 
do nome do contrafactor (560) ; o accres-cimo das 

palavras—imitaçâo de... escriptas em caracteres pouco 

salientes (561) e outros seme-, lhantes (562). 

4°—A qualidade do producto não in-

fluencia, não faz desapparecer a contrafacçâo. 

Com effeito, si esta se verifica independen-temente 
de qualquer emprego, com maior razâo a sua existencia 

não poderia subordinar-se a qualidade do producto em que 
devesse ser apposta. 

Pouco importa, pois, que a qualidade-do producto 
que traz a marca contrafeita seja inferior a do assignalado 

pela marca verdadeira (563). 

(559) BRAUN— Op. cit. n.  162; Vide : LUCIEN-BRUN—Op. cit. pag. 33 
AFFONSO CELSO—Op. cit. n 159. 

(560) POUILLLET—Op. cit. n. 148; COUHIN—Op. cit. vol. 3 n. 241  e 
242 

(561) BRAUN—Op. cit. «. 161. 
(562) AFFONSO CELSO -Op. cit. n-   164. 
(563) POUILLET—Op.  cit. n  145; Bosio — Marchi e segui ditlintivi 

n 250; BRAUN—Op. cit.  n. 170; ARMEXGAUE—Op. cit. pag. 60. 
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5°—Para   a existencia   da   contrafacçâo 
 basta a possibilidade   de   confusão 

para   o   consumidor   e  de   prejuizo 

 para o proprietario da marca. 

A possibilidade de confusâo é essencialmente 

relativa quanto as pessoas e as cousas. 
A respeito escreve COUHIN :  «En premier lieu, une 

partie des consommateurs, plus ou moins considérable, 
selon les cas, est composée d'illetrés. «Mais ce n'est pas 
tout. 
«Il importe de ne jamais perdre de vue que la plupart des 
produits comportent, quelques fois exclusivement, des 
consommateurs étrangers, que ceux-ci ne connaissent ni 
notre langue, ni même, parfois, notre alphabet; qu'ils ne 
sauraient tenir compte, dès lors, que des éléments 
figuratifs des marques, sans s'arrêter aux noms, aux 
denominations, aux légendes, lesquels n'ont pour eux, en 
dehors de la fôrme distinctive qu'ils peuvent offrir, aucune 
signification et aucune valeur; qu'enfin, lettrés ou illetrés, 
français ou étrangers, les consommateurs sont 
frequemment inattentifs, et cela, qu'on y prenne garde, par 
la fôrce des choses plus encore que par suite d'une 
negligence qui I leur soit imputable». «En second lieu, et 
dans tous les cas il convient, pour résoudre la question de 
savoir si la con- 
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iusion est possible entre deux marques deter minées, de ne 
pas s'en tenir — comme le font tant de personnes — à 

l'examen comparatif de ces marques». «Il va de soit, en 

effet, que le consommateur qui désire acquérir un produit 
caractérisé par telle au telle marque et à qui l'on présente 

un produit similaire portant une contrefaçon ou une 

imitation de cette marque n'a pas sous les yeux, en général, 

cette marque elle-même et ne   saurait se livrer, dès lors, à  
une compa- 

I       raison proprement dite. L'unique rapprochement que 

puisse faire, le plus 

I souvent, le consommateur, s'établit entre la marque 
contrefaisante ou imitante qui frappe ses regards, et 

le souvenir plus ou moins éloigné, partant, plus ou 
moins confus qu'il a gardé de la marque authentique. 

Bien plus — et c'est là un point très important — le 
consommateur, quelquefois, n'a jamais vu la marque 

authentique et ne la connait que de réputation, 

d'après les annonces qu'il a lues dans les jornaux, par 

exemple (564). 

D'essas   consideraçôes    resulta    que   haverá 
sempre confusâo possivel todas as vezes que existe uma 

reproducçâo, quer do aspecto do conjuncto, quer de um  

dos elementos  essenciaes e caracte- 

(564) Op. cit. vol. s pags. 237 e 238. 
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risticos da marca authentica (565) ou, eni outros termos, 

sempre que as differenças das duas marcas não puderem 

ser reconhecidas sem exame attento ou confrontação 
(566). 

Quer isso dizer que as marcas submettidas a 
inspecçâo occular não devem ser examinadas ao mesmo 
tempo, em face uma da outra. 

O Juiz e o perito devem vel-as, uma apos outra, e 
apreciando-as depois isoladamente verificar se 
effectivamente existe confusão para o comprador, mesmo 
na ausencia de confrontaçâo (567). 

Relativamente ao prejuizo não é necessario que elle 
seja effective, basta igualmente que seja pbs-sivel. 

Esta condição é, alias, commum a todos os de-lictos 
e contravenções (568). 

Assim nada poderá influir na decisâo da es-pecie o 
prejuizo effectivo do industrial cuja marca houver sido 
contrafeita, isto é, não se torna necessario demonstrar a 
existencia material do damno soffrido, neste caso o que 
se exige é a simples pos-sibilidade e esta existe pelo 
simples facto da exe-cuçâo da contrafacçâo (569). 

(565) POUILLET—Op. cit. n 189, MARAFY — Op. cit. V. Confusion il.  (566)  
1.236 cit. de 1904 art. 8 n. 6 alin. 2. (567) AFFONSO  CELSO—Op.   cit.   n.  
193 ;   BUY— Legislalion   indus-triette. 468; BRAUN—Op. cit. n 160. 

(568) NYPELS — Corde pénal vol. ipag. 455 n. 10. 
(569) BRAUN—Op. cit. ns. 167 e 168; Bosio—Op. cit. n. 249; 

LUCIIINI—Rev. peu. di dol. kg. e ghtr. (1896) vol. 2 pag. 243 ; POUILLET 
—Op. cit. n 144 ; RENDU—'-Op. cit.n. 141; AFFONSO CELSO—Op. cit. 
n. 151. 
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Não se verifica a contrafacção e exclue,  portante, a 

respectiva acçâo penal : 

a) o facto de ter sido provocada pelo 

proprio proprietario da marca authen- 

tica, ou seu legitimo   representante 

(570). ' 

b) ter sido, a reproducção, feita com li-cença 
do dono da marca verdadeira, ou do seu 

legitimo representante (571). 

c) não se achar a marca original devida-

mente publicada e registrada (572). 

d) quando a reprodução da marca original é 
empregada em commercio ou industria 

inteiramente diversa, de fórma a ser 

impossivel confusão entre os respectivos 

productos que assi-gnalam(573). 

A contrafacçâo   verifica-se  tambem todas as vezes 

que em uma factura se  reproduza a marca 

(570) BRAUN —OP. cit .69;POUILLET—Op. cit. n. 152; CALMELS — De la 
contrefaçon «. 583 ; REBEN DE COUDER—Op.   cit.  V.  Marques fabrique n. 
154; DARRAS—Marques de fabrique «n 191 ; e Contrefaçon n. 730; MAYER— 
Op. cit. n. 90. 

(571) Lei 1.236 cit. de 1904 art. 13 n. 5. 
(572) Lei 1.236 cit. de 1904 art. 13n. 5. 
(573) POUILLET—Op. cit. H. 142 ; BRAUN—Op. cit. n. 24. Em sentindo 

contrario, vide : DARRAS—De la contrefaçon n. 835. 
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usurpada, e se a entregue ao mesmo tempo que a 
mercadoria para attestar a sua identidade (574). 

O delicto de contrafacção reputa se consum-mado 

desde o momento que a marca contrafeita, mesmo 
incoinpletamente acabada, e independente de qualquer 

uso, pode servir para enganar o com-prador. 

Não é necessario se verifique a applicação aos 
productos ; o simples facto da reproducçâo in-cide na 
sancçâo penal (575). 

Toda reproducçâo de uma marca, de natureza a 
illudir o consumidor, estabelece contra o agente a 
presumpção de ma fé, quer a referida reproducçâo seja 
integral, quer parcial, por isso que as mar-cas 
regularmente registradas, depositadas e publi-cadas 
reputam-se conhecidas de todos os interes-sados (576). 

Assim, o Dolus generalis emerge do acto ma-terial 
do delicto, reside inre ipsa (577). 

Difficitmente, portanto, se poderá allegar a bôa fé, 
que, alias, não será impossivel, mas não exone-rará o 
agente da responsabilidade civil (578). 

(574) BRAUN— Op. cit. n. 172; DARRA D- la confefaçon n. 1.164. 
Relativaraente A reproducçâo cm annuncios, prospectas, circulares vide : 
DARRAS—Op. et loc. cit. ; POUILLET—p. cit.n. 164. 

(575) BRAUN—Op.  cit.  n.  175; AFFONSO CELSO—Op. cit. n. 166. 
(576)COUHIN—Op. cit.   vol. 30 pag. 245; BRAUNN Op. cit.  n. 164; 

PIPIA—Dirito in n.   271. 
(577) Bosio—Op. cit. n. 253; Ace. do extincle Cens, do Trib. Civil 

e Crim., de 20 de Outubro de 1898; REVISTA DE JURISPRUDENCE— 
vol. 40 pag.. 440.  

(578) Vide : BRAUN—O cit. ns. 164 e 166; DUFOURMANTELLE— 
Marques de fabrique n. 96; ALLART —De lu contrefaçon n. 664; POUILLET 
— Op. cit. n. 177« segls. ; DARRAS— De la contrefaçon n. 597; G. DE Ro—
Op. cit. n. 31. 
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V—Imitar marca de industria ou de com mercio de 
modo que possa i l ludi r  o consu-midor. — A imitação é 

uma contrafacção menos perfeita, menos absoluta ; que 

procurou com mo-dificações aproximar-se da marca 
verdadeira ; que evitou a reproducçâo  integral (579). 

 Não é necessario que a copia da marca con-trafeita séja 

fiel, servil ; basta, para que haja imitaçâo, a reproducçâo 

das suas partes essenciaes, dos traços caracteristicos do 

original, de tal modo que a primeira vista a confusâo se 
produza naturalmente. Caracterisa-se, portanto, o delicto 

quando em virtude da analogia, de semelhanças 

sufficientemente pronunciadas relativamente a todos ou 
alguns ele-mentos constitutivos da marca, a confusâo 
torna-se possivel e de natureza a illudir o consumidor 

sobre a proveniencia de productos similares (580). 

E tanto é isso verdade que pode succeder que 

nenhum detalhe seja identicamente reproduzido, e que, 
entretanto, a disposiçâo, as combinaçôes, a fórma dos 
caracteres, a analogia das molduras sejam taes, que a 

confusâo se torne inevitavel (581). 

Assim, é indispensavel que coexistant os reque-sitos 

seguintes : 

   (579) ARMENGAUD—Op. cit. pags. 63 e.64;  PIPIA—Op. cit. n. 272; 
MAYKU—Op. cit.n 87. 

(580) DARRAS—De la contrefaçon  ns.   874 e segls. ;  POULLET— 
Op. cit. n. 181. 

(581) POUILLET—Op. cit.   pag. 241;  RENDU—Propriete in intrialle 
n. 139. 
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1.°— que se   verifique a imitaçâo da 

 marca ;  

2.°— que a marca imitada jâ esteja re-
gistrada ; 

 3.°— que a imitaçâo seja de tal natureza 

que possa induzir em erro ou confusâo o 

comprador. 

Traçar as regras segundo as quaes de antemâo 
fiquem estabelecidos com exactidão mathematica os 
casos que determinem a possibilidade de confusâo entre 
a marca authentica e a suspeitada de imitaçâo, é tarefa 
impossivel. 

A legislaçâo brazileira reconhece a difficuldade e 
entrega a sua soluçâo ao criterio do Juiz e dos peritos, 
quando diz : 

« Considerar-se-ha verificada a possi- 

 bilidade de erro ou confusâo sempre que 

as differenças das duas marcas não possam 

ser reconliecidas   sem exame attento ou 

 confrontação. (582) 

H D'ahi se infere, pois, que as marcas não devem ser 

comparadas isto é, postas ao lado uma da outra ou 
submettidas a uma analyse meticulosa, caso em 

(582) Lei 12)6 cit. de 1904 art. S n. 6. 
O esame attento é o que esta ao alcance de todos e na capacidade 

commun do consumidor (Ace do exlincto Cous, do Trib. Civ. e Crim., de 30 
de Julho de 1903; : Revista   DE JORISPRUDENCIA—vol.   19 pag.   89).. 
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que, por isso  mesmo, desde logo assignalar-se-ia a 

possibilidade do erro ou confusâo, 
Ao contrario, devem ser vistas successivamente uma 

apos outra, afim de, como ensina POUILLET, verificar o 

perito si a impressào produzida pela segunda recorda a 

impressào deixada pela pri-meira. (583)  

Assim, pondera BEDARRIDE, a questào da imi-

taçãodeve ser apreciada pela semelhança do con-juncto 

dos elementos que constituem a marca, e não pelas 
dissemelhanças que seus diversos detalhes po-deriam 

offerecer tomados isolada e separadamente. (584) 

Não exclue o delicto o facto de fazer preceder a 

imitaçâo de uma locução, mais ou menos capciosa, como 
: imitaçâo de...., imitado, pelo systema de.... ,| 

similar  a ........ fabricado   como............. identico a ............  

genero ........... , semelhante a .............. etc. (585) 

A bôa fé para excluir a responsabilidade cri-minal 
dependerâ das circumstancias sô apreciaveis em cada 

especie. 

VI—Usar da marca imitada, ou vender ou expor â 
venda objectos revestidos de marca imitada — São   

delictos    identicos,   quanto   aos 

(585) Op. cit. n.   189; BRAUN—op. cit. n. 160 
(584) Op. cit. n. 921. 
(585) AMENGAud — Op.    Cil.    pags.   63   â   67/   POUILLET— Op.   Cil. 

n. 192 ; L JCTKN'-BRUM—Op.   cit.  n.   33 ; RUBEN   DE  COUDER—Op. cit. 
V°. Marque At fabrique n  176. 
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meios de execuçâo, aos que tratamos nos ns. I, II e III, 
sendo-lhes, portanto, applicaveis as mesmas 

consideraçôes que alli fizemos. 

VII—Usar de nome ou firma commercial que lhe 
não pertença, faça ou não faça parte de marca 
registrada—Em nada influe, para fazer de-sapparecer a 
responsabilidade, que o uso seja integral, ou com 
acrescentamentos, ou omissôes, e al-teraçôes, comtanto 
que haja a mesma possibilidade de erro ou confusáo 
(586). 

o—Do uso e venda de outras marcas prohibidas—
Igualmente será punido com as penas de multa de 100$ a 
500$ em favor do Estado o que : H 1°, sem autorisaçâo 
competente, usar, em marca de industria ou de 
commercio, de armas, brazôes ou distinctivos publicos ou 
officiaes, nacionaes ou es-trangeiros ; ' • 

2°, usar de marca que offenda o decoro publico; 3°, usar 
de marca de industria ou de commercio que contiver 
indicaçâo de localidade ou estabeleci-mento que não seja 
o da proveniencia da mercadoria ou producto, quer a esta 
indicaçâo esteja junto um nome supposto ou alheio, quer 
não ; 

4°, vender ou expuzer a venda mercadoria ou 

producto revestido de marca nas condiçôes dos ns. l°e 2° 
; 

(586) Lei I.236 c//. dt 1904 art. 13 §2, 
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5°, vender ou expuzer a venda mercadoria ou 

producto nas condiçôes do n. 3? 

Com as mesmas penas sera punido aquelle que usar 
de marca que contiver offensa pessoal, vender ou expuzer 

á venda objectos della revestidos (587). 

A enumeraçâo exposta é taxativa e restricta aos 
casos ahi   previstos. 

Na generalidade do preceito legal não estâo 

comprehendidas, portanto, as recompensas ou dis-tincçôes 
conferidas por particulares ou em caracter particular, 

sejam embora associaçóes, exposiçôes, sociedades 
scientificas, ou provenham de concursos. 

A interpretaçâo .extecsiva por analogia ou pa-ridade 
não é admissivel para qualificar crimes ou applicar-lhes 

penas. 

Os factos que excluimos importariam sem du-vida 

em actos de concurrencia desleal, que só civil-mente p6de 
ser   reprimida. 

(587)Lei  1,2x6 cit. de 1904 art. 14 e 15. 



CAPITULO  XVIII 

Da responsabilidade penal e civil 

A—A lei não se limita a reconhecer e fixar os 
direitos relativos a propriedade da marca industrial ou do 
nome commercial, ordena iguaimente a sua reparaçâo 
quando violados, e estabelece a responsabilidade penal e 
civil dos respectivos agentes da infracçâo. 

Da offensa ao direito alheio resulta, portanto, a 
responsabilidade civil do offensor, a qual pode tam-bem 
ser consequente à violaçâo do preceito penal.  Assim, a 
responsabilidade criminal induz neces-sariamente a 
responsabilidade civil, mas esta sômente induzirá aquella 
nos casos expressamente marcados na lei, e isso porque 
nenhum acto se reputa crimi-noso sem uma lei anterior 
que  o qualifique. 

2—Responsabilidade penal—A responsabilidade 
penal consiste na obrigaçáo de soffrer a pena estabelecida 
na lei e applicada por Juiz ou Tribunal competente, e na 
de reparar o damno causado ao offendido (588). 

(588) PEEEIRA DO VALLE—codigo penal portuguez pag. 82; Dus DA 
SILVA—À responsabilidade civil conncxa corn a criminal pag. 93; GARRAUD 
—Traité de droit penal vol. 2n. 463. 
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E' exclusivamente pessoal. 

As pcssoas moraes, portanto, não têm respon-

sabilidade criminal, não podem delinquir, por isso que sâo 

entidades abstractas contra as quaes não é possivel a 
decretaçâo da pena (589). 

Assim, ou o delicto foi praticado por todos os 

membros da corporaçâo, associaçâo ou sociedade, e la 
responsabilidade penal recahirâ sobre cada um dos que 
participarem do facto criminoso, ou sômente alguns dentre 

elles o levaram a effeito e esses devem ser os punidos 

(590), devendo, entâo, ser applicadas tantas penas quantos 

fôrem os delinquentes sepa-radamente, em razâo da sua 
culpabilidade pessoal (591). 

3 — O fundamento da disposição repressiva dos 

delictos que vimos de enumerar no capitulo antecedente 

assenta essencialmente na intençâo criminosa do agente. 

E' indispensavel para caracterisar a infracçâo (592). 

(589) PRINS—Science pénale et droit posil'f ns. 194 e segls; OBARRIO 
—Curso de direcão penal pag. 49. 

(590) Cod. penal art. 25; GARRAUD — Op. cit. vol. 1.º  pag. 417; Orto-
LAN—Droit pénal vol. 1.° ns. 488 t segls.; HAUS—Drroit penal belge vol. 19 
ns. 265-268; Tuozzi—Diritto penale vol.   1.° 

 Sendo pessoal a responsabilidade penal recalie sobre cada um dos membros 
da mesma sociedade. Assim, quando praticada a infracçâo c um dos socios 
esta ausente, não se provando que elle agiu como mandante, deixa de ser 
responsavel. {Ace. do extinclo Cons, do Trib. Civ. e Crim., de 20 de Ontubro 
de 1898; REVISTA DE JURISPRUDENCIA—vol. A,pag- 41°)- 

(59i)Poullet—Op. cit. ns. 217 e 275; BRAUN—Op. cit.n. 210. 
(592) Codigo Penal  art. 24. 
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A prova da boa fé incumbe ao indiciado, bas-tando o 
acto material da infracçâo para que se deva presumir a sua 
intençâo fraudulenta (593).  Os factos que podem induzir 
a boa ou ma fé são numerosos, e por isso mesmo 
constituem questões de facto, deixadas, em especie, á 
apreciaçâo sobe-rana do Juiz ou Tribunal. 

Todavia, o agente do delicto não poderia justi-ficar-
se ainda quando conseguisse provar a ignoran-cia da lei 
(594). 

(593) BLANC—Contrefaçon en totis genres pag. 671; NOUGUIER—Des 
brevets d'invention et de la contrefaçon n. 797; ALLART—De la contrefaçon 
n. 661; AFFONSO CELSO—Op. cit. n. 153; BRAUN—Op. cit. n. 161|. 

A ignorancia do registre não deve servir de escusa (POUILLET—Op. cit. 
n. 174; G. DE Ro—Op. cit. pag. 216.) 

(594) Codigo Penal art. 26. 
O commerciante que em barris de vinho manda contrafazer uma marca 

devidamente regitrada incorre na sancçâo da lei. 
Outrosim, incorre o que acceitando a encommenda manda applicar aos 

barris a marca contraleita, pouco importando que a contratacçâo não se 
possar dizer completa. 

A contrafacção existe sempre que a marca tenha sido imitada, de 
modo a illudir o comprador. (Ace. da Rei. do Rio, de 8 de junlso de 1883 ; 
O DIREITO—vol. 32, pag. 290). H 

Dev'e ser pronunciado o individuo que vende ou expôe à venda produ-
ctos revestidos de marca contraleita, ainda que na queixa não se diga que 
sabia que o eram. 

Provado o crime pela apprehensâo dos productossómente no plcnario 
poderâ aproveitar ao réo a presumpçâo da boa le. (Ace. da Rel da Côrle de 
26 de julho de 1887. O DIREITO—Vol. 44, pag. 37.; Ace. da Rel. do Rio, de, 
22 de Março de 1887; O DIREITO—Vol. 41, pags. :27 a 139.) 

O dono ausente de um estabelecimento em que se vendem pr oductos 
com marca contraleita ê o criminalmente responsavel por esse crime quaes-
quer que sefam os operarios manipuladores e os caixeiros vende -es. 

A palavra CHARTREUSE não sendo um nome generico, mas a deno- 
minaçào especial do licor fabricado no convento da Grande-Chartreuse, 
ha crime de contrafacçâo sempre que fôr empregada na marca de outro 
l'abricante. (Ace da Rel. da Côrle, de 28 de Agosto de 1888; O DIREITO— 
vol. 47, pags. 136 a 157.) _, 

Ao dono de um estabelecimento onde se vende productos com marca 
imitada não aproveita a circumstancia da ausencia, porque a elle pertence o 
estabelecimento onde se labrica e se vende o producto contraleito, e que ê 
em se 11 nome que se operam a fabricaçâo e a exposiçâo .i venda e sob sua 
responsabilidade industrial e légal, sejam quaes fôreru os operarios 
manipuladores ou os caixeiros vendedores. (Vide: Ace. da Rel. do Rio, île 25 
de Jiiiibo de 1889. O DIREITO—vol. 49. pags 467 e segts.) 
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4—Em materia de contrafacçâo s6 é punivel o 

delicto consuinmado, que se verifica desde que exista uma 
reproducçào material da marca, tendo por fim e por effeito 
crear a possibilidade de confusão, independentemente de 

qualquer uso, venda ou exposiçâo a venda (595). 

Não é outra a liçâo de BRAUN : 

«Il y a delit consommé du moment 
où la marque contrefaite, même incom 

plètement achevée, est en etat de servir 

à tromper l'acheteur, la contrefaçon tombe 

 sous le coup de  la  loi,  toute  question 

d'usage et de prejudice réel à part, l'agent ayant 

fait ce qui était strictement necessaire pour 
réaliser son projet. 

«Cela est de principe, chaque fois que la 
loi n'exige pas, comme condition du delit, que 

le fait ait produit le résultat en vue duquel il a 

été executé» (596) 

D'ahi resulta que, no silencio da lei, não é pu-nida a 
simples tentativa, porque esta sô incide na sancçâo penal 

quando fórmalmente explicada pelo texto legal (597). 

(595) COUHIN—Op. cit. vol. 3 pag. 258. 
(596) Op. cit.n. 175. 
(597) POUILLET—Op. cit. 154 ; MARAFFY—Dicl. de lu propr. ind. V.º 

Tentative ; RUBEN DE COUDER—Op. cit. V.° Marque de fabriquen. 155; 
RENDU—Op. cit. ni. 147 ; DUFOURMANTELLE—Marques de fabrique pag. 49 ! 
COUHIN—Op. cit. vol. 3, pag. 258 ; LUCIEN-BRUN—Op. cit. n. 25 ; DAR-RAS—
De la contrefaçon us. 837 e seguintes. 
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 Da mesma fórma quanto a cumplicidade, salvo os 
factos que a caracterizem e sejam punidos como delictos 

distinctos (598). 

A reincidencia será punida com o dobro das penas, 
si não tiverem decorrido dez annos depois da anterior 
condemnaçâo por algum des delictos já referidos (599). 

A reincidencia verifica-se quando, o criminoso, 
depois de passada em julgado a sentença condem-natoria, 
commette outro crime da mesma natureza, e como tal 
entende-se, para os effeitos da lei penal, o que consiste na 
violaçâo do mesmo artigo (600). 

A reincidencia e a reiteraçào de delictos não 
devem, entretanto,  ser confundidas. 

A primeira—é a reiteiração de um crime da mesma 
natureza ; a segunda—é a repetição de.delictos ainda não 
julgados, sejam ou não da mesma especie. 

A reincidencia, portanto, não é uma simples e 
indistincta repetiçâo de crime, mas a repetiçâo de um 
delicto da mesma natureza, tendo sido o delin-quente 
pela primeira vez condemnado, porque se foi absolvido, 
ou não chegou a ser accusado, fôra estabelecer um 
primeiro delicto imaginario para qualificar o segundo  
(601). 

(598) Vide: AFFONSO CELSO—Op. cit. pag. 208 ; DARRAS- Op. cit. 
n. 939 ; BRAUN—Op. cit. n. 200 ; GEORGES DE Ro—Op. cit. pag. 225. ($99) 
Lei 12360' de 1904 art. 17; Dec. 5424 cit. de 1005 art. 44. 

(600) Cod. Penal arl. 4  ; Vide: Do AUTOR: Codigo Penal Brazileiro 
nols. 79, 80 r 615. 

(60) MENDES DA CUNHA—Observacôes ao Codigo Cambial pag. 195 ; 
Vide ." THOMAZ ALVES—Annotaçôes ao Codigo Crimimal  vol. 1.° pag. 303. 
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5—No intuito de melhor acautelar os direitos do 

industrial ou do commerciante, quando porven-tura 
lesados pelos lactos definidos como delictos, e afim de 
assegurar com maior efficacia a respectiva repressão e 

consequente punição, o legislador esta-beleceu 

 quaes as pessoas que, além do autor, podem ser 
responsabilisadas pelo offendido. 

Assim, sâo solidariamente responsaveis pelas 

infracçôes supra enumeradas: ' 
1?—O dono da officina onde se preparem mar-cas 

falsificadas ou imitadas (602); 
2º—A pessoa que as tiver sob sua guarda (603); 

3°—O vcndedor das mesmas (604); 

4°—O dono ou morador da casa ou local onde 
estiverem depositados os productos, desde que não 
possam mencionar quem o seu dono ; 

5°—Aquelle que houver comprado a pessoa 
desconhecida ou não justificar a procedencia do ar- 
tigo ou producto (605).  

(602) Assim, o simples operario (lithographo, impressor, gravador, 
etc.) está excluido da   responsabilidade, salvo quando fôr o proprio dono. 

Relativamente a este para que possa ser considerado o editor res-ponsavel 
da contrafacçâo, e necessario que tenha agido .scientemente (Vide :  POUILLET 
—Op.   cit.  n. 175 ;  BRAUN—Op. cit. us. 196 e 197 ; 
BEDARRIDE—Op. Cil. n. 910). 

(603) Si, porém, succeder que a pessoa receba para guardar marcas 
falsificadas ou imitadas, nâo sabia que o eram, nem mesmo podia sabel-o pela 
condiçâo do individuo que as trouxe ou mandou, por não suspeitar d'elle, 
isenta-se da criminalidade ? Sem duvida ; dà-se a ignorancia do facto, que é 
escusavel pela difficuldade ou mesmo impossibilidade que ha em evitar-se o 
erro. salvo havendo negligencia. (Vide sobre a doutrina : CAMARGO—Direito 
penal l   brazileiro vol.   2 pag. 160). 

(604) Os caixeiros, prepostos, etc., podem facitmente provar a sua bóa 
fé, por isso que sâo apenas os executores passivos e desinteressados das 
vontades de outrera (BRAUN—Op. cit. n. 199). 

(605) A contrario, não será responsavel desde que mencione o dono dos 
productos depositados, ou justifique a respectiva procedencia. 
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A responsabilidade de taes pessoas, não sendo 
successiva, e sem embargo de ser affirmada a respe-ctiva 

solidariedade, todavia ao arbitrio do queixoso fica a 

escolha de uma delias, ou de todas, para tor-nar effectiva 
a sancçâo penal. 

O vinculo que as prende tem por fim evitar a 
impunidade da offensa (606). 

6—Do principio corrente de que a responsabilidade 
criminal recae unica e individualmente no agente do 
crime, resulta como consequencia a perso-nalidade da 
pena, o que constitue, alias, um dos fun-damentos do 
direito penal moderno (607). 

Essa individualidade exclue, portante, a solida-
riedade tratando-se da pena, quer seja restrictiva da   
liberdade, quer  simplesmente  pecuniaria. 

A multa sendo uma pena deve ser, portanto, 

pronunciada individualmente contra cada um dos 

condemnados pelo mesmo delicto. 

Assim, quando varias pessoas participarem da 
contrafacçâo deve-lhes ser applicada, não uma multa 
unica contra todos os co-delinquentes conjun-ctamente, 
mas a multa respectiva   contra cada um 

(606) N'esse sentido deve ser entendida a—solidariedade, que abso-
lutamente não exige que o offendido proceda, ao mesmo tempo, contra todos 
os offensores do seu direito. 

(607) GARRAUD — Traité de droit penal vol. 1.°n. 319; OBARRIO —• 
Curso de derecho penal pag. 179 « seguintes ; PRINS—Science penale et   
droit positif. 
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delles separadamente, e proporcional asua culpabi-lidade 

(608). 

Cada condemnado conserva a responsabili dade 

penal de seus actos. 

Do contrario bem poderia succeder que, ta] fosse o 

numero de infractores, a multa reduzir-se-hia de fórma a 

desapparecer por completo, sem que pes-soa alguma se 

julgasse obrigada ao respectivo pagamento, que importaria 

em applicaçâo de pena não estabelecida porlei. 

7—O pagamento da multa deverá ser feito ao 
Thesouro Publico Federal ou dos Estados, segundo a 
competencia respectiva. 

Si o condemnado não tiver meios para pagar a multa, 

ou não a quizer pagar dentro de oito dias, con-tados da 

intimaçâo judicial, será convertida em pri-sâo cellular, 

confôrme se liquidar. 
A conversâo da multa em prisão ficará sem effeito, 

si o criminoso, ou alguem por elle, satisfizer ou prestar 

fiança idonea ao pagamento da mesma (609). 

(6oS) HAUS—Droit penal vol. 2°, n 770; NYPELS—Code penal belge vol. 
1.° pag. 83 ; GARRAUD - Op. cit. vol. 2.º us. 444 e seguintes; PEINS— Op. cit. 
ns. 849 e seguintes. 

 (609) Cod. Penal art. 59. Vide—Reg. 120 de 1842 arts. 423 a 435 e Reg. n. 
595 de 18 de Março de 1849, que estabelecem a maneira porque se deve 
proceder na liquidaçâo das militas a que fôrem os réos conde-mnados, bem 
como as regras sobre as fianças ao pagamento dellas, e o modo de as 
commutar em outras penas. 

A commutaçâo da pena de multa, que não fôr correspondente a certo 
tempo, nunca poderá exceder a tres annos de prisâo com trabalho. (Dec. 1.866 
de 15 de Setembro de 1869 art. 6). 



365 

8—Assim como a pena restrictiva da liberdade, a 
multa igualmente não passa da pessoa do delin-quente. 

Seria, alias, contradictoria com a propria natu-reza 
da pena, que constitue uma reacçâo contra o delinquente e 
não contra terceiros extranhos ao de-licto, estabelecer o 
direito de executar a condemna-ção pecuniaria depois do 
fallecimento do conde-mnado. 

Por conseguinte, os seus herdeiros não res-pondem 
pela multa imposta ao mesmo, embora tenha fallecido 
depois da condemnaçâo irrevogavel (610). 

9—A isençâo da responsabilidade criminal não 
implica a da responsabilidade civil (611). 

10—Responsabilidade civil— Não basta que a lei 
reconheceça e fixe os direitos, é preciso tambem, escreve 
DIAS DA SILVA, que assegure a sua fruiçâo, e não a 
asseguraria se, quando violados, não ordenasse a 
reparaçâo (612).  A' toda a offensa do direito de outrem 
corresponde, portanto, uma obrigação civil de reparal-o 
(613). 

(610) Vide : Constituição Federal art. 72 §   19; GARRAUD—Op.  cit.  vol. 2° 
pag. 228 ;   HAUS—Droit penal vol.   2 us. 770 è -771 ; CARNOT — Code 
penal vol. 1º pag. 60 ; RAUTEH—Droit penal vol.1.º pag.277. (611)) Cod. 
Penal art. 31.        (612) A responsabilidade civil connexa com a criminal vol. 
Ï..º Pag. 92. (6I))MACALHAES—Obrigações solidarias n  CCCIII ; DE.MOGUE—
De la réparation civile des délits pag. 56. 
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E' esse, alias, um principio que se inscreve entre os 

preceitos legislatives das naçôes oultas (614). 
Assim,  a   responsabilidade   civil   consiste  na 

obrigaçâo em que  se constitue o offensor de in-   demnizar   

pecuniariamente o damno  soffrido pela victima no exercicio 

regular de um direito legitimo. 
Por conseguinte, as perdas e damnos consistem nas 

indemnisaçôes que sâo devidas a pessoa lesada pela perda 

soffrida em seu patrimonio (damnum emergens) ou pelos 

lucros de que foi privada lucrum cessans) por effeito de 
um facto illicito (615). 

11 —Para determinar a responsabilidade civil, na 
especie, sâo necessarios os requisitos seguintes : 

a) que um damno tenha sido causado ; 

b) que o damno causado envolva violaçâo ou 
offensa do direito de outrem ; 

c) que esse direito seja legitimamente exerci-tado ; 

d) que o facto do qual resuite o damno seja 

imputavel a alguem. 

Por damno—entende-se qualquer prejuizo que 
alguem soffre na sua pessoa ou patrimonio, quer este 

prejuizo seja malerial, quer moral, ou consista em um 

damno emergente, ou resuite de um lucro cessante. 

(614) CODIGOS CIVIS : Hespanbol art.   1902/ Francez,   arl. 1382; Al 
lemão, art. 823 Chileno art, 2314 ; Hoîlaïutez,  arl. 1401 e  2361;  italinao arl. 
1151 ; Mexicano art. 1458 ;   Portuguez  art. 2361 :   Codigo federal das 
obrigações  art. 50. 

 (615)GARRAUD—Op. cit. vol. 2n. 477 ; Haus —Droit pénal telge n 1060. 
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E' material—o prejuizo, quando affecta o indus-rial 

ou commerciante nas causas por elle possuidas, alterando 

e depreciando-as; é moral—quando affecta o cidadão no 
credito, na sua consideraçâo. 

O prejuizo diz-se damno émergente—quando' ha a 
perda de uma e cousa, ou do preço e valor que tinha a 

mesma cousa, e lucro cessante — quando se nos tolhem  
os meios de melhorar o nosso estado, seja na pessoa, seja  

no patrimonio (616). 

 12—Cumpre não confundir a satisfação do damno corn a 

multa, nem corn o pagamento das cus-tas do processo. 
A satisfaçâo, escreve o CONSELHEIRO SILVA COSTA, 

TEM por fim o complemento accessorio da pena, na parte 

lesiva dos direitos que vivem sob a tutela das leis civis; a 

multa tende, como pena que é, a equilibrar o malum 

actionis coin o malum passionis, seu fim é restaurar a 

observancia da lei postergada pelo delinquente ; e o 
pagamento das custas é onus que acompanha a todo 

aquelle que é vencido, quer em feito civel, quer em 
criminal ou administrative (617). 

13—Para legitimar o pedido da indemnisaçâo é 
mister que o damno seja—pessoal, -actual, certo e 
directe. 

0 

(6:6) DIAS DA SILVA—Op. cit. vol.   i pag. 192. 
(617) S.ilisftt(ào do damno pag. 13. 
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 — O damno deve ser soffrido pela propria pessoa que 

pretende a reparaçâo, bastapdo para fun-damental-

a um simples intéresse moral (618). 

II — O prejuizo provavel e possivel, portanto, even-tual e 
futuro, o simples perigo não auctori-sam a acçâo 

de perdas e damnos (619). 

Entretanto, quando o prejuizo é certo, isto é, 

necessario, inevitavel e apreciavel, póde ser 
considerado como realizado, apezar de não estar 
plenamente consummado (620). 

Assim, escreve Bosio : 

« Cosi nel caso in cui il contraffattore avesse 
diramate circolari, dando una grande publicitá al 

marchio contrafiatto, valendosi insomma di quësto 

per sviare la clientela, è| giusto che, nel valutare i 

danni, si debba tener conto della difficoltà in cui si 
trova il titolare del marchio di contrapporre una 

efficace pro-paganda di rettifica, nonchè delle 

spese gravi a cui puo essere costretto per farla, e 
delle perdite che, malgrado ciô, egli potrà subire 
(621) 

(618) DrAS DA SILVA—Op. cit. vol. i.° pag. 202 ; CHAUVEAU ET HELIE—
Théorie du Code Pénal vol. 1.° pags. 228 e 229 ; NAZARETH—Eles-menlos de 
processo criminal § 52 not. b. 

(619) MERLIN—Questions V. Question d'Etal § i.° vol. 6 pag. 55s ; 
CHAUVEAU ET HELIE—Op. el vol. cit. pag. 228; LECRAVEREND—Legis. crim 
vol. 1.°pag. 19s ; HAUS— Op. cit. vol. 2 n. 1061; DALLOZ-—REPERT Inst crim. 
85 ; SOURDAT—De la responsabililali n. 45 ; COCITO—La parte civile in 
maleria penale n. 20 ; MANGIN—action publique el action civile vol. 1.° n. 123. 

(620) SOURDAT—Op. cit. ns. «32,448 e 462; LAURENT—Droit civil vol. 
20 ns. 523 e 533- 

(621) MarcHi e segni distintivos pag. 554. 
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III — Os damnos que fôrem consequencia directa e 

immediata do crime é que obrigam a repara-çâo, 

pois os que não se prendem ao facto incriminado, 
senão de um modo remoto, não sâo consequencia 

necessaria d'elle e podem 

 ter outras causas (622). 

Advirta-se, porém, que a pessoa lesada tem 
o direito de pedir a reparaçâo de qual-quer 

damno que  o  delicto   fez-lhe soffrer, 

 ainda quando não fosse elle a consequencia 

directa e immediata do mesmo delicto, corn-
tanto que este tenha sido a unica e verda-deira 

causa (623). 

14-—A importancia do prejuizo é uma questâo de 
facto, na apreciaçâo da qual intervirâo os se-guintes 

elementos : perda dos lucros, depreciaçâo do producto, 

despezas necessarias para constataçâo •e reparaçâo do 
delicto. 

As perdas e damnos fundados no lucro cessante 
exige para sua concessâo presumpçôes graves, précisas e 
concordantes que o ganho reclamado teria sido realizado 
se não houvesse contrafacçâo (624). 

Assim, si a concurrencia criminosa e desleal 
•continuar deverâ ser proposta nova acçâo (625). 

(622) POTHIER— Des obligations p. a'n. 160 e seguintes ; CHAVEAU ET 
HELIE—Op. cit. vol. 1.° pags. 228 « 229 ; SOURDAT— Op. cit. vol. i.° tu. 42 e 
103-110. 

(623) HAUS— Op. cit. vol. 2.0 n.° 1062 ; Vide : DIAS DA SilVA—Op. 
cit. vol. t.º pag. 196. 

(624) BHAUN — Op. cit. pags.  567 e 568. 
(625) POUILLET—Op. cit. n 296;  MAYER—Op. cit. ns. 39  e 40. 
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15—A obrigaçâo de indemnisar o damno résultante 

de crime ou contravençâo é solidariat havendo mais de uni 

agente de uma mesma violaçào. 

Os delinquentes sâo solidariamente obrigados â 

satisfaçâo de modo que a qualquer d'elles pôde o offendido 

pedir a indemnisaçâo total (626.). 

Prestada a satisfaçâo por um dos co-delinquen-tes, 

pôde esse repetir aos socios do delicto a parte que ihes 

tocar (627). 
Sâo obrigados á satisfaçâo do damno, posto que não 

sejam agentes da violaçào, os que gratuitamente tiverem 

participado dos productos do crime até a concurrente 
quantia. 

Si o damno resultar de acto em que tomarem parte, 

como taes, membros de corporação, associaçào ou 

sociedade, a responsabilidade civil recahirá sobre cada um 

dos que participarem do facto e sobre a corporaçâo, 
associaçâo ou sociedade, si tirar proveito-do acto ou si 
approval-o posteriormente (628). 

16—A satisfaçâo do damno sera a mais completa 

possivel, e, em caso de duvida, a favor do offendido. 

O mal sera avaliado em todas- as suas partes e 
consequencias. 

(626) C. DE CARVALHO—Nova Consol.   art.  1009 « §§; SAVIGNY— 
Obligations vol. 1.° § 2.° ; COELHO DA ROCHA—Direito civil § 116, 

(627) SILVA COSTA—Op. cit. pag. 59. 
(628) C. DE CARVALHO—Nova Consol. art. 1006. 



371 

 17—O direito de haver a reparaçâo transmit- 
te-se aos herdeiros do offendido, e pôde ser exercido 
contra os herdeiros do autor do delicto, dentro das 
fôrças da herança (629).  

18—As penas estabelecidas para as diversas 
fórmas da concurrencia criminosa não isentam os 
delinquentes da satisfaçâo do damno causado (630). 

Assim, a acçâo penal é inteirainente indepen-
dente da acçâo civel, que pode ser intentada simul-
tanea ou successivamente corn aquella (631). 

(629)LACERDA  DE Almeida — Obrigações  pags. 329 g 330, 
(630)Lei 1236 cit. de 1904 art. 18. 

     (631) Vide : COGLIOLO—Diritto penale vol. 1.° part  pag. 1205 Dias DA 
SILVA—Op. cit. vol. 2 il. 88. 

 O propriétario de qualquer marca devidamente registrada, alem da acçâo 
criminal, pode prôpor a de indemnizaçâo contra todo e qualquer individuo 
que usar de marca identica ou semelhante {Acc. da Rei. do Rio de 13 de 
Dezembro de 1879/ O DIREITO — vol. 2: pags. 194 a 223). 



CAPITULO  XIX 

Das buscas e apprehensôes 

1—As buscas têm por fim a pesquiza, procura ou 
varejo, feito por ordem da auctoridade competente, para 
apprehensao e consequente vistoria, destruição ou 
deposito de marcas falsificadas, imi-tadas, que indiquem 
falsa proveniencia, ou sejam indebitamente usadas. 

Assim, poderâ ser decretada : 

1—busca ou vistoria para verificar a existencia de 
marcas falsificadas ou imitadas, ou de merca-dorias e 
productos que as contenham ; 

II—apprehensao e destruiçâo de marcas falsificadas 
ou imitadas nas officinas em que se pre-param, onde 
quer que sejam encontradas, antes de utilizadas para o 
fim criminoso ; 

III—destruiçâo das marcas falsificadas ou imitadas 
nos volumes ou objectos que as contiverem, antes de 
serem despachados nas repartiçôes fiscaes, ainda que 
estragados fiquem os envolucros e as proptias 
mercadorias ou productos ; 

IV—apprehensão e deposito de mercadorias ou 
productos revestidos de marca falsificada ou imi- 
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tada ou que indique falsa proveniencia, isto é, indicaçâo de 

localidade determinada ou estabelecimento que não seja o 

da proveniencia do objecto, quer a esta indicaçâo esteja 

junto uni nome supposto ou alheio, quer não (635). 

2—A apprehensão sera feita a requerimento da parte 

ou ex-officio : 

a) a requerimento da parte—por qualquer au- 
torrdade policial, Pretor on Juiz de direito, no Dis- 

tricto Federal ; e nos Estados, pelas autoridades 

competentes para as buscas ; 

b) ex-officio — pelas alfandegas, no acto da 
conferencia ; pelos fiscaes de imposto de consumo, 

sempre que encontrarem taes falsificaçôes nos es- 

tabelecimentos que visitarem ; por qualquer auto- 
ridade, quando em qualquer diligencia, deparar 
com falsificaçôes (632).

 , 

Quando taes diligencias houverem de ser feitas em 

repartiçôes ou estabelecimentos publicos, onde existam os 
productos ou mercadorias a ellas su-jeitos, sómente a 

autoridade judiciaria competente poderâ ordenal-as ou 

requisital-as aos respectivos chefes, sempre que a parte as 

requerer, exhibindo certidâo do registro da marca e a prova 
da sua pu-blicaçâo, e guardadas, nos casos de busca e 

apprehensâo, as fórmalidades • abaixo mencionadas (634). 

(632) Lei 1236 cit. de 1904 art. 20 ; Dec 5424 cit. de 1905 art. 47. 
(633) Lei 1236 cit de 1904 art. 22 ; Dec. 5424 cit. de 1905 art. 49. 
(634) Dec. 5424 «'• de 1905 art. 50. 
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3—Como se vê, os dispositivos legaes sâo omissos 
quanto a competencia para ordenar a des-truiçâo da 

marca, fôra de estabelecimentos ou re-partiçoes publicas, 
visto como o art 22 da Lei 1.236 de 24 de Setembro de 

1904 so se refere a appre-hensâo, não sendo possivel 

ampliar tal hypothese a outra completamente diversa. 

A soluçâo, a nosso ver, é conferir exclusiva-| mente 
essa attribuiçâo a autoridade judiciaria competente  

raiione loci. 

E' o prudente conselho que parecem indicar não só o 

citado art. 22 da referida Lei 1.236 como o texto 
subsidiario do art. 22 do Decr. n. 3.346 de 14 de Outubro 
de 1887. 

4»—A busca e apprehensâo a requerimento da parte 
serâo ordenadas mediante exhibiçâo da marca registrada 
e prova da sua publicidade, e depois de observadas as 
fórmalidades dos artigos 191 do Co-digo do Processo, 10 
da Lei de 3 de Dezembro de 1841, 121 e 125 do Reg. 120 
de 1842, assignando tambem o autor, perante a 
autoridade que ordenar a diligencia, um termo de 
responsabilidade em que tome o compromisso de pagar 
as perdas e damnos que causar com a busca, si o 
resultado fôr negativo e a parte contra quem foi requerida 
provar que o dito autor agiu com má fé. 

Para assignatura desse termo, quando o autor se 
fizer representar por procurador, é mistér que do 
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instrumenta do mandato conste poderes especiaes para tal. 

A não ser assim semelhante responsabilidade seria 
illusoria, porque não teria valor juridico. 

E' desnecessaria a exhibiçâo de certidâo do re-| 
gistro, sempre que se tratar de marcas, ercadorias ou 

productos nas condiçôes do artigo 21, ns. 1, 2, 3 e 4 do 

Decreto 5.424 de 10 de Janeiro de 1905 (635). 

5.—Sempre que tiver de ser effectuada alguma busca 

e apprehensâo, o Juiz ou autoridade que a ordenar 
nomearâ dous peritos de sua confiança para verificar si 

effectivamente os objectos, productos ou mercadorias 

estâo revestidos ou assignalados por marcas falsificadas, 
imitadas ou indebitamente usa-das, os quaes procederão ao 
corpo de delicto nas referidas marcas, depois de feita a 

mesma apprehensâo (636). 

6—Os objectos apprehendidos serâo recolhi-dos ao 
Deposito Publico, precedendo, nas reparti-çôes fiscaes, o 
pagamento, por parte de quem houyer requerido a 

diligencia, de todos os impostos e direi-tos devidos a 
Fazenda Nacional (637). 

(635) Dec. 5424 cit. de 1905  art. 51. 
(636) Lei 1236 cit. art. 28; Dec. 5424 cit. art. 50 § 1.° 
—A nomeaçâo dos peritos compete exclusivamente ao Juiz, nos termos 

do art. 135 do Codigo do Proeesso {Ace. da Cam. Crim. do exe tinco Trib. 
Civil e Criminal de 31 de Março de 1897, confirmado por Acc. da extincta Cam. 
Crim. da Côrte de Appellaçâo, de 29 de Outubro de 1897 REVISTA DE 
JURISPRUDENCE—Vol. 2 pag. 222). 

(637) Dec. 5424 cit. art. 50 § 2.0 
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Serâo tambem arrecadados os livros encontra-dos no 

local, assim como todos os machinismos e mais objectos 
que servirem, directa ou indirecta-mente, para a  
falsificaçâo (638). 

Si a infracçâo verificada fôr punida com pena de 
prisâo, entâo, n'esse acto, serâo presos em flagrante os 

respectivos infractores, lavrando-se contra elles os 

necessarios autos (639). 

Si o réo quizer prestar fiança (640) será competente 

para concedel-a a autoridade que effectuar a apprehensâo 

(641) e não sendo esta encontrada, nem quem a substitua, 

qualquer auctoridade judiciaria ou policial processará a 

fiança remettendo com brevi-dadade os autos a 
competente (642). 

A fiança pode ser prestada em qualquer dia e a 
qualquer  hora   (643). 

7—Dentro de trinta dias da data da apprehensâo, 
sob pena de ficar esta de nenhum effeito (644) sera  
apresentada a queixa contra os respon- 

(638) Lei 1236 cit. art. 25. (659) 
Dec. 5424 cit arl. 56. 
(640) E  de 300$—o minime e de 4:500500c—O maximo. 
(641) Lei 1236 c//. art. 26. 
(642) Constutuição da Republica art. 72 § 14 ; Dec. 3475 de 4 de No- 

vembro de 1899 arl. 7 § 8. 
(643) Arg. do § 8 alin. 2." e 4.* do ait. 7 do cit.'Dec. 3475 de 1899. 
(644) Lei 1.236c//. n ri. 20 § 1°. 
O prazo de 30 dias, marcados pela Lei para a subsistencia da 

apprehensâo e deposito, preliminar da acçâo por violaçâo de marca de labrica 
deve contar se da data em que se ultimdram uma e outra dili-gencias e não da 
terminaçâo do respectivo processo, por ser esta a in-terpretaçîo mais benigna, 
tratando-se, como se tracta,   de  uma   medida 
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saveis, acompanhada dos autos de apprehensâo, 
corpo de delicto, e prisâo em flagrante, si esta tiver 

sido effectuada, ról das testemunhas e indicaçào das 
diligencias necessarias (645). ■ 

Feita, porém, a apprenhensão ex-officio, serão 

intimados, por editaes, os donos da marca ou seus 

representantes para procederem contra os respon-saveis, 
assignando-se-lhes para isso o prazo de 30 dias,  sob pena 

de ficar sem effeito a apprehensâo. 

Ficará igual mente sem effeito  si, até 30 dias depois 
de realizada, não houverem   sido feitas a intimação e   a   

assignaçào do   prazo   acima esta-belecido. 

A intimação e assignaçào desse prazo serâo feitas a 

requerimento do promotor publico competente. 

Si os donos das marcas residirem fôra da Republica e 

não tiverem no Brazil representantes com plenos podercs, 

inclusive o de recebimento de pri-meiras citaçôes, o prazo 
sera de 90 dias.   Perempta a apprehensâo, por falta de 
intimação ou assignaçào do prazo ou pelo não 

comparecimento do dono da marca, subsistirâ em todo o 

caso o direito 

excepcional que importa privação, ainda que temporaria, do uso da.pro-
priedade alheia.        Porém, embora deccorrido o alludido prazo, 
mantêm-se a apprehensâo e o deposito si é proposta a acçâo da qual sao 
preliminares essas diligencias, antes que a parte contraria tenha requerido 
levantamento do| mesmo deposito, devendo ella attribuir ri sua desidia 
quaesquer prejuizos que dahi lhe advenha (Acc do Sup. Trib. Federal, de 
2 de Junho de 1900. O DIREITO—vol. 85 pag. 197). (645) Dec. 5424 cit. 
art, 58. 
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d'este a requerer nova apprehensâo e a propôr as acçôes 

que no caso couberem (646). 

8—A apprehensâo e o deposito so teem logar como 
preliminares de acçâo ou no correr della, ficando tambem 
nenhum effeito si não fôr a acçâo jâ intentada proseguida  

no prazo de 30 dias. 

  Os objectos apprehendidos servirâo para garantir a 
effectividade da multa e da indemnizaçâo da parte, para o 
que serão vendidos em hasta publica, no correr da acçâo, 
si facitmente se deteriorarem ; ou na execuçâo, 
exceptuados os productos nocivos á saude publica, que 
serão destruidos (647). 

9—O mandado de busca para ser legal deve conter 
os seguintes requisitos (648) : 

a) indicar a casa pelo proprietario ou inquilino, ou 
numero e situação della ; 

6) descrever a cousa ou pessoa procurada ; 

c) ser escripto pelo escrivào e assignado pela 

a utoridade, com ordem de prisâo ou sem ella (649). 

O mandado de busca, que não tiver estes requi- 

(646) Lei 1.236 cit. Art. 23 ; Dec. 5424  cit. de 1905 art.. 52. 
(647) Lei 1236 cit. art. 20 ; Dec. 5424 cif. art. 47 § 1.° 
(648) Uma ordem generica de busca não tem effeito legal ; é preciso 

que contenha uma designação clara e completa dos lugares que levem ser 
visitados  JOÃO MENDES—O processo criminal brazileiro vol.º 2º. 
pag. 43.) 

(649) Codigo de Processe art. 192 ;  Lei de 3 de   Dezembro  de   1841 
art. 10 ; Reg. 120 de 1842 art. 125. 
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sitos, não é exequivel, e será punido o  officiai que por elle 

procéder (650). 

10—Finda a diligencia, farâo os executores um auto 

de tudo quanto tiver succedido, no qual tambem 
descreverào as cousas, pessoas, e Iogares onde fôram 

achados, e afsignarâo com duas teste-munhas presenciaes, 

que os mesmos officiaes de justiça devem chamar, logo 
que quizerem principiar a diligencia e execuçâo (651). I Do 
referido auto os officiaes da diligencia darâo copia as 

partes, si a pedirem (652). 

No caso de não verificar-se a achada, serão 

communicadas a quem soffreu a busca as provas 
em que o mandado se fundou, logo que as exigir 

(653). I 

11—Não é regular no processo de busca e 

apprehensâo qualquer defeza por parte de quem a sofîrer. 

I .S6 na acçâo pénal ou civil deverâ ella ser exhi-bida, 
porque sómente ahi é que o Juiz poderâ julgar da 

procedencia   ou  improcedencia da  imputaçâo, 

(650) Cod. do Proc. art. 193. 
(65:) Cod. do Proc. ails. 200 a 201. H A assignatura 

de duas testemunbas no auto de busca e apprehensâo não e 
substancial (Ace. da Catit. Crim. do exlinclo Irib. Civ. e 
Crim., de 31 de Marco de 1897 ; Ace. da extincla Cam. 
Crim. da Carte de Appel-laçào, de 29 de Oulubro de 1897; 
REVISTA DE JURISPRUDENCE—vol. 2 pags. 222 c 
segiiinles). 

(652)Cod. do Proc. art. 201. 
(653)Leide 3 deDe^embro de 1841 art. 10 ; Reg. 120 

cit.   de 1842 ait. 127. 



381 

E' o que faz presumir o termo de responsa-bilidade 
que assigna quem requer a busca, obri-gando se a perdas 

e damnos quando provada possa ficar a ma fé com que 

agiu, e tambem o prazo esta-belecido de 30 dias para o 
inicio da acçâo, ou seu proseguimento, quando jâ 

intentada, sob pena de ficar a mesma de nenhum effeito. 



CAPITULO XX 

Da acçâo penal e civil—Seu exercicio 

1—As acções para tutela da marca e do nome 

commercial sâo :— penaes e civis. (654). 
Podem ser propostas conjunctamente ou uma após 

outra, senJo indifferente que acçâo civil preceda a 
criminal ou esta áquella. 

Assim, a litispendencia não póde ser estabe-lecida 
entre ellas, porque o objecto da queixa é a condemnaçâo, 
e o da acçâo civil é a indemnizaçâo do damno (655). 

2—O fôro competente para as acçôes civis e 
criminaes é o do domicitio do réo, ou o do logar em que 
fôrem encontradas as mercadorias revestidas ou 

(654) A acção de preceito coraminatorio não é admissivel para im-pedir 
a imitaçào de uma marca commercial (Acc. do Sup. Tribunal Fédéral, de 18 
de julho de 1903 ; O DIREITO — vol. 94,pag. 364). 

(655) Ace. da Cam. Crim. do extinclo Trib. Civ. e Crim., de 31 de\ 
Marco de 1897 ; Acc a extinclo, Cam. Crim. da Corle de Appellaçào, dt\ 29 
de Outubro de 1897 ; REVISTA DE JURISPRUDENCIA— vol. 2.0 pag. 222 e 
segls. 
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assignaladas por marca falsificada, imitada ou inde-

bitamente usada (656). 

Nas acções civis, a jurisdicçâo será sempre a 

commercial (657). 

Nos Estados, seguir-se-ha o processo deter-minado 

pela respectiva legislaçâo, competindo sempre 

ojulgamento, em la instancia, a justiça sin-gular. 

No Districto Federal, sâo competentes os Juizes de 

Direito (658) que, nas acçôes criminaes, observarào o 
processo estabelecido no paragraphoj unico do art. 100 da 

lei n. 1.030 de 14 de Novembro de 1890, no que lhes fôr 

applicavel (659), e, nas civis, o estabelecido nos arts. 236 e 

seguintes do Regulamento n. 737 de 25 de Novembro de 
1850, não incluidas, porém, as de indemnizaçâo pelo 

damno causado, que serào processadas pelos meios 

ordinarios (660). 

3—A jurisdicçâo da Justiça Federal é res-tricta aos 

casos previstos e fixados na Constituição Federal. 
As acçôes relativas a marcas de fabrica sô in-cidem, 

portanto,  na competencia judiciaria federal, 

(656) Lei   1.236   cit. de   1904, art.  30;   Dec.    5.424»   cit. de 1905, 
art.   59. 

(657) Dec. 5.424 cit. de 1905, art. 60. 
(658) Dec. 5.561 de 19 de Junho de 1905. 
(659) Lei 1.236, cit. art. 29. 
(660) Dec. 5.424, cit. art. 61. 
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quando se fundarem em convençâo ou tratado de 
reciprocidade (661). 

  4 — Acçâo penal — Os delictos contra a pro-priedade 
da marca e do nome commercial so-mente dâo lugar a 
acçâo penal por queixa da parte offendida, ou seu 
representante (662), salvo os casos em que incumbe ao 
representante, do Ministerio Pu-blico  inicial-a. 

I—Quando o Querellante fôr pessôa moral ou 
juridica póde comparecer no Juizo Criminal, porém, 
individualmente substituido por pessôa physica, que 
possa legitimamente represental-o (663). 

E isto porque sendo a responsabilidade penal 
exclusivamente pessoal (664) é mister que o socio ou 
socios expressamente a assumam, visto não ser pos-sivel 
a decretaçâo de pena contra pessôas juridicas, como 
entidades abstractas que sâo, (665), quando porventura se 
verificasse a hypothèse prevista no art. 264 do Codigo 
Penal. 

(661) Constituição Federal art. 60 lei f.; Lei 1.236, cit. art. 31; Dec. 
5.424, cit. art. 62. 
     (662) A falta de qualidade torna o queixoso parte illegitima, e con-
sequentemente nullo o processo (Dec. 5.561, cit. de 1905, art. 254 § 1.°.) 

(663) T. DE FREITAS—Parecer in RODRIGUES— Consultas Juridicas, vol 
l.° pag. 64; PIMENTA BUENO — Processo criminaj n.° 13:; JOAO MON-
TEIRO—Applicações do direito pag. 269; FRANCISCO LUIZ—Processo crimi-
nal V.º Du queixa; Acc. do Trib. de just. de S. Paulo, de 18 de Outubro de 
1898 ; GAZETA JURIDICA DE S. PAULO, vol. 10 pag. 193 ; Acc. do extincto 
CONS, do Trib. Civ. e Crim., de 23 de Junho de 1904 ; O DIREITO vol. 95, 
pags.   514  « segls. 

(664) Cod. Pen. art 25. 
(665) Cod. Pen. arl. 25, § unico. 

M. F.-25 
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II—Para apresentaçâo da queixa por procu-rador é 

necessario a prévia licença do Juiz (666). 
III— Tratando-se dos delictos previstos no art. 13 ns. 

1 a 8 da Lei n. 1.236 de 24 de Setembro de 1904, a 

respectiva acçâo nãopóde ser intentada sem exhibiçâo de 

certidão do registro e da sua pu-blicação, salvo, quanto a 
esta, versando sobre factos occorridos dentro do prazo 

concedido para inserçâo do documento na folha official 

(667). 

E' desnecessaria a exhibiçâo de certidão do registro 
sempre que se tratar de marcas, mercadorias ou productos 

nas condiçôes do art. 21 ns. 1 a 4 do Dec. 5.424 de J0 de 

Janeiro de 1905 (668). 

(666) Lei 261 de 3 de Dezembro de 1841; Dec. 5.561, cit. de 1905, art. 
244; O DIREITO—vols. 25, pag. 473; 29, pag. 409; 32, pag. 379; O FORUM 
—vol. 4.0 pag. 349. 

(667) Dec. 5.424, cit. art. 38. 
O Conselho do estincto Tribunal Civil e Criminal, decidindo sobre tal 

assumpto, proferio o seguinte accordant : Considerando—que para a 
cxistencia de qualquer das modalidades — reproducções, uso, imitaçâo, venda 
ou exposiçâo a venda — do delicto de violaçâo dos direitos de marcas de 
fabrica e de commercio, é necessario que estas tenham sido devidamente 
registradas e publicadas (Codigo Penal, art. 353; Lei n. 3.346, de 14 de 
Outubro de 1887, art. 14); 

que do preenchimento dessas duas fórmalidades substanciaes, feito era 
fórma legal, é que depende a effectividade das garantias estabelecidas na lei 
em f'avor dessas marcas (Regulamento annexo ao Dec. n. 9.828, de 31 de 
Dezembro de 1887, art. 1.°); 

que, quer as diligencias preliminares de busca e apprehensão, quer a 
respectiva acçâo penal, não podem ser permittidas pelo Juiz sem exhibição da 
certidão da marca registrada (Lei cit., arts. 22 e 23); 

que essa certidão deve conter a explicação dos caraclen'slicos da marca, 
transcripta do respectivo memorial (Lei cit., arts. 7.0, 6.º e 5.°n. I.°); não basta 
a simples declaraçâo do secretario da Junta ou empregado da Inspe-ctoria — 
que houve registro; 

que os queixosos não exhibiram a referida certidão, e por isso não 
podem invocar neste processo a interferencia da jurisdicçâo criminal para 
reprimir o delicto que imputam a os querellados, etc. — Julgam improce-
dente a queixa (Acc. de 16 de Maio de 1904 ; Revista DOS TRIBUNAES vol. I.° 
pag. 164). 

(668) Dec. 5.424 cit. art. 51. 
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O—A acçâo criminal contra os delictos previs-tos 

nos ns. l.°, 2.° e 4.° do art. 14 da Lei 1.236 de 24 de 

Setembro de 1904 será intentada pelo pro-motor publico 
da comarca onde fôrem encontra-dos objectos revestidos 

das marcas de que alli se trata. 

E' competente para promovel-a contra os dos ns. 3.° 
e 5.° qualquer industrial ou commerciante de genero 
similar que residir no logar da proveniencia, e o dono do 
estabelecimento falsamente indi-cado; e contra as dos 
arts. 14 e 15, ainda da mesma Lei, o offendido ou o 
interessado (669). 

6—Dentro de 30 dias da data da apprehen-são, sob 
pena de perempção, salvo os casos pre-vistos no art. 52 e 
seus paragraphos do Dec. 5.424 de 10 de Janeiro de 1905, 
será apresentada a queixa contra os responsaveis, 
acompanhada dos autos de apprehensâo, corpo de delicto 
(670) e prisão em fla- 

(669) Lei 1.236 cit. art. 16. 
(670) Para validade do corpo de delicto nâa basta a simples certidão 

de registro da marca do Autor, e indispensavel a explicaçâo dos caracte-
risticos da marca transcripta do respectivo memorial. 

Assim foi decidido no recurso crime entre The Appollinaris Com-
pany Limited e Antonio Figueiredo de Albuquerque, o qual foi interposto 
do despacho do Juiz de Dircito Dr. Cicero Seabra, que annullou o pro-
cessado: 

« Nos termos do art. 255 do Dec. 5.561 de 9 de Junho de 1905, o 
corpo de delicto é uma fôrmula substancial do processo, e na especie dos 
autos (contrafacção de marcas) deve ser feito logo depois da apprehensâo 
das mercadorias, nos termos do art. 28 do Dec 1.236 de 24 de Setembro de 
1904. 

Procedeu-se, é certo, ao corpo de delicto, mas não tem elle valor 
juridico porque não tinham os peritos os elementos necessarios ao seu 
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grante, si   esta tiver sido effectuada, rol de teste-munhas e 

indicação das diligencias necessarias (671). 
Além das referidas condiçôes, a queixa ou denuncia 

devem relatar o facto criminoso com todas as suas 

circumstancias, ou sejani do mal causado, do logar, tempo, 

ou quaesquer outras; o valor provavel do damno; o nome 
do delinquente ou signaes caracteristicos que o façam 

conhecer; as razôes de convicção ou presumpção de que 

elle é o autor do delicto ou complice; e finalmente que 

contenha os nomes das tes-temunhas e infórmantes (672). 
A queixa deve ser affirmada (jurada) pelo que-

rellante e additada pelo representante do ministerio 

publico. 

A queixa ou denuncia que não tiver os requisitos e 
fórmalidades legaes não será acceita pelo juiz, salvo o 

recurso voluntario da parte (673). 

exame, visto ter  o querellante juntado simplesmentc certidão de  estar 
fegistrada sua marca. 

Ora, como poderiam elles affirmar a imitaçâo si não tinham presentes os 
caracteristicos da marca registrada ? 

Não basta a simples certidão do registro; é necessario que esta cer- 
tidã

o contenha a explicação dos caracteristicos da marca transcripta do respectivo 
memorial, coma bem decidio o Cons. do Trib. Giv. e Crim., cm Acc. de 16 de 
Maio de 1904 (Rev. dos Tribunaes vol. 1.° pag. 163.) 

De mais o parecer dos peritos não obriga a convicção do Juiz, para que 
possa elle formar juizo é necessario que conheça não só a marca verdaderra 
como tarabem a imitaçâo, devendo, portanto, serem juntos os respectives 
exemplares no corpo de delicto, o que não fizeram os peritos. Custas pela 
recorrente.—Viveiros de Castro, Pitanga, Salvador Muniz, Lima Drumond, 
Muniz Barreto. (A(C. da 2.ª Cam. da Corte de Appelação, de 27 de Outubro 
de 1905.) 

(671) Dec. 5.424cit. art. 58. 
      (672)  Codigo do Processo, art. 59; Dec. 5.561 cit. de 1905, art. 242; PI 
MENTA BUENO—Processo Cri minal, pag. 76; RAMALHO—Processo Criminal, 
pag. 54.  
      (673) PIMENTA BUENO—Op. cit. loc. cit.; Dec. 5.561 cit..art.245. 
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Si a acçâo não proseguir no prazo de 30 dias, a 
busca e apprebensâo ficarào igualmente de nenhum 
effeito (674). 

7—O accusado, no Districto Federal, não po-derá 
apresentar testemunhas de defesa no summario, porém, 
por occasiâo do interrogatorio poderá juntar quaesquer 
documentos ou justificaçôes processadas nas pretorias, e 
pedir prazo para isso, que lhe será concedido até tres dias 
improrogaveis (675). 

8—As sentenças proferidas sobre os delictos de que 

trata a Lei 1236 citada serão publicadas na sua integra, 
pela parte vencedora, no mesmo jornal| em que se der 

publicidade aos registros, sem o que não serão admittidas 

a execuçâo (676). 

   9—Da sentença que condemnar ou absolver cabe 
appellaçâo, que sera interposta voluntaria-mente pelo réo, 
na primeira hypothese e na segunda pelo autor. 

Si a referida sentença fôr condemnatoria a ap-

pellaçâo terá effeito suspensivo. 

Do despacho que pronunciar ou impronunciar cabe 
igualmente recurso para o Tribunal ou Juiz Su-perior. 

(674) Dec. 5.424 cit. de 1905, art. 47 § 1.° 
(675) Dec. 5.561 cit.art. 238, § 3.0. (676) Lei 
1.236 cit. art. 19. 
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Decretada a impronuncia ou julgado nullo o 

processo o recurso não tem effeito suspensivo (677). 

10— Acção civil—As acções civis que prote-gent a 

marca industrial e o nome commercial contra a 
concurrencia desleal implicitamente asseguram o direito 

que assiste ao interessado de propôl-as : 

a) para annullar o registro da marca concurrente ; 

6) para obrigar o concurrente a modificar o seu 
nome, quando o tiver identico ou semelhante ; 

c) para pedir indemnisaçâo do damno soffrido 
(678). 

I — A nullidade do registro verifica-se quando 
houver sido feito contra o que estabelece o art. 21 do Dec. 

5.424, de 10 de Janeiro de 1905, ou quando não fôr 

cumprido o estabelecido no art. 9 da Lei 1.236, de 24 de 

Setembro de 1904. 
Podem propôl-a, nos casos respectivamente 

previstos no art. 31, do referido Decreto 5.424, de 1905: 

1°—quem pelo registro julgar-se prejudicado em 

marca registrada ; 
2° — o interessado ; 
3° — o offendido; 

4° — o promotor publico ; 

(677) Lei de 3 de Dezembro de 1841 art. 72; Reg. 120 de 1842 art. 445. 
(678) Dec. 5.424, cit. de 1905, arts. 33 e 39. Seria prolisidade inutil 

repetirmos o que já dissemos relativamente a certidão do registro e 
sua publicidade.  
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5° — quem houver requerido o registro (679). 

II — Ao dono de nome commercial ou firma so 

cial compete acçâo contra o concurrente, na mesma 
especie de industria ou de commercio, que tenha di- 
reito a nome ou firma identicos ou semelhantes, para 

obrigal-o a modifical-os de modo que não possa ha- 

ver erro ou confusào, provada a posse anterior para 

uso commercial ou industrial. 
Esta acçâo tem logar, ainda que o autor não tenha 

registrado o nome ou firma, e não haja repro-ducçâo 

integral, mas com accrescentamentos, omis-sões ou 

alteraçôes, comtanto que se de possibilidade do erro ou 
confusão (680). 

III — Ao prejudicado pela apropriaçâo da marca 
de que anteriormente usasse, sem fazel-a registrar 

cabe acçâo ordinaria para pedir indemnisaçâo do 

damno que houver soffrido, podendo igualmente, 

dentro dos prazos legaes, pedir a nullidade do regis- 
tro, por meio de acçâo summaria, quando a tiver re- 

gistrada (681). 

Tambem usando de acçào ordinaria, o prejudicado 
pelo delicto poderâ compellir o delinquente a satisfazer-

lhe o damno causado (682). 

(679) Dec. 5.424 cit. de 1905, arts. 36 e 31. 
(680) Lei 1.236, cit. de 1904, art. 10 combinado com o art. 13 e com a 

Lei 916 de 24 de Outubro de 1890, art. 10, § 3.º; Dec. 5.424, cit. de 1905 art. 
37 e § unico. 

(681) Dec. 5.424 cit. art. 39. 
Vide : Acc. da extiincta Camara Civil da Côrte de Appcllação, de 18 de 

Março de 1895; O DIREITO—vol. 67, pag. 276. 
(682) Lei 1.236 cit. art. 18. 
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   11— Para Camara respectiva da Côrte de Ap-pellaçâo, 

no Districto Federal, cabe appellaçâo, que deverá ser 

recebida no effeito devolutivo e suspen-sivo, quando 

interposta da sentença que julgar a acção ordinaria, e no 

devolutivo sómente, em se tra-tando de acção summaria, 

quando a condemuação não disser respeito sómente a 

custas, caso em que o recurso será recebido em ambos os 

effeitos. 



CAPITULO XXI 

Da    P r e s c r i p ç ã o  

1 —A prescripçâo, em regra, tem o seu funda-
mento no decurso de um lapso de tempo. 

Subordinada assim a esse principio geral, a 
prescripçâo em materia criminal e civil, cntretanto 
justifica-se diversamente, confôrme a hypothese. 

A prescripçâo civil funda-se na inacçâo volun-
taria do credor, a qual faz presumir o abandono do 
seu direito (683). 

Não podendo ser renunciada antecipadamente, 
todavia uma vez adquirida, nada obsta a sua renun-
cia, expressa ou tacitamente (684), o que importa 
dizer que não poderá ser decretada se o interessado 
não a allegar (685). 

(683) VAN WETTER — Droit romain vol. 1.° §  91. Vide:  PLANIOL 
— Droit civil, vol. 2°n. 704 t segts.; THIRY—Droit  civil vol.  3.0 n. 612 

(684) MOURLON — Repetitions écrites sur le Cul. civil vol. 3.0 /». 1.782; 
LAFAYETE — Direito dus causas § 78 ; BAUDRY-LACANTINERIE — Précis de 
droit civil vol. }.° n. 1.589. 

(685) COELHO DA   ROCIIA — Direito civil vol. 2.0 5 455; BËVILAQ.UAJ 
— Direito dits obrigaçôes pag. 156; T. DE FREITAS — Consolidaçâo das leis 
civis nol. 1 ao art. 85 3; CARLOS DE CARVALHO — Nova Consolidação 
art. 966. 
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A prescripçâo penal assenta não no interesse do 

individuo, mas no da propria sociedade. 

        As suas bases são as mesmas do direito   de punir. 

A punição repousa no principio da justiça abso-luta 

combinado com o da utilidade social. 

Si a sociedade não deve deixar de punir o que 

offende o principio do justo, não pode, entretanto, punil-o, 

embora offenda esse principio, se não houver vantagem ou 
utilidade na sua puniçâo. 

Esta ultima razâo justifica a prescripçâo em ma-teria 

criminal. 

Decorrido um certo lapso de tempo desde a pratica 

do crime, escreve PEREIRA DO VALLE (686), reproduzindo 
a liçâo de GARRAUD (687), sem que se tenha instaurado 

procedimento criminal conlra o de-linquente, e, se 

instaurado, sem que se tenha prose-guido n'esse 

procedimento, ou desde a seniença condemnatoria sem 
que se tenha feito executar a pena, a memoria do facto 
punivel apagou-se e a ne-cessidade do exemplo 

desapparece (688). 

Deixa, portante, de existir, em taes condiçôes, o 

direito de punir. 

(686) Annotações ao Livro Primeiro do Codigo Penal Portuguez pag 
425. 

(687) Tr. de droit penal vol. 2.º n. 526 e segts. 
(688) THIRI — Droit criminel n. 512; OBARRIO — Curso derecho penal 

pags. 386 e 387; RIVAROLA—Exposicion y critica del Codigo Penal de la Re-
publica Argentina vol. 1.º n. 383. 
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O lesado com o crime consentindo que decor-lam 
mtzes e annos sem promover a punição do facto 

criminoso, parece ter renunciado implicitamente o direito 

de proceder contra o seu autor. 

E seria repugnante aos principios de equidade e de 

justiça que ficasse perpetuamente suspensa sobre   a 

cabeça do criminoso a ameaça do procedi- 

mento criminal. 

Faltando um dos fundamentos do direito de punir—
a utilidade social, deixade existir esse direito (689). 

Ao contrario da prescripção civil, a prescripção 
criminal não póde ser renunciada, nem directa nem 
indirectamente, devendo ser decretada ex-officio em 
qualquer estado da causa (690). 

Assim, ainda mesmo que o accusado não oppu-
zesse a prescripção, ou a renunciasse expressamente, ou 
reclamasse o julgamento do facto imputado afim de 
provar a sua innocencia, o Juiz ou Tribunal verifi-cando 
que o facto delictuoso se acha prescripto deve 

(689) Vide: Tuozzi— Diritto penale vol. 1.° pag. 506; PINCHERLI—Co- 
dice penale ilaliano pag. 149;ZERBOGLIO- Della prescriyone penale; OLIVIERI 
— La prescriront dell'a^ioiie penale; VILLERET — De la prescription en ma 
tière criminelle us. I e   segls.; PACHECO — El  Codigo  Penal espanol vol. 1 
pag. 529. 

(690) POUILLET — Op. cit. n. 307; PEREIRA DO VALLE — Op. cit. pag. 
426; HAUS— Droit penal belge vol. 2.0,n. 1.025; PUGLIA — Dirillo penale pag. 
331; PRINS—Science penale et droit positif, n 966; GARRAUD—Op. cit. vol. 2.º 
n. 527; FLORIAN—Dei reali e delle pene in generale, pag. 439; VILLERET— Op. 
cit. n. 78; COUSTURIER—De lu prescription en malien criminelle; JOAO 
MENDES — Processo criminal braxjleiro vol. 3.0 pag. 141; Cod. Penal art. 82 
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limitar-se   exclusivamente a julgar  a  prescripção 
(691).   

2—Em materia de prescripção criminal, como na de 

prescripção civil, regc o principio da não re-troactividade 

da lei penal substanctiva, exeepto em tudo o que fórmais 

favoravel ao réo (692). 

3—Prescripção criminal. — Confôrme fi cou. dito, a 

prescripção em materia criminal é a extincçâo do direito de 

processar o delinquente ou de applicar-lhe a pena 

judicialmente decretada, devido a sua inexecuçâo durante 
um certo lapso de tempo. 

Dahi a distincção entre prescripção da acção e da 

condemnaçâo. 

4—As diversas modalidades da concurrencia 

criminosa, previstas pelo artigo 13 da Lei 1.236 de 24 de 

Setembro de 1904 prescrevem em quatro an-nos, e em um 
anno os factos delictuosos enumerados no artigo 14 da 

mesma Lei (693). 

5—A prescripção da acção resulta exclusiva-mente 

do lapso de tempo decorrido do dia em que o crime foi 
commettido. 

(6691 CARNOT -Instruction criminelle vol. 3.0, pag. 618; LHGRAVEREND 
— Legislation criminelle vol. 1.°, pag. 85; BERRIAT ST. PRIX—Droit crimi- 
nel pags. 105 e 106. 

(692) As disposiçôes da lei penal sobre effeitos da pena  tem effeito 
retroactivo em tudo que seja favoravel aos criminosos, e por  isso appli ca-se 
a prescripção criminal que seja favoravel-ao réo, embora estabele-cida por lei 
posterior ao procedimento criminal (Vide: TRINDADE — Anno-tações ao 
Codigo penal portugues pag. 55 in fine.) 

(693) Vide: Codigo Penal, arts. 85 e 83. 
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O dia em que o delicto foi praticado deve ser 
excluido ou comprehendido no prazo da prescri-pçâo ? 

O prazo da prescripção relativa mente ao proce-

dimento criminal conta-se por dias (de die ad diem) e não 
por horas (de momento ad momentum), e assim sendo o 

dies a quo, isto é, o dia do delicto, fórma um todo 

indivisivel, que serve de ponto.de partida, tanto para o 
exereicio como para a extincçào da acção. 

Conta se esse dia por inteiro qualquer que seja a 

hora da pratica do crime; mas aquelle em que finda a 

prescripção deve ser completo e começa a contar-se da 

primeira hora depois da meia noite -(694). 
Interrompe-se pela reincidencia (695) e pela 

pronuncia (696). 

A prescripção da condemnaçâo começa a correr do 

dia em que passar em julgado a sentença ou  da- 

(694) VILLERET — De la prescription en matière criminelle, n. 122; HAUS 
—Droit penal vol. 2.°, ns. 1.335 ' 1.336; Toozzi— Dirilto penale, vol. 1.º, 
pag. 514; LE SELLYER—Action publique et civile, n. 516; GARRAUD — Op. 
cit. vol. 2.º, pag 390; FAUSTIN HELIE—Just. crim. vol. 2.º, n. 1.067; PE- 
REIRA DO VALLE—Op. cit. Pags. 433 e 464; Vide: VON LISTZ—Direito pe- 

na
l allemào, vol. 1.°,pug. 480; BERNER —Dirilto penale (trad.) pag. 271. Em 
sentido contrario: CARRARA—Progr. § 579 not. 2; RIVAROLA—Op. cit vol. 
î.o, pag. 390; ORTOLAN—Droit penal vol. 2.°, n.1.859 e segls. 

(695) Cad. penal art. 81. 
(696) Cod. penal art. 79. 
—Prescripçâo da acção criminal começa a correr da data do despa-cho 

da pronuncia, e não da data da confirmação d'esta, visto que o recurso da 
pronuncia não tem effeito suspensivo (Acc. da extincta Cam. Crim. da Côrte de 
Appellação,de 29 de Novembre de 1901; O DIREITO—vol. 87 pag. 501). 

O despacho de pronuncia interrompe a prescripção, de sorte que o prazo 
para esta consummar-se passa a decorrer d'aquelle despacho, não o 
interrompendo a-sentença condemAatoria appellavel (Ace. da Rel.do E.do 
Rio, de 1 de Agoslo de 1899; Revista de JURISPRUDENCE—:ol. 7 pag. 165). 
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quelle em que fôr interrompida por qualquer modo a 

execuçào}i começada (697). 
---------------------  

(697) A prescripç.âo da pena c faculdade concedida ao condemnado de 
livrar-se das penas decretadas contra elle, furtando-se à sua execuçào durante 
o lapso de tempo determinadb por lei. 

Para que se verifique a prercripçào da conlemnaçâo é necessarïo 
igualmente a terminaçâo compléta do ultimo anno do prazo do por lei. 

O dia do julgamento ou o da sentença que impoz a pena compre-hende-se 
tambcm no prazo da prescripção. (VILLERET—Op. cit. us. 387 « stguinta). 

O prazo da prescripção da pena sómente começa do dia em que a 
■condemnaçâo tornar-st irrevogavel. 

«C'est à cette date, en effet, diz GARRAUD, qu'est né le droit d'exécution, 
c'est donc à cette date que la prescription de Vaclion cesse et que la 
prescription   de  la  peiue  doit commencer  à courir»  (Op. cit.  vol. 2 
"• 546)- , 3 

Como se interrompe, porém, a prescripção da condemnaçâo ? E* claro 
que pela pratica de acto judicial tendente a executal-a. 

Por aclos jtidiciaes—entendem-se sómente aquelles que, emanados da 
autoridade a quem incumbe a execuçào, produzem o resultado de fazer 
proseguir o processo utilmente para a acção da justiça, e sâo tendentes ao 
cumprimento da pena e a detençâo do condemnado para o fim de cumpril-a. 
(PEREIRA DO VAIXE—Op. cit. pag. 432; VON Lis rz—■ Direito \ penal allemào 
vol. \.° pag. 484; Vide: PUGLIA — Dirillo penale pag. 341; PINCHERLI—Op. cit. 
pag. 159). 

Relativamente à exemplificaçâo sobre o que nãodeve ser conside-rado 
acto judicial, vide: HAOS—Op. cit. vol. 2 us. 1.046 « 1.047; GARRAUD —Op. 
cit. vol. 2 n. 547; TRINDADE—Op. cit. pags. 50 « 5 t. 

Decidindo sobre o modo de interromper a prescripção da condemnaçâo de 
pena pecuniaria o Juiz de Direito da }.a Vara CriminaL Dr. Ge-miniano da 
Franca, proferio o seguinte despacho, que, a nosso fer, con-substancia doutrina 
verdadeira : « O Codigo Penal no art. 80 consigna, de uni modo gérai, que o 
inicio da execuçào da sentença passada em jul-gado interrompe a prescripção. 
E 0 Codigo Italiano, que foi em materia de prescripção o inspirador do nosso, 
preceitua no art. 96:—«a prescripção ' da condemnaçâo decorre do dia em que 
a sentença se torna irrevogavel, ou daquelle em que é interrompida, por 
qualquer modo, a execuçào \i começada da condemnaçâo. Qualquer acto da 
autoridade para a execuçào da sentença, legalmente notificado ao condemnado, 
interrompe a prescripção.» 

O codificador brasileiro ao transplantar para o nosso direito essa 
disposiçâo, copiou simplesmente a primeira parte, e, ou por esquecimento ou 
por julgar Inutil não fez mençâo da segunda, que a compléta: dahi a 
necessidade de interpretar o citado art. 80, combinando-o coin 0 disposi-tivo 
intégral, que lbe deu origem. 

Na condemnaçâo da pena pecuniaria os actos attinentes a liquidai-» não 
podem, sem attentado a logica, deixar de ser considerados um co-mcço de 
execuçào, e, portanto, acarretar a interrupçâo do prazo prescri-tivo : a citaçâo 
regularmente feita para o condemnado entrar em lapso de tempo determinado 
com a importancia da condemnaçâo équivale, sem 
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Interrompe-se pela prisào do condemnaclo e pela 

reincidencia (698). 

Os prasos da prescripção da condemnaçâo, 
quando se trate de pena restrictiva da liberdade, sâo 
os mesmos que vimos de enumerar relativamente a 
acçào (699). 

contestaçâo, a captura nos crimes cm que ha imposiçâo de pena cor» poral. 
Especial, como è a pena de multa, não póde estar sujeita as regras 

estrictamente cstabelecidas nos artigos do Codigo para a interrupcâo da 
prescripção das penas restrictivas da liberdade. 

A doutrina mais racional e corrente, relativamente i interrupcâo da 
prescripção da multa, é, fôra de duvida, a que a subordina ils regras communs 
de direito civil. 
H ORTOLAN (Eléments de Droit penal, pag. 785) diz : a interrupcâo da 
prescripção da pena pecuniaria rege-se pelos mesmos principios que a 
prescripção civil. 

VON LtsTZ (Trahido de Direito Penal, vol. t.°, pag. 417), déclara : a 
execuçâo da pena pecuniaria deve reger-se pelos mesmos preceitos, 
concernentes  i  execuçâo  das sentenças civeis. 

PIN'CHERLI (Matinale de Diritlo Penale, pag. 131), affirma : qualquer 
acto tendente a procéder i cobrança da pena pecuniaria interrompe a 
prescripção. 

A. Puiss (Science Penale et Droit Positif, pag. 567), segue a mesma 
doutrina, restringindo, apenas, a fôrça interruptiva a certos e detertnina-dos 
actes executorios como a penhora, o arresto, etc. 

Ve-se consequentemente, do exposto, que a verdadeira interpretaçâo do 
art.-fio do Codigo é a que foi dada pelo despacho recorrido. 

Se não fôr a intimaçâo para o condemnado entrar no prazo légal com a 
pena pecuniaria para os cofres publicos, que outro acto juJici.il havera em 
face dos arts. 58 e 59 do Codigo e do decreto n. 595, de 18 de Marco de 
1849, a que se poderia emprestar o caracter de começo de execuçâo ? 

No caso .vertente, aie m da intimaçâo regular e legalmente feita para 
dentro do prazo entrarem os condemnados com a multa, foi ainda mais feito 
o arbitramento e o calculo da commutaçâo em prisào pelo contador (fis. 287 
c 293), an tes de expirado o anno da prescripção. Estes actos sâo, 
indubitavclmcntc, dada a nature/a da pena, o modo instantaneo de seu 
cumprimento e a fórma processual violenta de sua liquidaçâo, interrupti-vos 
da prescripção liberatoria.» 

Estas rasées fundamentam sustentaçâo de recurso que se encontra na 
Côrte de Appellaçâo aguardando julgamento. 

l'or—inlemipfào, por qualquer modo da execuçâo jd coiueçnda, — com-
prehende-sc : a fiiga, a loucnra, o livrameiito coiidicional, etc. 

(698) Cod. 'Penal ails. 80 e 81. 
(699) Cod. Penal art. 78. 
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6—Cumpre observar que cada facto rela-tivo a 
violação da propriedade industrial, embora sujeitos a 

mesma penalidade, constitue urn delicto distincto e, 

portanto, é susceptivel de tornar-se objecto de uma 

prescripção especial. 
Por isso, ensina POUILLET :—Ainsi, de ce que le fait 

de contrefaçon ou d'usage de la marque contrefaite est, à 

raison de la prescription, à l'abri de toute poursuite, il ne 

s'ensuit pas que le fait de vente, mise en vente ou recel, ne 
puisse être legalement poursuivi et reprimé (700). 

7—Em direito criminal não se verifica a sus-pensâo 

da prescripção, e, assim, é rejeitada a regra adoptada pelo 
direito civil : — contra non valentem agere non currit 

prœscriptio. 

Qualquer que seja o facto, portanto, que colloque o 

ministerio publico, ou aparte offendida, naimpossi-
bilidade de exercer a sua acção a respeito do delicto, 

decorrido que seja o lapso de tempo estabelecido por lei 

para prescripção, esta verificar-se-ha  (701). 

(700,) Op. cit. n 306.           (701) 
Ainda mesmo na hypothese do art. 68 e 
§ unico do Cod. Pe- 

nal.
—VILLERET—Op.cit. n. 261;GARRAUD—Op. cit. vol. 2 pags. 410 e 411; Vide: 
PEREIRA DO VALLE—Op. cit. pag. 4 32; ORTOLAN — Droit penal vol. 2 ns. 
1.872 a 1.874; HAUS—OP. cit. vol. 2 n. 1.359; BLANCHE—Eludes sur le Code 
penal vol. 2 n. 195 in fine. 

Salvo o caso de condemnaçâo. 
Alguns autores, adoptando identica doutrina, exceptuam, entretanto, os 

casos em que se verificar impedimento de direito, isto è,   quando 0 I 
obstaculo resultar da propria lei. (VILLERET—Op. cit. ns. 257 « 264; THIRY —
Op. cit. n. 514; VON LISTZ — Op. cit. vol.  I.º pag. 483; VILLEY — Droit 
criminel Pags. 263  e 264; MANGIN — Action publique vol. 2 ns. 334 e 335» 
FAUSTIN-HELIE—Inst. criminelle vol. 2 n. 1.072.) 
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8—Prescripção civil.—A prescripção civil si- 
gnifica a negligencia ou inercia do prejudicado. 

   Por isso, estabelecendo a prescripção na espe- 

cie creou a lei a presumpção de ter cessado um di 
reito que não se fez valer dentro do praso assigna- 

lado.  

O estado de facto fica, portanto, legalisado pela 
expiração do lapso de tempo. 

De taes fundamentos resulta, ao contrario da 

œrescripçâo penal, que não corre o tempo contra o 

que por impedimento legitimo deixou de exercer o 

seu direito (Contra non valentem agere   non   currit 

prœscriptio). 

A prescripção   civil ficará, então, suspensa, e nos   

casos declarados  por   lei   não começará  em quanto 

existir o impedimento, ou quando começada, cessa de 

correr durante elle (702). 

Desapparecendo, porém, o obstaculo, a pres- 

cripç

ão entra a correr de novo e se lhe leva em conta o  lapso   

de  tempo  anteriormcnte decorrido 

A prescripção civil se conta por dias e não por 
horas (704). 

(702) Lacerda — Obrigações pag. 423; MOURLON — Op. cit. vol. 3.º; 
THIRY- Droit civil vol. 3.° n 614; PLANIOL—Op. cit. vol. 2.» n. 706; Ros-
SEL—Des obligations n. 187. 

(705) LAFAYETTE—Op. cit. § 75. 
(704) BAUDRY-LACANTINERIE—Op. cit. vol. 3 n.1.680; LACERDA—Op. 

cit. «.4611; CORREA TELLES—Digesto portugues. vol. 1; LAFAYETTE — Op. 
cit. § 7¹. 

M. F.— 26 
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9—Prescrevem em trinta annos as acções : 

 a) para reclamar a indemnisaçâo pelo 

damno résultante do delicto, contados do 
dia em que fôr elle commettido (705). 

 b) para indemnisaçâo do damno que 

houver soffrido o prejudicado pela apro-
priação  da marca de que anteriormente 

 usasse sem fazel-a registrar (706). 

  Prescrevem em seis mezes contados da publica-ção 
do registro da marca, si n'esse prazo não fôrem 
intentadas (707), as acções para : 

a) decretaçâo da sua nullidade quando 
feito contra o que determina o art. 21 

(705) Lei 261 de ^\ de De^cmbro de 184r art. 36; Peg. 120 de 1842 art. 
274; CARLOS DE CARVALHO — Nova Coiisoh'daçào art. 969 § 2 tel. b. 

(706) Fjca assim subordinada ao tempo da prescripção ordinaria, visto 
como não se encontre expressamente sujeita a prazo menor. (Vide: A11-
ONSO CELSO— Op. cit. n. 252.) 

I    (707) INTENTAR—significa: tentai; projeclar, tcncionar, planear. 
Esta acepçâo não é, certamente, a consagrada pelo espirito da lei. 
Do contrario chegar-se-ia ao absurdo de que o simples intcnto, a tcwçâo, 

o designio, o proposito, manilestados por qualquer iôrma, seriam sufficientes 
para, naespecie, interromperem a prescripção. 

INTENTAR—porém, em sentido juridico, quer dizer— propor eut Jui\o\ 
(Avi.F.TE—Dkc. conlemporaiieo V.  Intentar) porquanto, é effectivamente a 
proposiliira du acçào, o que interrompe a prescripção (C. DE CARVALHO — 
Nova Consul, art. 982 lei. b.) 

Para que a acção se considère bilcnlada, isto è,proposta em tempo JW-
bit, é necessario que scja accusada a citaçâo inicial em audiencia (Reg* 737 
de 1850 art. 68 comb. coin 0 art. 320; Vide: RAMALHO—Pralica civil e 
commercial pag. 156). 

Assim o entende um dos nossos illustrados Tribunaes, que, tratando do 
lapso de tempo concedido ao arrestante para propor a acção respe-ctiva (Reg. 
737 cit. art. 321 n 2), julgou que para ser considerada pro-posta em tempo 
habil, é necessario que seja accusada a citaçâo inicial em audien, dentro dos 
15 dia s {Ace. do Trib. de Jusl. de S. Panlo de 11 de Se icinbro de 1897). 
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ns. 2,3 e 4, primeira parte do Decreto 

5.424, de 10 de Janeiro   de   1905; 
à) obrigar   o   concurrente   que   tenha 
 nome identico ou semelhante a mo- 

difical-o por fórma que seja impos-sivel 

erro ou confusão (708). 

10—As demais acções civis podem ser propostas 

dentro do prazo de garantia do registro por isso que, 

parece-nos devem ficar subordinadas a prescripção geral. 

11—A propositura da acção interrompe a 

prescripção. 
    A citaçâo para a acção não produzirá effeito si, ficando 
circumducta, fôr o citado absolvido da ins-| tancia, ou 
quando fôr nulla (700). 

12—Interrompida a prescripção começa a correr de 

novo a começar do acto que a interrom-peu. 

(708) Dec. 5.424 cit. de 1905 art. 33. 
(709) Vide: Reg. 737 de 1850 arts. 58 e 59; C. DE CARVALHO — Nova 

Consolidação art. 982 § unico; ALMEIDA E OLIVEIRA —A prescripção pags. 156 e 
166. 
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DECRETO N. 3.346—DE 14 DE OUTUBRO DE 1887 

Estabelece regras para o registro de marcas de fabrica c de commercio 

Art. l.° O industrial ou negociante tem o direito de 
assignalar as suas mercadorias ou productos por meio de 
marcas especiaes. 

Art. 2.° As marcas de industria e de commercio podem 
consistir em tudo que esta Lei não prohiba (art. S"), e faça 
differençar os objectos de outros identicos ou semelhantes, de 
proveniencia diversa. 
  Qualquer nome, denominaçao necessaria ou vulgar, firma ou 
razao social e as lettrus ou cifras somente servirão para esse 
fini, revestiudo fórma distinctiva. 

Art. 3.° Para que seja garantido o uso exclusivo dasj ditas 
marcas, sâo indispensaveis o seu registro, deposito e 
publicidade nos termos desta Lei. 

Art. 4.° E' competente para o registro a Junta ou Ins-
pectoria Commercial da séde do estabelecimento, ou do 
principal, quando mais de uni da mesma especie pertence-rem 
a um só dono. 

Tarabem é competente a Junta Commercial do Rio de 
Janeiro para o registro das marcas estrangeiras e deposito 
central das registradas em outras Juntas ou ïnspectorias.     Art. 
5.° Para effectuar-se o registro, é necessario peti-ção do 
interessado ou seu procurador especial,acompanhada de tres 
exemplares da marca, contendo : 

1.° A representação do que constitua a marca, com to-dos 
os sens accessorios e explicações ; 

2.° Declaração do genero de industria ou de commercio a 
que se destina, profissâo do requereute e seu domioilio. 

Art. 6.° O Secretario da Junta ou o empregado da 
Inspectoria para esse fim designado certificarâ em cada um 
dos modelos o dia e hora de sua apresentação e, ordenado o 
registro, archivarâ um delles, entregando os demais á parte, 
com indicação do registro e sua numeraçãoi 

Art. 7.° Dentro de 30 dias fará o interessado publicar uo 
jornal que inserir o expediente do Governo Geral ou Provincial 
a certidão do registro, contendo a explicação dos 
caracteristicos da marca, transcripta da declaraçao exigida no 
art. 5º u. 1, e dentro de 60, contados estes prazos da datai 
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do mesmo registro, effectuará na Junta Commercial do Rio de 
Janeiro o deposito de um dos modelos, na fórma do art. 4°. 

Art. 8°. E' prohibido o registre de  marca qne contiver ou 
consistir em : 

1°. Armas, brazões, medalhas ou distinctivos publicos ou 
officiaes, nacionaes ou estrangeiros, quando para seu uso não 
tenha havido autorisação competente ; 

2°. Nome commercial ou firma social de que legitima 
mente não possa usar o requerante ; 

3.° Iudicação de localidade determinada ou estabeleci-
mento que não seja o da provenioncia do objecto, quer a esta 
indicação esteja junto um nome supposto ou alheio, quer não ; 

4.º Palavras, imagens.ou representações que envolvam 
offensa individual ou ao decoro publico ; 

5.° Reproducção de outra marca ja registrada para objecto 
da mesma especie. 

6.º Imitação total ou parcial de marca já registrada para 
producto da mesma especie, que possa induzir em erro ou 
confusão o comprador. Considerar-se-ha verificada a 
possibilidade de erro ou confusao sempre que as differenças das 
duas marcas  não possam ser reconhecidas sem exame attento ou 
confrontação.       Art. 9.° No registro observar-se-ha o seguinte : 

1.° A precedencia no dia e hora da apresentação da marca 
estabelece preferencia para o registro em favor do requerente ; 
na simultaneidade desse acto relativamente a duas ou mais 
marcas- identicas ou semelhantes, será admit tida a daquelle que 
a tiver usado ou possuido por mais tempo, e, na falta deste 
requisito, nenhuma sera registrada sem que os interessados a 
modifiquem ;       2.º Moveado-se duvida sobre o uso ou posse 
da marca, determinarâ a Junta ou Inspectoria que os iuteressados 
liquident a questão perante o Suit Commercial, procedendo ao 
registro na confôrmidade do julgado ; 

3.° Si marcas identicas ou semelhautes, nos termos do art. 
8° ns. 5 e 6, fôrem registradas em Juntas ou Inspecterias 
diversas, prevalecerâ a de data anterior, e uo caso de 
simultaneidade do registro, qualquer dos iuteressados po-derá 
recorrer ao mesmo Juizo Commercial, que decidirá qual deve 
ser mantida, tendo em vista o mais que esta dis-posto no n. 1 
deste artigo ; 

4.° A Junta ou Inspectoria a que fôr presente certidão de 
estar ajuizada a acção a que se refere o numero antece-dente, 
ordenará logo que fique suspense o registro até de-cisâo final 
da causa, deliberação que publicar-se ha no jor-nal officiai a 
custa do interessado. 
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Art. 10. Do despacho que negar registro haverá ag-gravo, com 
effeito suspensivo, para a Relaçâo do districto, na fórma do 
Regulamento n. 143 do 15 de Março do 1842. 

De igual recurso poderá usar contra o de admissão de marca : 
1.° Quem por ella julgar-se prejudicada cm marca re- 

gistrada ;  
2.º O interessado nos casos do art. 8° as. 2 e 3 ; 3.° O offendido 
no caso do n. 4, 1ª parte ; 4.° O promotor pnblico nos dos ns. 1 e 
4, ultima   parte. 
O prazo para a interposiçâo desses recursos será de cinco dias, a 

contar da publicaçao do despacho ; si, porém, a parte não residir no 
logar em que ella se fizer, e uem tiver ahi procurador especial, 
começara a correr 30 dias depois.   Art. 11. Nem a falta da 
interposição do recurso. nem o seu indeferimento, dirime o direito 
que a outrem assista, na fórma do artigo antecedente, de propôr a 
acção : 

1.° Para ser declarada a nullidade do registro feito contra o que 
determina o art. 8° ; 

2.° Para obrigar o concurrente que tenba direito a nome identico 
ou semelhante a modifical o por fórma que seja impossivel erro ou 
confusão (art. 8° n. 6º, parte final).    Esta acção cabe sómente a quem 
provar posse anterior da marca ou nome para uso commercial ou 
industrial, em-bora não o tenha registrado, e prescreve assim como a 
refe-rente ao art. 8°, ns. 2°, 3° e 4°, 1ª parte, si não fôrem in-tentados 
até sois mezes depois do registro da marca. 

Art. 12. O registro prevalecerâ para todos os seus effeitos por 15 
annos, findos os quaes poderâ ser renovado, e assim por diante. 

Considerar-se-ha o regitro sem vigor si, dentro do prazo de tres 
annos, o dono da marca registrada não fizer uso della. 

Art. 13. A marca sômente póde ser transferida com o genero de 
industria ou de commercio para o qual tenha sido adoptada, fazendo 
se no registro a competente annotaçâo, á vista de documento 
authentico. 

Igual annotaçâo far-se-ha si, alteradas as firmas sociaes, 
subsistir a marca. Em ambos os casos é necessaria a publicidade. 

Art.. 14. Será punido com as pernas de prisão de um a geis 
mezes e multa em favor do Estado de 500$ a 5:000$ aquelle que : 

1.° Reproduzir em todo ou em parte, pur qualquer meio, marca 
de industria ou de commercio devidamente registrada e publicada, 
sem autorisaçâo do respectivo dono ou seu legitimo representante ; 
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2.º Usar de marca alheia ou falsificada nos termos do  l.°; 
3.° Vender ou expuzer á venda objectos revestido de marca 

alheia ou falsificada no todo ou em parte ; 
4.° Imitar marca de industria ou de commercio de 

modo a que possa illudir o comprador ;  
5.° Usar de marca assim imitada ;    6.° Vender ou expuzer a 

venda objectos revestidos de marca imitada ; 
       7.° Usar de nome ou firma  commercial  que lhe não 
pertença, faça on não faça parte de marca registrada. 

§ 1." Para que se de a imitação a que se referem os ns. 4° a 
6° deste artigo, não é necessario que a semelhança da marca 
seja completa, bastando, sejam quaes forem as differenças, a 
possibilidade de erro ou confusão, na fórma do art. 8°, parte 
final. 

§ 2.° Eeputar se-ha existente a usurpação de nome on firma 
commercial de que trata o n. 7°, quer a reproducção seja 
integral, quer com accrescentamentos, omissões ou alte-rações, 
comtanto que haja a mesma possibilidade de erro ou confusão 
do comprador. 

Art. 15. Será punido com as penas de multa de 100$ a 500$ 
em favor do Estado o que : 

1.° Sem autorização competente usar em marca de in-
dustria ou de commercio, de armas, brazões on distinctivos 
publicos ou officiaes, nacionaes ou extrangeiros ; 

2.° Usar de marca que offenda ao decoro publico ; 
3.° Usar de marca de iudustria ou de commercio que 

contiver indicação de localidade ou estabelecimento que não 
seja o da proveniencia da mercadoria ou producto, quer a esta 
indicação esteja junto um nome supposto ou alheio, quer não ; 

4.º Vender on expuzer a venda mercadoria ou producto 
revestido de marcas nas condiçôes dos ns. 1° e 2° deste artigo ; 
       5.° Vender ou expuzer a venda mercadoria ou  pro-ducto 
nas condiçôes do n. 3.° 

Art. 16. Será punido com as penas do art. 237 § 3º do 
Codigo Criminal aquelle que nsar de marca que contiver 
offensa pessoal, vender ou expuzer a venda objectos della 
revestidos. 

Art. 17. A acção criminal contra os delictos previstos nos 
ns. 1°, 2° e 4° do art. 15 sera intentada pelo Promotor Publico 
da comarca onde fôrem encontrades objectos revestidos das 
marcas de que ahi se trata. 

E' competente para promovel-a contra os dos ns. 3° e 5º 
qualquer industrial ou commerciante de genero similar que 
residir no logar da proveniencia, e o dono do estabeleci- 
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mento falsamente indicado ; e contra os dos arts. 14 e 16 o 
offendido ou interessado. 

Art. 18. A reincidencia sera puuida com o dobro das penas 
estabelecidas nos arts. 14, 15 e 16, si não tiverem decorrido 10 
annos depois da anterior condemnaçao por algum dos delictos 
previstos nesta Lei. 

Art. 19. As refendus penas não isentam os delinquentes da 
satisfaçâo do damno causado, que os prejudicados po-derâo 
pedir por acção competente. 

Art. 20. As sentenças proferidas sobre os delictos, de qne 
trata esta Lei, serão publicadas na sua integra, pela parte 
vencedora, no mcsmo jornal em que se der publi-cidade aos 
registros, sem o que não será admittida á execução.    Art. 21. O 
interessado poderá requerer : 

1.° Busca ou vistoria para verificar a existencia de marcas 
falsificadas ou imitadas, ou de mercadorias e pro-ductos que as 
contenham ; 

2.° Apprehensâo e destruição de marcas falsificadas ou 
imitadas nas officinas em que se preparam, ou onde quer que 
sejam encontradas antes de utilisadas para fim cri-minoso ; 

3°. Destruiçâo das marcas falsificadas ou imitadas nos 
volumes ou objectos que as contiverem, antes de serem des-
pachados nas repartições fiscaes, ainda que estragados fi-quem 
os involucros e as proprias mercadorias ou productos ; 

4.° Apprehensâo e deposito de mercadorias ou productos 
revestidos de marca falsificada, imitada ou que indique falsa 
proveniencia, nos termos do art. 8.° n. 4.°       § 1.° A 
apprehensão e deposito só têm logar como preli-minares da 
acção ou no correr della, ficando de neuhum ef-feito si não fôr 
intentada no prazo de 30 dias. 

§ 2.º Os objectos apprehendidos servirâo para garantir a 
effectividade da multa e da indemnizaçâo da parte, para o que 
serão vendidos em hasta publica, no correr da acção, si 
facitmente se deteriorarem, ou na execução. 

Art. 22. Qualquer das diligencias do artigo antecedente 
será ordenada ou deprecada pelo Juiz do Commercio, desde 
que a parte instruir o seu requerimento com a cer-tidâo da 
marca registrada (art. 6 ), devendo, porém, no caso de busca, 
observar as fórmalidades dos arts. 189 a 202 do Codigo do 
Processo e mais legislação vigente, podendo, quando o julgar 
conveniente, exigir caução. 

E' desnecessaria a exhibição de certidão de registro da 
marca, quando trata-se de mercadoria on producto nas con-
dições do art. 8.° n. 1, 2, 3 e 4. 

Art. 23. Sem exhibição da certidão do registro, nenhuma 
acção  será admittida a juizo por  virtude d'esta 
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Lei, excepto a do art. 11 ; ficando, porém, aalvo ao preju-dicado 
o direito a indemnização devida pela appropriaçao da marca de 
que usasse anteriormente ao registre 

Art. 24. O fôro para as acções de que trata esta Lei é do 
domicilio do réo, ou do logar em que fôrem encontradas 
mercadorias ou productos assignalados por marca falsifi-cada 
ou imitada. 
H    A fôrmaçâo da culpa e o julgamento  
pela Lei n. 562, de 2 de  Julho de 1850 e Decr. n ,37 de 9 de 
Outubro do mesmo anuo. 

O processo para as acções do art. 11 será o dos-arts. 236 e-
seguintes do Begulatnento n. 737 de 25 de No-; vembro de 1850. 

Art. 25. As disposiçôes desta Lei silo applicaveis a 
brazileiros ou estrangeiros, cujos estabelicimento esti verem 
fôra do Imperio, couoorrendo as seguintes condiçôes: 

1? Que entre o Imperio e a uacão em cujo territorio existam 
os referidos estabelecimeutos, haja eonvenção diplomatica, 
assegurando reoiproeidade de garantia para as marcas brazileira 
; 

    2.ª Que as marcas tenham sido registradas na coufôr-midade 
da legislação local ; 

3. Que tenham sido depositados na Junta Commercial do 
Rio de Janeiro o respectivo modelo e certidão do registre ; 

4.ª Que a certidão e explicação da marca tenham sido 
publicadas no Diario Official. 

Art. 26. Prevaleee em favor das mareas registiadas nos 
paizes estrangeiros que firmarama convençâo promul-gada pelo 
Decreto n. 9.233, de 28 de Junho de 1881, ou a ella adherirem, 
concorrendo os requesitos do artigo antecedente, ns. 2° a 4°, o 
disposto no art. 9° u. 3°, pelo prazo de quatre mezes, a. contar 
do dia em que  effeetuar-se o registro, segundo a legislação 
local. 

Art. 27. Ao registre daa mareas de industria ou de 
commercio precedera o pagamento dos emolumento» que o 
Goveruo marcar em regulamento, não excedantes do que 
pagarem os registres, annotaçôes dos contractos com-merciaes e 
mais 20 %, parte dos quaes será distribuida pela Junta 
Commercial do Rio de Janeiro em compensação do accrescimo 
de service que vai ter. 

Art. 28. A s mareas registradas de confôrmidade com a Lei 
u. 2.682, de-23 do Outubro de 1875 sâo applicaveis as ! 
garantias nesta conferidas. 

Art. 29. O Governo expedirá os regularamentos  neces-
sarios para a execução desta Lei 

Art. 30. Fieam revogadas-as disposiçôes em contrario. 



DECRETON. 1.236—DE 21 DE BETEMBRO DE 1901 

Modifica  Decreto  3.346, de 14 de Outubro de 1887 

Art. l.° O industrial ou negociante tem o direito de as-signalar as 
suas mercadorias ou productos por meio de mar-cas especiaes. 

Art. 2.° As marcas de indnstria e de commercio podem eonsistir 
cm tudo o que esta lei não prohiba e faça diffe-rençar os objectos de 
outros identicos ou semelhantes de proveniencia diversa. 

Qualquer nome, denominação necessaria ou vulgar, firma ou 
razão social e as lettras ou cifras sómente servirão para esse fim 
revestindo fórma distinctiva. 

Parngraplio unico. As marcas podem ser usadas tanto nos 
artigos, di rectameute, como sobre os recipientes ou envol nero dos 
ditos artigos. 

Art. 3.° Para que seja garantido o uso exelusivo das ditas 
marcas, são indispensaveis o seu registro, deposito e publicidade nos 
termos desta lei. 

Art. 4.° E' competente para registro a Junta ou a In-spectoria 
Commercial da séde do estabelecimento ou do principal, quando 
mais de um da mesma especie pertenee-rem a um só dono. Tambem 
é competente a Junta Commercial do Rio de Janeiro para o registro 
das mareas es-trangeiras e deposito central das registradas em outras 
Jun-tas ou Inspectorias. 

Art. 5.° Para effectuar-se o registro é necessario peti-ção do 
interessado ou seu procurador especial, acompa-nhada de tres 
exemplaires da marca, coutendo : 

1°, a representação do que constitua a marca, comtodos os seus 
accessorios e explieações ; 

2°, declaraçâo do genero de indnstria ou de commercio a que se 
destina, profissão do requereute e seu domicitio. 

Art. 6.° O secretario da Jnnta ou empregado da Inpe-ctoria, para 
esse fim designado, certificará em cada um dos modelos o dia e bora 
de sua apresentaçâo e, ordeuado o registro, archivarâ um delles, 
eutregando os demais a parte, com indicação do registro e sua 
numeração. 

Art. 7.° Dentro de trinta dias tara o interessado pnbli-car no 
jornal que inserir o expediente do Governo Federal on Estadual a 
certidão do registro, contendo a explicação 
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dos caracteristicos da marca, transcripta da declaração ex-igida 
no art. 5°, n. 1 ; e dentro de sessenta, contados estes prazos da 
data do mesmo registro, effectuará na Juntal Commercial do Rio 
de Janeiro o deposito de um dos mode-los, na fórma do art. 4°. 

Art. 8.º E' prohibido o registro de marca que contiver ou 
consistir em : 

1°, armas, brazões, medalhas ou distinctivos publicos on 
officiaes , nacionaes ou estrangeiros, quando para seu uso não 
tenha bavido autorizacão competente ; 

2º, nome commercial ou firma social de que legitima-
mente não possa usar o requerante ; 

3°, indicação de localidade determinada on estabeleci-
mento que não seja da provenieucia do objecto, quer a esta 
indicacão esteja junto um nome supposto ou alheio, quer não ; 

4°, palavras, imagens on representações que envolvam 
offensa individual on ao decoro publico ; 

5º, reproducção de outra marca ja registrada para objecte 
da mesma especie ; 

6º, imitação total ou parcial de marca ja registrada para 
producto da mesma especie, que possa induzir em erro ou 
confusão o comprador. Considerar-se ha verificada a 
possibilidade de erro ou confusão sempre que as differenças 
das duas marcas não possam ser reconbecidas sem exame 
attento on confrontação. 

Art. 9.° No registro observar-se-ha o seguinte : 
1°, A precedencia no dia e hora da apresentação da marca 

estabelece preferencia para o registro em favor do reqnerente; 
na simultaneidado desse acto relativameute a duas ou mais 
marcas identicas ou semelhantes, sera admit-tida a daquelle que 
a tiver usado ou possuido por mais tempo, e, na falta deste 
requisito, nenbuma será registrada sem que os interessados a 
modifiquem ; 

2.º, Movendo-se duvida sobre o uso ou posse da marca, 
determinará a Junta ou Inspectoria que os interessados li-
quidem a questão perante o ju izo  commercial, procedendo ao 
registro na conformidade do julgado ; 

8°, Si as marcas identicas ou semelhantes , nos termos do 
art. 8° ns. 5 e 6, fôrem registradas em Juntas ou Inspe-ctorias 
diversas, prevalecerá a de data anterior, e, no caso de 
simnltaneidade de registro, qnalquer dos interessados poderâ 
recorrer ao mesmo Juizo Commercial, que decidirá qual deve 
ser mantida, tendo em vista o mais que está disposto no n. 1 
deste artigo ; 

4°, Do despacbo que negar o registro havera aggravo, no 
Districto Federal, para a Côrte de Appellação e, nos Estados, 
para o tribunal judiciario de instancia superior : 
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I. Quem por ella se julgar prejudicado em marca re-
gistrada. 

II. O interessado nos casos do art. S0, us. 2 e 3. 
III. O offendido no caso do n. 4, primeira parte. 

     IV. O promolor publico nos dos us. 1 e 4, ultima parte. 
O prazo para a interposição desses recursos será de cinco 

dias, a contar da publicação do despacho ; si, porém, a parte 
não residir no logar em que ella se fizer, e não tiver abi 
procurador especial, começará a correr trinta dias depois. 

Art. 10. Nem  a falta de interposição do recurso nem o seu 
indeferimento dirime o direito que a outrem assista, na fórma 
do artigo antecedente, de propôr acção : 

1°, para ser declarada a nullidade do registro feito contra o 
que determina o art. 8° ; 

2°, para obrigar  o concurrente que tenha direito a nome 
identico ou semelhante a modifical-o por fórma que seja im-
possivel erro ou confusão (art. 8°, n. 6, parte final). Esta acção 
cabe sómente a quem provar posse anterior da marca ou nome 
para uso commercial ou industrial, embora não o tenba 
registrado, e prescreve, assini como a referente ao art. 8°, ns. 
2°, 3° e 4°, primeira parte, si não fôrem intenta-das até seis 
mezes depois do registro da marca 

Art. n O registro prevalecera para todos os sens ef-feitos 
por quinze annos, fiundos os quaes poderá - ser reno-vado  e 
assim por deante. 

Considerar-,se-ha o registro sem vigor si, deutro do prazo 
de tres annos, o dono da marca registrada não fizer uso della. 

Art. 12. A marca sómente póde ser transferida com o 
genero de iudustria ou de  commercio para o qual tenha sido 
adoptada, fazendo se no registro a competente annotação, á 
vista de documentos autbenticos. 

Igual  annotação far-se-ha si, alteradas as firmas sociaes, 
subsistir a marca. Em ambos os casos é necessaria a publi-
cidade. 

Art. 13. Será punido com as penas de prisâo de - seis 
mezes a um anno e multa a favor do Estado, de 500$ a 6:000$, 
aquelle que : 

1°, usar de marca albeia legitima, em producto de falsa 
procedencia  

2°, usar de marca albeia, falsificada no todo on em parte ; 
3°, vender ou expuzer à venda objectos revestidos de 

marca alheia, não sendo taes objectos de proveniencia do dono 
da marca ; 

4°, vender o i expuzer a venda objectos revestidos de 
marca albeia, falsificada no todo ou em parte ; 
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5°, reproduzir, sem ser eom licença do dono ou do seu 
legitima reresentante, por qaalquer meio, no todo on - em parte, 
marca de industria on de commercio devidamente re-gistrada e 
pnblicada ; 

6°, imitar  marca de industria ou de commercio, de modo 
que possa  il lud i r  o consumidor ; 
    10, usar de marca  assim imitada ;  

8°, vender ou expuzer a venda objectos revestidos de 
marca imitada ; . 

9°, usar de nome ou firma commercial que lhe não per-
tença, fuça on não faça parte de marca registrada. 

§ 1.° Para que se de a imitaçâo a que se referem os ns. 6° a 
9° deste artigo, não é necessario que a semelhança da marca 
seja completa, bastando, sejam quaes fôrem as diflferenças, a 
possibilidade de erro ou confusâo, ua fórma do art. 8°, n. 6, 
parte final. 

§ 2.° Reputar-se ha existante a usurpaçâo de nome ou 
firma commercial de que tratam os ns. 5° e 6°, qner a repro-
ducçâo seja  integral, qner com accrescentamentos , omissôes e 
alteraçôes, comtanto que baja a mesma possibilidade de erro on 
confusâo dp consumidor. 

 Art. 14. Será punido com as penas de multa de 100§ a 500$ 
em favor do Estado o que : 

1°, sem autorizaçâo compétente, usar, em marca do 
industria ou de commercio, de armas, brazôes ou distinctivos 
publicos ou officiaes, nacionaes ou estrangeiros ; 

2 o, usar de marca que Offenda o decoro publico ; 
3°, usar de marca do industria ou de commercio que 

contiver indicaçâo de localidade ou estabeleeimento que não 
seja o da provenieucia da mercadoria ou producto, quer a esta 
indicaçâo esteja junto um nome supposto on albeio, quer não ; 

4°, vender on expuzer á venda mercadoria ou producto 
revestido de marca nas condiçôes dosns. l°e 2° deste artigo ; 

5°, vender ou expuzer á venda mercadoria ou producto nas 
condições do n. 3°. 

 Art. 15. Com as mesmas peuas do artigo anterior serâ punido 
aquelle que usar de marca que contiver offensa pessoal, vender 
ou expuzer a venda objectos dalla revestidos. 

Art. 16. A aeçâo criminal contra os delictos previstos nos 
ns. 1°, 2° e 4° do art. 14 será intentada pelo promotor publico 
da comarca onde fôrem encontrados objectos revestidos das 
marcas de que alli se trata. 

E' competente para promovel a contra os dos ns. 3° e 5° 
qualquer indnstrial ou eommereiante de genero similar que 
residir no logar da proveuiencia, e o dono do estabeleci-mento 
falsamente indicado ; e contra as dos arts. 14 e 15 o «ffendido 
ou Interessado . 



417 

Art. 17 A reincidencia sera punida  com o dobro das penas 
estabelecidas nos arts. 13, 14 e 16, si não tiverem decorrido dez annos 
depois da anterior condemnaçâo por algum dos delictos previstos 
nesta lei. 

Art. 18. As referidas penas não isentam os delinquentes da 
satisfação do dammo cansado, que os prejudicados poderão pedir por 
acção compesente. 

Art. 19. As sentenças proferidas sobre os delictos de que trata 
esta lei serão publicadas na sua integra, pela parte vencedora, no 
mesmo jornal em  que se der publici-dade aos registros, sem o que 
não serão admittidas á exe-cuçâo. 

Art. 20. O interessado poderâ requerer : . 
1°, busca ou vistoria para verificar a existencia de mai-cas 

falsificadas ou imitadas, ou de mercadorias e productos que as 
contenbam  

2,° apprebensão e destruiçâo de marcas falsificadas on 
imitadas nas offciais em que se preparam on onde quer 
que sejam encontradas, antes de utilizadas para fim crimi- 
noso ; I 

3,° destruiçâo das marcas falsificadas ou imitadas uos volumes 
ou objectos que as contiverem, antes de serem des-pacbados nas 
repartiçôes fiscaes, ainda que estragados fi-quem os envolucros e as 
proprias mercadorias on prodq-ctos ; 

 4,° apprehensão e deposito de mereadorias ou produ-ctos 
revestidos de marca falsificada ou imitada ou que indique falsa 
proveniencia, nos termes do art. 8°, n. 3. 

§ 1.° A apprebensão e o deposito s6 têm logar como 
preliminares de acção, ficando de neubum effeito si não fôr intentada 
no prazo de trinta dias. 

§ 2.º Os objectos apprehendidos servirão para garantir a 
effectividade da multa e da indemnisaçâo da parte, para o que serão 
vendidos em hasta publica, no correr da acção, si facitmente se 
deteriorarem, on na execução, exceptua-dos os productos nocivos a 
saude publica, que serão des-trnidos. 

Art. 21. A apprebensão dos productos falsificados com marca 
falsa ou verdadeira, usada dolosamente, será a base do processo. 

Art. 22. A apprebensão sera feita a requerimento da parte ou ex 
officio : 

a) A requerimento da parte—por qualquer autoridade policial, 
pretor ou juiz do Tribunal Civil e Criminal, uo Dis-| tricto Federal ; e 
nos Estados, pelas antoridades compétentes para a busca ; 

6) Ex officio—pelas Alfandegas, no acto da conferencia; pelos 
fiscaes de impostos de consumo, sempre que encon- 
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trarem taes  falsificaçôes nos cstabelecimentos que visita-rem; 
por qualquer autoridade. quando em quaesquer dili-gencias 
deparar com falsificaçôes. 

 Art. 23. Feita a apprehenso ex offieio, serão intimados os 
donos da marca ou seus representantes para procederem contra 
os responsaveis, assignando se lhes o prazo de 30 dias para isso, 
sob pena de ficar sein effeito a apprehensao. 

Ârt. 2.4 A busea e apprehensao a requerimento da parte 
serão ordenadas mediante termo de responsabilidade assignado 
perante a autoridade que ordeuar a diligencia. 

Paragraphe unico. Neste termo o autor tomará o com-
promisso de pagar as pcrdas e damnos que causar com a busca, 
si o resultado fôr negativo e a parte contra quem foi requerida 
provar que o dito autor agiu com má fé. 

Art. 25. Feita a apprehensão:, serão arrecadados os livros 
enconti ados no local assim  como todos os machinis-mos e 
mais objectos que servirem, directa ou indirecta-meute, para a 
falsificação. 

Art. 20. Para a concessão da fiança é competente a 
autoridade que effectuar a apprehensão. 

Art. 27. No acto da apprehensão serão presas em flagrante 
as pessoas de que trata o art. 33 desta lei. 

Art. 28. Feita a apprehensão,  proceder-se-ha a corpo de 
delicto para verificar se a infracção commettida.     Art. 29. 
Dentro de trinta dias da data da apprehensão será  apresentada a 
queixa contra os responsaveis, acompa-nhada dos autos de 
apprehensão, corpo de delicto e prisâo em flagrante, si esta tiver 
sido effectuada.,  rol de testemu-nhas e indicaçâo de diligencias 
necessarias.     Paragraphe unico. No Districto Federal é 
competente para conhecer da acção do Tribunal Civil e 
Criminal, que observara- o processo ostabelecido no paragraphe   
unico do art. 101 do Decr. n. 1.030, de 14 de Novembre de 
1890. Nos Estados seguir se-ha o processo determinado pela re-
spectiva  legislaçâo, competindo sempre o julgamento em 
primeiro  instancia á- justiça singular. 

Art. 30. O fôro para as accões de que trata esta lei é o do 
domicitio do réo ou o do logar em que fôrem encontradas as 
mercadorias assignaladas por marca falsificada, ou imi-tada, ou 
marca legitima, indebitamente usada. 

Art. 31. A competencia de que trata o art. 12 da lei n. 221, 
de 20 do Novembro de 1894, é relativa ao art.60 let-tra da 
Constituição, nos casos de convençâo ou tratado de 
reciprocidade. 

Art. 32. Sâo solidariamente  responsaveis pelas infrac-
çôes dos art . 13, 14 e 15 : 

1°, o dono «la officina. onde se prepararem marcas falsi-
ficaas ou Imitadas ; 
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2°, a pessoa que as tiver sob sna guarda ; 
3°, o vendedor das mesmas ;    4°, o dono ou morador da 

casa ou local onde estiverem depositados os productos, desde 
que não possam mencionar quem o seu do boo ; 

5°, aquelle que houver comprado a pessoa desconhecida 
ou nâo justificar e  a procedencia do artigo ou producto. 

Art. 83. As disposiçôes desta lei sâo applicaveis a bra-l 
zileiros ou estrangeiros, cujos- estabelecimentos estiverem fôra 
do territorio nacional, coucorreudo as seguintes con-diçôes : 

1a, que entre a Uniâo e a Nação em cujo territorio existam 
os referidos estabelecimentos haja convençâo diploma-tica 
assegurando reciprocidade de garantia para as marcas 
brazileiras ; 

2a, que as marcas tenham sido registradas na confôrmi-
dade da legislaçâe local ;  

3.a, que tenbam sido depositados na Junta Commercial 
do Rio de Janeiro o respectivo modelo e a certidão do re 
gistro ;  

4a, que a certidão e a explicaçâo da marca tenham sido 
publicadas no Diario Official. 

Paragrapbo unico. Gozarão das garantias desta lei os 
estrangeiros que, em vez de depositarem certidao do regis-tro 
feito em seu respectivo paiz, requererem directamente o 
registro de sua marca no Brazil. 

Art. 34. Prevalece em favor das marcas registradas nos 
paizes estrangeiros que firmaram a couveução promulgada 
pelo Decr. n. 9.233, de 28 de Julho de 1884, ou a ella adhe-
riram, concorrendo os requisitos do artigo antecedente, ns. 2° 
a 4°, o disposto no art. 9°, n. 3, pelo prazo de quatro mezes, a 
contar do dia em que se effectuair o registro, se-gundo a 
legislaçâo local. 

Art. 35 A's marcas registradas com as leis anteriores sâo 
applicaveis as garantias nesta conferidas. 

Art 36. O Governo reverá o regulamento n. 9.828, de 
1887, pondo-o de accôrdo com as disi»osiçôes desta lei. 

Art. 37. Sâo modificados os arts. 353 a 355 do Codigo 
Penal, na confôrmidade do que dispõem os arts. 13, 14 e 15 
desta lei. 

Art. 38. Ficam revogadas as disposiçôes em contrario. 



DECRETO N. 5.424—DE 10 DE JANEIRO DE 1905 

Approva o regulamento para execução  da leii n. 1.236, de 24 de Setembro de 
1904, sobre roarcas de fabrica e de commercio" 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES    PRELIMINARES 

Art. l.° A effectividade das garantias estabelecidas na lei 
n. 1.236, de 24 de Setembro de 1904, em favor das marcas de 
indnstria (on fabrica) e de commercio, depende do registro, 
deposito e publicidade das mesmas marcas (lei, art. 3.°). 

Art. 2.° Effectuar-se-hão;: o registro, na Junta ou In-
spectoria Commercial da séde do estabelecimento, ou do 
principal, si mais de um da mesma especie pertencer a um só 
dono ; o deposito, na Junta Commercial do Rio de Janeiro ; e a 
publicidade, pela transcripçào da certidão do registro no jornal 
que inserir o expediente official do Go verno Federal ou 
Estadual, confôrme a situação do estabe-lecimento, priucipal 
ou unico, fôr na capital da Republica e paiz estrangeiro, ou em 
qualquer Estado da União (lei. arts. 4.° e 7.°). 

Art. 3.° O registro prevalecerá para todos os seus ef 
feitos por quinze annos, findos os quaes podera ser reno-vado. 
Considerar-se ha, porém, sem vigor si, dentro do prazo de tres 
annos, o dono da marca não fizer uso d'ella (lei, art. 11). 

Art. 4.° As garantias da citada lei n. 1.236, de 24 de 
Setembro de 1904, serão extensivas a brazileiros e estran-
geiros cujos estabelecimentos estejam fôra da Republica, 
desde que concorram as seguintes condiçôes : 

1?, que entre a Republica e a Nação em cujo territorio 
existant os referidos estabelecimentos haja convenção di-
plomatica assegurando reciprocidade de garantias para as 
marcas brazileiras ; 

2.", que as marcas registradas no estrangeiro o tenham 
sido na conformidade da legislação local ; 

3?, que tenham sido depositadas na Junta Commercial do 
Rio de Janeiro o respectivo modelo e certidâo do registro ; 
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4a, que n certidão explicão da mesma marca tenbam sido 
publicadas no Diario Officiai (lei, art. 33). 

§ 1.° Gozarâo das garantias da mesma  lei es estrangei-ros 
que, em  vez de depositarom certidão do registro feito em seu 
respeetivo paiz, requererem directamente o registro de sua 
marca do  Brazil (lei. art. 33, paragraphe unico).     . 

§ 2.a 'Para tomar-so, porém., effective) o Tegistro assim 
requerido directamente, deverão os interessados apresentar 
certidão. negativa de registro em seu respectivo paiz e do-
cumente que prove ahi explorarem estabelecimento commercial 
ou industrial. 
 Art. 5° Sob a denominação de maicas internacionaes 

comprehendeu se todas aquellas que, em virtude das cou-
vençôes internaciones approvadas e mandadas observar e 
cumpr-pelos decretos ns. 9.233, <de 28 de Junho de 1884, 
2.380, de 20 de Novembre de 1896:; 2.747, de 17 de Dezem-bro 
de 1897 ; 4.868. de 3 de Junho de 1903 e 5.114, de 12 de 
Janeiro de 1904, livercm sido depositadas sa Repartição 
Internacional da Propriedade Industrial, de Berna, e fôrem 
devidamente archivadas na junta Commercial do Rio de 
Janeiro. 

Art. 6.° Estas marcas, mua vez cumpridas as determi-
naçôes expressas nas ditaas convençôes internacionaes e sa-
tisfeitos os reqnesitos e formalidades da legislação brazi-leira, t 
equiparam-se para todos os effeitos as que são origi-nariameute 
registradas no Brazil. 

 Art. 7.° Os cidadâos ou subditos dos paizes que fórmam a 
União para protecção da propriedade industriel gozarão no 
Brazil, relativamente as marcas-de fabrica e de commer-cio e 
ào nome commercial, das mesmas vantagens e garantias que a 
lei brazileira faculta aos nacionaes. Os dos paizes, porém, que 
não facam parte da mesma Uniào go terâo os direitos por 
ventera consagrados em outros trâtados ou convençôes 
internacionaes especiaes, observando-se, em todo caso, com o 
necessario rigor, o principio da recipro-cidade. 

Art. 8° Os estrangeiros residentes e estabelecidos no Brazil 
são equipaiados aos nacionaes em tudo quanto disser respeito 
as garantias asscguradas pela lei n. 1.236, de 24 de Setembro 
de 1904, em favor das marcas de fabrica e de commercio e ao 
nome commercial. 

Art. 9." Em favor das marcas registradas em paizes es-
trangeiros que firmaram as convenções acima referidas ou a 
ellas adberirem prevalece o disposto no art. 9°, n. 3, da lei n. 
1.236, de 24 de Setembro de 1904, pelo prazo de quatro mezes 
contados do  dia em que se effectuaro registro segundo a 
legislação local, desde que concorram os requisitos indi- 
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cados nos ns.  2, 3 e 4 do art. 4° deste regulamento (le). art. 84). 
Art. 10. Para execuçâo do que preceituam os arts. 4°-e| 9° fard o 

Governo constar as juntas e Inspectorias Commer-ciaes quaes as 
Naçôes que tenham celebrado cura a Repu-blica convençôes 
diplomaticas assegurando reciprocidade de garantias para marras 
brasileiras, bem como arque fir-| maram ou adherirem ás convençôes 
citadas acima. 

Art. n Entende-se por indicação da provejuiencia dos productos 
a designação do nome geographico que corresponde ao lngar da 
fabricaçâo, elaboraçâo ou extracção dos mesmos productos. O nome 
do logar da producçâo pertence cumulativamente  a todos os 
productores nelles estabeleci-dos. 

Art. 12. Ninguem tem o direito de utilizar se do nome de um 
lugar de fabricaçâo para designair producto natural ou artificial 
fabricado ou proveniente de logar diverso. 

Art. 13. Não bavera falsidade de indicnção de prove-niencia 
quando se tratar de denominaçâo de um producto por meio du nome 
geographico que, tenho se tornado ge-nerico, designar' em 
linguagem commercial a natureza ou genero producto. Esta excepçâo 
não é applicavel aos productos vinicolas. 

Art 14. Os productos revestidos ou assignalados por falsa 
indicação de proveniencia poderâo ser aprebondi dos a requisição do 
Ministerio Publico on a requerimento da parte interessada. 

 Art. 15. Effectuadas  a aprehensâo, cm qualquer dos dons casos 
indicados no artigo antecedente, seguir-se ha o pro-cesso 
estabelecido no presente regulamento para  os outros casos de 
apprehensão. 

Art . 16. E' permittido aos syndicatos ou colleelividades 
industriaes on merrantis o uso de mareas que assignaiem e distingam 
os productos de sua fabricaçâo ou commercio, desde que para esse 
effeito se sujette m as prescripçôes e fórmalidades estabelecidas na 
vigeate legislação. 

Art. 17. A marca de industria on de commercio sómente póde 
ser -transferida com genero de industria e de commercio para  qual 
tenha sido adptada, fazendo-se no re-gistro a competente annotaçâo, 
a vista de documente au-thentico. Igual annotaçâo far se ha si, 
alteradas as firmas sociaes, subsistir a marca. Em ambos os casos é 
necessaria a publicidade, nos termes do art. 2° (M; art. 12). 

§ l.« E'- indispensavel para a transferencia da marca a prova do 
deposito complementar do seu registro, fazendo se no dito deposito a 
necessaria annotação. 

§ 2.° A publicidade constitira  na transcripcâo integral da 
certidão do registre com a annotacâo da transferencia. 
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Art. 18. São applicaveis as marcas registradas, de ac-cordo 
corn as leis auteriores, as garantias couferidas na lei n. 1.236, de 
24 de Setembro de 1904 (lei, art. 35). 

CAPITULO II 

DAS MARCAS DE INDUSTRIA E DE COMMERCIO, SEU REGIS-TRO, 
DEPOS1TO E PUBLICIDADE ; DOS RECURSOS ; E DAS ACÇÔES, 
SEU PROCESSO E FRESCR1PÇÀO. 

Art. 19. Será admittido a registro como marca do in-dustria 
e de commercio ta do aquillo que a lei não prohiba e faça 
differençar o objecto de outros identicos ou semelhan-tes de 
proveniencia diversa, ainda mesmo qualquer nome, 
denominaçào necessaria ou vulgar, firma ou razào social, lettra 
on cifra, comtanto que revistam fórma distinctiva. 

§ 1.° A enumeração  feita neste artigo é puramente 
cuuuciativa ou exeniplilieativa e não taxativa, podendo a marca 
de industria e de commercio ser constitnida por todo e qualquer 
signal ou meio material capaz de differençar os objectos de 
outros identicos on semelhantes de proveniencia diversa, 
observada a limitação do art. 21 do presente regulantento. 

§ 2.º O tamanho e as côres, por si só, não podem con-
stituir marca de fabrica e de commercio. 

3.° As marcas podem ser usadas tanto nos artigos di- 
rectamente, como sobre os recipientes ou envolucros dos 
ditos artigos.  

§ 4.º Os envolucros ou recipientos para serem conside-
rados elemento constitutivo da marca devem ter uma fórma 
typica ou caracteristica que os distinga dos que a industria e o 
commercio têm commnmente adoptado para revestir ou conter 
productos e mercadorias e que não podem ser re-gistrados como 
propriedade exclusiva por pertencerem ao dominio publico (lei, 
art. 2°). 

Art. 20. Si da marca cujo registro fôr solicitado fizer parte 
intégrante alguni fac-similé, desenho, representaçâo ou 
indicaçâo de medalhas, premios ou diplomas obtidos em 
exposiçôes industriaes, deverão os interessados exhibir pro-vas 
de que effectivamente obtiveram taes recompensas, 
apresentaudo os originaes dos titulos ou certidôes aurhen-
ticadas,que lhes serão restituidos depois de feito o registro. 

Art. 21. Não podem ser admittidas a registro as marcas que 
contiverem ou consistirem em : 
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1°, armas, brazôes on distinctivos publicos on officiaes, 
nacionaes ou estrangeiros, quando para seu uso não tenba 
havido autorização competente ; 

2.° nome commercial ou firma social de que legitima-
mente não possa usar o requerente ; 

3°, indicaçâo de localidade determinada ou estabeleci-
mento  que não seja o de proveniencia do objecto, quer a esta 
indicaçào esteja junto um nome supposto ou alheio qner não ; 

4°, palavras, imagens ou representações que envolvam 
offensa individual ou ao decoro publico ; 

5°, reproducçâo de outra marca já registrada para objecte 
da mesma especie ; 

6.º, imitaçâo total ou parcial de marca já registrada para 
producto da mesma especie que possa indnzir em erro ou 
confusão o comprador, considerando-se vericada a pos-
sibilidadc do erro ou confusâo sempre que as differenças das 
duas marcas não possam sur reconhecidas sem exame at-tento 
ou confrontacão (lei, arts. 2° e 8°). 

§ 1.° Na autorisaçâo a que se refere o n. 1 deste artigo não 
se comprehendem as armas nacionaes, que não podem fazer 
parte de marca por ser o seu uso privativo de reparti-ções e 
estabelecimentos da Republica (Aviso do Ministerio da Justiça 
e Negocios Interiores, de 19 de Março de 1891). 

§ 2.° Nas marcas não sâo admissiveis medalhas de 
phantasia que possam confundir-se com as concedidas em| 
exposiçôes industriaes. 

§ 3.° E' tambem prohibido o registro de marcas : 
1°, de preparados pbarmaceuticos sem a declaração do 

nome do fabricante do producto e do logar da procedencia 
(Decreto n. 452,de 30 de Novembro de 1897, art. l°,lettra b); 

2°, de productos fabris nacionaes em lingua estrangeira, 
sem os nomes do fabricante, da fabrica e da localidade des-ta, 
ou a declaração — Industria Nacional — em caracteres bem 
visiveis, não bastando, comtudo, esta ultima indicaçâo quando 
as marcas se destinarem â assignalação de generos ou 
substancias almentares  (citado decreto n. 452, art. 1°, lettra c, 
e § 2°). 

Art. 22. Para effectuar-se o registro é necessaria peti-ção 
do interessado ou seu procurador especial, acompa-nhada de 
tres exemplares da marca, contendo : 

1°, a descripçâo do que constitua a marca, com todas as 
suas explicaçôes e caracteristicos ; 

2°, a representação, por meio de desenho, gravura, im-
pressão ou processo analogo, do que constitua a marca com 
todos os sens accessorios, inclusive a tinta ou tintas com que 
deve ser usada ; 
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 3°, declaraçâo do genero de industria ou de commercio  
que se deptina, bem como da profissão do requerente e seu 

domicilio ; 
4°, na descripão do que coustitue a marca, ao intcres-sado 

ou ao seu procurador é permittido declarar que a mes-' ma 
marca póde variar em suas dimnensôes, typos, côres ou 
disposição de côres. 
§l.°Tanto a petição como os exemplares da marca de-vem ser 

feitos em pape consistente, com as dimensões de 33 centimetro  
de comprimento e 22 de largra  , com mar-gem  para 
encadernaçào,   sem dobras nem jucturas, sella-dos, cada um, 
datados e asssiguados (lei, art. 6°).   § 2.° Estas disposiçôes sâo 
applieaveis as marcas es-trangeiras de que trata o art. 4° do 
presente regulamento. Art. 23. O secretario da  Junta  
Commercial   ou,   nas Inspectorias, o empregado que o chefe 
designar-, logo que lhe seja apresentada qualquer petição para 
registro, certificara em cada um dos modelos o dia e a hora da 
apresenta-çâo, dando recibo a parte, si esta o exigir, e, 
informada a petição, submettel-aba a despacho (lei,art. 6.°).     
Art. 24. Grdenado o registro, o secretario da Junta ou 
0 empregsdo da Inspeetoria Commercial certifical-o-ha em 
cada um dos exemplares da marca e fara arrbivar com um 
delles a petiçâo, pondo-lhe o numero de ordem, que notará 
nos demais exemplares entregues a parte (lei, art. 6°). 

Art.. 25: Dentro de 30 dias contados da data do registro, 
publicará o interessado, no jornal que inserir o expe-diente 
officiai do Governo Federal ou Estadual, a certidâo do mesmo 
registro e a explicaçâo dos caracteristicos da marca, 
transcriptas integralmente, uma e outra, da descripção exigida 
no art, 22, n. 1, do presente regulamento (lei., art. 5°, n. 1), e, 
dentro de 60 dias contados da mesma data, depositará, na Junta 
Commercial do Rio de Janeiro, um dos modelos, na fórma do 
art. 4° da lei, e um exemplar da folha official em que houver 
sido feita a publicação de-terminada na primeira parte deste 
artigo. 

§ 1.° Na publicação podera a parte, querendo, incluir o 
desenho ou representa çâo da marca (lei, arts.2°, 4°, 5°, e 7°). 

§ 2.° Uma vez feitos o registro da marca em qualquer 
Estado, de accorde com o que preceittua este artigo, e o sub-
sequente deposito deverá a certidão deste ser publicada no 
Diario Officiai da Uniâo. 

§ 3,° Si fôrem excedidos os prazos fixa dos neste artigo, 
não podera ser feito o deposito da marca, salvo em todo caso 
ao respective dono o direito de renover o registro. 
 § 4.° Incorre igualmente em privaçâo de deposito a 

marca que tiver sido registrada sem os requisitos do art. 22 
do présente regulamento. 
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Art. 26. Estes documentas  serão encadernados no fim de 
todos os annos juntandos ao volume um indice que mencionara 
por ordem alphabetica a natureza dos productos a que as 
marcas se destinarem, e cm seguida o nome do pro-prietario, o 
numero de ordem do archivo e o logar do  registro. 

Art. 27. Os documentas relativos aos registres feitos em 
paisses estrangeiros serão encadernados era outro volume, 
juntando-se-lhe o competente indice. 

Art. 28. Os indices correspondentes ao anno findo serão 
publenados no Diario Officiai, no mez de Julho se-guinte. 

A Junta Commercial do Rio de Janeiro, verificando estar 
correcta a publicaçâo, que fará emendar sendo preciso, 
communical-o-ha ao Governo para os fins determinados nas 
convençôes internacionaes. 

Art. 29. As juntas e Inspectorias Commerciaes facul-terâo, 
a quem solicital-o, o exame, dentro da Repartiçâo e sob a 
necessaria vigilancia, dos documentas arehivados O 
depositados sobre mai cas de industria  e de commercio. 

Art. 30. No registro observar-se ha o seguinte : 
1°, a precedencia no dia e hora da apresentaçâo da marca 

estabelece preferencia para o registro em favor do respectivo 
requerente; na simultaneidade desse acto, reati-vamente a duas 
ou mais marcas identicas ou semelhautes, sera admittida a 
daquelle que, dentro de oito dias, provar a juizo da Junta ou 
inspectoria Commercial, tel a usa do ou possuido por mais 
tempo; na falta deste requisito ou da re-spectiva prova, 
nenhuma será registrada sem que os inte-ressados a 
modifiquem de modo a evitar erro ou confusão (lei, art. 9°, n. 
1, combinado com o art. 8°, n. 6) ; 

2°, movendo-se duvida sobre o uso ou posse da marca, 
determinarâ a Junta ou Inspectoria que os interessados li-
quidera a questão peraute o juizo commercial, procedendo 
annal ao registro na confôrmidade do julgado (lei, art. 9°, n.2) 
; 

3°, si marcas identicas ou semelhautes, nos termos do art. 
210. ns. 5 e G (lei, art. 8°, ns. 5 e 6), fôrem registradas em 
Juntas e Inspectorias diversas, prevalecerá a de data anterior, 
e, no caso de simultaneidade de registro, qual-quer dos 
interessados poderá recorrer ao juizo competente, que decidirá 
qual deve ser mantida, tendo em vista o que se acha disposto 
no n. 1 deste artigo (lei, art. 9°). 

Art. 31. Do despacho que admittir ou negar registro de 
marca de industria e de commercio, poderã interpor ag-gravo, 
no Distrito Federal, para a Côrte de Appellacâo, e, nos 
Estados, para o tribunal judiciario da 2º instancia ; 
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1º, quem por elle julgar-se prejudicado em marca regis-
trada ; 

2°, interessado nos casos do art. 21, ns. 2, 3 e 5 ; 
3º, o oddendido nos casos do art. 21, u. 4, primeira parte ; 
4°, o promotor publico nos casos do mesmo artigo, n. 1 e 

4, segunda parte ;  
5°, quem houver requerido o registro (lei, art. 9.º).  

Paragrapho unico. O aggravo, no caso do n. 2 deste artigo, cabe, 
ainda que o dono do nome commercial ou firma ou razão social 
não os tenha registrado, não seja integral a reproducção e haja 
accrescentamentos, omissões ou altera-çôes, desde que se 
verifique possibiiidade de erro confusâo (lei, art. 9° combinado 
com os arts. 10 e 13, n. 9, § 2°),       

Art. 32. O prazo para a interposição do aggravo sera de 
cinco dias contados da data da publicaçâo do despacho; si, 
porém, a parte não residir no logar em que ella se fizer e não 
tiver ahi procurador espeeial, começarâ a correr 30 dias depois 
(lei, art. 9°). 

Art. 33. Nom a falta de interposição do aggravo, nem o 
seu iudeferimento ou não provimento dirime o diteito que a 
outrem assista, na fórma do art. 31, de propôr acção : 

1°, para ser declarada a nullidade du registro feito contra o 
que determina o art. 21 ; 

2.°, para obrigar o concurrente que tenha o nome iden-tico 
ou semelhante a modifical-o por fórma que seja impossivel 
erro ou confusâo (art. 80, n. 6, parte final). 

Esta acção cabe sómeute a quem provar posse anterior da 
marca, ou nome commercial ou industrial, embora não a tenha 
registrado, e prescreve assim como o referente ao art. 21, ns, 2, 
3 e 4, primeira parte (lei, art. 8°, ns. 2, 3 e 4,) si não fôrem 
intentados até seis mezes depois do registro da marca (lei, art. 
10). 

Art. 34. A Junta Commercial justificará o despacho dentro 
de 48 horas contadas da primeira sessâo que se-guir-se & 
apresentaçâo da minuta de aggravo, si não lhe der provimento. 
As Inspectorias Commerciaes fal-o-hâo dentro de 43 horas 
contadas da apresentaçâo da minuta, si igualmente lhe não 
derem provimento. 

Art. 35. Sâo competentes para tomar os termos de aggravo 
para os tribunaes judiciarios da 2? instancia o em-pregado, nas 
Juntas Commerciaes, que tiver servido de*es-crivâo no feito, e, 
nas Inspectorias, e que fôr designado pelo chefe. 

A remessa dos autos para a superior instancia in-cumbe, 
nas Inspectorias, ao mesmo empregado, e nas Juntas, ao 
secretario. 
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Art. 36. Além do aggravo, poderão intentair  acção de 
nullidade de registro as pessoas mencionadas no art. 31 e nos 
casos respectivamente ahi previstos (lei, art. 10). 

Art. 37. Ao dono de nome commercial on firma social 
compete  acçào contra o concurrente, na mesma especie de 
industria ou de commercio, que tenha  direito a nome ou firma 
identicos ou semelhantes, para obrigal o a modi-fical-os de 
modo que não posta haver erro ou confusão, prevada a posse 
anterior para uso commercial ou industrial. 

Paragrapho unico. Esta acção tem logar, ainda que o autor 
não tenha registrado o nome ou firma, e não haja re-producção 
integral, mas com accrescentamentos, omissões ou alterações , 
comtanto que se de possibilidade de erro ou confusão (lei, art. 
10 combinado com o art. 13 e com a lei n. 916, de 24 de 
Outubro de 1890, art. 10, § 3°). 

Art. 33. As acções referent es aos factos previstos no art. 
21, ns. 6 e 6, deste regulamento não podem ser inten-tadas sem 
exhibiçâo de certidão de registro e de sua publi-cação, salvo, 
qnando a esta, versando sobre factos occor-ridos dentro do 
prazo concedido para inserção do documento na folha official. 

Art. 39. Fica salvo ao prejudicado pela apropriação da 
marca de que anteriormente usasse, sem fazel-a registrar, o 
direito de pedir, por meio de acção ordinaria, indemni-zação 
do damno que bouver soffrido, além do de pedir, dentro dos 
prazos legaes, a nullidade do registro, por meio de acçfto 
summaria. 

CAPITULO III 

DE OUTRAS GARANTIAS DA MARCA REGISTRADA  E DA 
SANCÇÃO   PENAL 

Art. 40. Sera puuido com as penas de prisfto de seis mezes 
a um anno e multa, a favor do Estado, de 500§, a 5:0009, 
aquelle que : 

1°, usar de marca albeia legitima,em producto de falsa 
proveniencia ; 

 2°, usar de marca alheia, falsificada no todo ou em parte; 
3°, vender ou expuzer a venda objectos revestidos de 

marca albeia, não sendo taes objectos de proveniencia do dono 
da marca ; 

4°, vender ou expuzer á venda objectos revestidos de 
marca alheia, falsificada no todo ou em parte ; 
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• 5°, reproduzir, sem ser com licença do dono on do seu 
legitimo representante, por qualquer meio, no todo ou em parte, 
marcas de industria ou de commercio devidamente registrada e 
publicada ; 

    6º, imitar; marca de industria   ou de commercio, de modo 
que possa Illudir o consumidor ; 

7  usai- de marca astim imitada ;     8°, vender ou expuzer á 
veuda objectes revestidos de marca imitada ; 

9°, usar de nome ou firma commercial que Ihe não per-
tença, faça ou não faça parte de marca registrada. 

§ 1.º Para que se dé a imitaçâo a que se referem os 
ns. 6a 9 deste artigo, não é neccessario que a semelhança da 
marca seja compléta, bastando, sejam quaes fôrem. as diffe- 
renças, a possibilidade de- erro ou confusão, na fórma do- 
art. 8°, n. ( parte final.  

§ 2.° Reputar-se-ha existente a usurpação de nome ou firma 
commercial de que tratam os ns. 5 e 6, quer a repro-ducção seja 
integral, quer com accrescentamentos, omissões e alteraçôes, 
comtanto que baja. a mesura, possibilidade de erro ou confusão 
do consumidor (lei, arts 13 e 37).  Art. 41 Será punidos  eom as 
penaes de multa, de 100$ a 500% em favor do Estado, o que : 

1°, sem autorizaçâo competente, usar em marca de in 
dustria ou de commercio, de armas, brazões ou distinctivos 
publicos ou officies, nacionaes ou estrangeiros ; 

2°, usar de marca que offenda o decoro publico ;  3°, usar de 
marca de industria ou de commercio que contiver indicação de. 
localidade ou estabelecimento que não seja o da proveniencia da 
mercadoria ou producto, quer a esta indicaçâo esteja junto um 
nome supposto ou alheio,. quer não ; 
     4.°, vender ou expuzer á venda mercadoria ou produ-cto 
l'evestido de marca nas condiçôes dos us. 1 e 2 d'este| artigo ; 
I    5.° vender ou expuzer á venda mercadoria ou producto nas 
coudiçôes do n. 3 (lei, arts. 14 e 37). 

Art. 42 Com as mes mas penas do artigo anterior sera 
punido aquelle que usar de marca que contiver offensa pes-soal, 
vender ou expuzer á veuda objectes, d'ella revestidos (lei, arts. 
15 e 37). 

Art. 43. A acção criminal contra os délictos previstos nos 
ns. 1, 2 e i do art. 41 será intentada pelo promotor publico da 
comarca onde fôrem encontrados  objectos revestidos das 
marcas da que alli se trata. 

£' competente para promovel a contra, os dos ns. 3 e 5 do 
mesmo artigo qualquer industrial ou commerciante de genero 
similar que residir uo logar da. proveniencia, e o 
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dono do estabelecimento falsamente indicado ; e contra os dos arts. 
42 e 43 o offendido ou intereseado (lei, art. 16). 

Art. 44. A reincidencia sera punida coin o dobro das penas 
estabelecidas nos arts. 40, 41 e 42, si não tiverem de-corrido dez 
annos depois da anteiror condemnaçâo por alguns dos delictos 
previstos nesta lei (lei, art. 17). 

Art. 45. As referidas penas não isentam, os deliquentes da 
satisfaçâo do danmo causado, que os prejudicados po-derâo pedir por 
acção competente (lei, art. 18). 

Art. 46. As sentenças proferidas sobre os delictos de que trata 
esta lei serão publicadas na sua integra, pela parte vencedora, no 
mesmo jornal em que se der publici-dade aos registros, sem o que 
não serão admittidas á exe-cuçâo (lei, art. 19). 

Art.-47. O interessado poderâ requerer: * 1.°, busca ou vistoria para 
verificar a existencia de niarcas falsificadas ou imitadas, ou de 
mercadorias e pro-ductos que as contenham ; 

 2.°, apprebeusâo e destruiçào de marcas falsificadas ou imitadas 
nas officinas as em que se preparam, onde quer que sejam 
encontradas antes de uti'lisadas para o fim criminoso 

3.°, destruição das marcas falsificadas ou imitadas das nos 
volumes ou objectos que as cou tiverem, antes de serem des-
pacbados naa repartiçôes fiscaes, ainda que estragados fiquem os 
euvolucros e as proprias mercadorias ou pro-ductos ; 

 4.°, apprebeusâo e. deposito de mercadorias on produ-ctos 
revestidos de marca falsificada ou imitada ou que indique falsa 
provenieu ia, nos termos do art. 21 n. 3. 

§ 1.° A apprebeusâo e o deposito sô têm logar como 
preliminarcs de acção ou no correr d'clla, ficando de nenhum effeito 
si não fôr intentada ou proseguida a mesma| acção no prazo de 30 
dias. 

§ 2.°, Os objectos apprebendidos servirâo para garantir a 
effectividade da multa e da indemnisaçâo da parle, para o que serão 
veudidos em basta publica, no correr da acção,  Si  facilmente-se 
deteriorarem, ou na execuçâo, exceptuados os productos nocivos à 
sande publica, que serão dostruidos (lei, art. 20). 

Art. 48. A apprebeusâo dos productus falsificados com marca 
falsa ou verdadeira,. usada dolosamente, será a base do prouesse (lei, 
art. 21). 

Art. 48. A apprebeusâo será feita a requerimento da parte ou ex 
officio : 

a) a requerimento da parte—por qualqner autoridade| policial, 
pretor ou juiz do Tribunal Civil e Criminal, no Districto Federal ; e 
nos Estados, pelas autoridades competentes para a busca ; 
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b) ex officio—pelas alfandegas, no acto da couferencia ; 
pelos fiscaes de impostos de consumo, sempre que encon-trarem  
taes falsificações nos estabelecimentos que visi-tarem ; por 
qualquer autoridade. quando em quaesquer diligencias, deparar 
com falsificaçôes (,lei, art. 22). 

Art. 50. As diligencias do art. 47, ns. 1, 2, 3 e 4, 
serão ordenadas pelo juiz competente ou por elle requisi- 
tadas aos chefes dns repartições ou estabelecimentos 
publicos onde existant os productos on mercadorias a ellas 
sujeiros, sempre que a parte as requerer, exhibindo cer- 
tidão do registro da marca e guardadas, nos casos de busca 
e apprehensão, as disppsições da lei n. 1.236, de 24 de 
Setembro de 1904, e do presente regulamento (art. 53 e 
paragrapho unico).  

§ 1." Sempre que tiver  de ser effectuada alguma buscar e 
apprehensão, nos diversos casos a que se refere  o pre- sente 
regulamento, o juiz ou autoridade que a ordenar nomeara   dous  
peritos de  sua confiança pata verificar si effectivamente os 
objectos, productos ou mercadorias estão revestidos ou 
assignalados por marca  falsificadas, imitadas ou indebitamente 
usados, 

 § 2.° Os objectos apprehendidos serão recolhidos ao deposito 
publico, precedendo, nas repartiçôes fiscaes, o pagamento, por 
parte de quem houver requerido a dili-geneia, de todos os 
impostos e dirvitos devidos & Fazenda Nacional. 

Art.-51. E' desnecessaria a exbibiçâo de certidão do 
registro, sempre que se tratar de marcas, mercadorias ou 
productos nas condições  do art. 21, ns. 1, 2, 3 e 4, aos quaes 
todos são applicaveis as garantias ex pressas no presente 
regulamento. 

Art. 52. Feita a apprehensão ex officio, nos termos dû art. 
49, lettra b, serão intimados, por editaes, os donos da marcas 
seus representantes para procederem contra os responsaveis, 
assignando se-lhes para isso o prazo de 30 dias, sob pena de 
ficar sem effeito a apprehensão. 

§ 1.° Ficará ignalmente sem effeito a apprehensão si, até 30 
dias depois de realizada, não honverem sido feitas a intimaçao e 
a assignação do prazo acima estabelecido.      

§ 2.° Essa intimaçao e a assiganação desse prazo serão 
feitas a requerimento do promotor publico competente.    § 3.° 
Si os donos das marcas residirem fôra da Re-publica e não 
tiverem no Brazil representantes com plenos poderes, inclusive 
o de recebimento de primeiras citaçôes, o prazo sera de 90 dias. 

§ 4.° Perempta a apprehensão, por falta de intimação e 
assignação do prazo ou pelo não comparecimento do dono da 
marca, subsistirâ em todo caso o direito deste a reque- 
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rer nova apprebensão e a propor as acções no easo cou-
berem (lei, art 23). 

Art. 53. A bnsca e apprebensão a requerimento da 
parte serão ordenadas mediante termo de responsabilidade 
assignado perante a antoridade que ordeuar a diligencia. 

Paragrapho unico. Nesse termo o autor tomará o com-
promisso de pagar as perdas e damnos que causar com a 
busca, si o resultado fôr negativo e a parte contra quem foi 
requerida provar que o dito antor agio eom má fé (lei. art. 
24). 

Art. 54. Feita a apprebensão serão arrecadados os li-
vros encontrados no local, assim como todos os maebinis-
mon e mais objeetos que servi rem, directa on indireetameute 
para a falsificação (lei, art. 25). 

Art. 55. Para a concessão da fiança é competente a 
antoridade que effectuer a apprehensão (lei, art. 26). 

Art. 56. No acto da apprehensão, serão prezas eu 
flagrante as pessoas de que trata o art. 40 do presente re-
gutamento (lei, arts. 13 e 37). 

Art. 57. Feita a apprehensão, proceder-se-ha no corpo 
de delicto para verificar-se a infracçao commettida (lei. 
art, 28). 

Art. 58. Dentro de 30 dias da data da apprebensão, 
salvo os casos previstoa no art. 52 e seus paragraphes, será 
apresentada a queixa contra os responsaveis, acompanhada 
dos autos de apprehensão, corpo de delicto e prizão etn lia-
grante, si esta tiver sido effectuada, rol de testemunhas e 
indicações das diligencias necessarias. 

Art. 69. O fôro competente para as acções civis e cri-
minaes de que trata o présente regulamento é o do domioilio 
do réo, ou o do lugar em que forem encontradas as merca-
dorias revestidas ou assignaladas por marca falsificada, 
imitada on indebitamente usada (lei. art. 30).      Art. 60. 
Nas acções civis, a jurisdieção sera sempre a commercial. 

Art. 61. Nos Estados, seguir-se ha o processo determi-
nado pela respeetiva legislação, competindo sempre o 
julga-mento, em 1ª instancia, á justiça singular. No 
Districto Federal, é competente o Tribunal Civil e Criminal 
que, nas acções crimiuaes, observará o processo 
estabeleoido no paragrapho union do art. 100 da lei n. 
1.030, de 14 de Novem-bio de 1890, no que lhes fôr 
applicavel (Iei, art. 39; decreto n. 5.618 de 1874, arts. 97 a 
109), e. nas civis, o estabelecido nos arts. 236 e seguintes do 
Regulamento n. 737, de 38 de Novembre de 1850, não 
incluidas, porém, M de indemniza ção pelo damno causado. 
que serão processadas pelos meios ordinarios. 

M. F.-28 
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Att. 62. A competência de que trata o art. 12 da lei n. 
221, de 20 de Novembro de 1894, é relativa ao art. 60, 
lettra /, da Constituição, quando as acções se fundarem em 
convenção ou tratado de reciprocidade (lei, art. 31). 

Art. 63. São solidariamente responsáveis pelas infrac-
ções dos arts. 40, 41 e 42 : 

 1°, o dono da officina onde se preparem marcas falsifi-
cadas ou imitadas; 

2o, a pessoa que as tiver sob sua guarda ; 
3°, o vendedor das mesmas; 
4°, o dono ou morador da casa ou local onde estiverem 

depositados os productos, desde que não possam mencionar! 
quem o sen dono; 

 5°, aquelle que houver comprado a pessoa desconhecida 
ou não justificar a procedência do artigo ou producto (lei, 
art. 32). 
I Art. 64. As causas pendentes sobre marca de fabrica e de 
commercio e nome commercial, tanto em primeira como 
em segunda instancias, serão julgadas pelos juízos e 
tribunaes a que já tinham sido affectas, não obstando a isso 
os princípios de competência estabelecidos na lei ora re-
gulamentada. 

Art. 65. Picam revogados o regulamento n. 9.828, de 
31 de Dezembro de 1887, e demais disposições em contrario. 



DECRETO N. 2.747 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1897 

Approva o regulnmento concernente  ao  registro iuternacional das marcas de 
fabrica e de commercio 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
para execução da lei n. 376, de 30 de Julho de 1895, na parte 
que approvou o accôrdo celebrado na conferencia de Madrid 
em 14 de Abril de 1891 e publicado com o decreto n. 2.380, de 
20 do Novembro do dito anno de 1896, manda observar o 
regulamento que a este acompanha, concernente ao registro 
internacional das marcas de fabrica e de commercio. 

Art. l.° Os industriaes ou commerciantes, com domicilio 
no Brazil, proprietários de marcas registradas, na con-
formidade da lei n. 3.346, de 14 de Outubro de 1887, e do 
decreto n. 9.828, de 31 de Dezembro do mesmo anno, que 
desejarem garantir ás ditas marcas a protecção legal nos paizes 
que celebraram o accôrdo de 14 de Abril de 1891, ou a elle 
adherirem, devem dirigir o seu pedido por intermédio da Junta 
Comercial da Capital Federal, ao Ministério da Industria, 
Viação e Obras Publicas, para ser enviado ao Bureau 
International de la propriêti industrielle, em Berna. 

Art. 2.º O pedido feito em duplicata e em papel sellado, 
com 33 centímetros de comprimento e 22 do largura, conterá o 
desenho typographico da marca ou a sua descripção, na lingua 
franceza, indicando em seguida o nome do proprietario, sua 
residencia, profissão, productos a que a marca se destina, a 
data do registro com o numero de ordem, e a data do deposito 
complementar exigido pelo art. 13 do decreto n. 9.828, de 31 
de Dezembro de 1887, conforme o modelo annexo a esse 
regulamento. 

Art. 3.° Ao pedido deve acompanhar : 
a) uma chapa que reproduza exactamente a marca, de 

modo a serem visíveis todos os seus pormenores, tendo não 
menos de 15 millimetros nem mais de 10 centímetros, quer de 
comprimento, quer de largura, e 24 millimetros de espessura. 
Será desnecessária a chapa si o desenho typographico fôr 
substituído pela descripção na lingua franceza ; 

b) um vale postal de 100 francos,'importância do registro 
internacional; 

e) uma procuração especial si o pedido fôr feito por 
mandatário. 
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Paragrapho único. Poderá o peticionário, quando um dos 
elementos distinctivos da marca consistir na eôr, juntar 30 
exemplares em papel que a reproduza. 

Art. 4.° Incumbe á Junta Commercial da Capital Federal : 
1o, examinar o pedido, mandando regularisal-o si não 

estiver nos termos dos arts. 2° e 3o ; 
2°, remettel-os ao Ministério da Industria, Viação e Obras 

Publicas, informando si o registro subsiste ou ficou sem effeito 
pela falta do deposito complementar, ou pela expiração do 
prazo fixado no ait. 12 da lei n. 3.346, de 14 de Outubro de 
1887, e si é applicavel á marca a disposição do art. 8° (ns. 5 ou 
6) da dita lei, quando houver identidade ou semelhança 
susceptível de confusão entre ella e outra registrada 
anteriormente; 

3o, archivar as marcas inscriptas no registro internacional 
que lhe forem remettidas pela Directoria Geral da Industria com 
a notificação do Bureau International, procedendo a minucioso 
exame para informar opportnnamente ao Governo si alguma 
delias está comprehendida no citado art. 8° (ns. 5 ou 6) da lei n. 
3.346, de 14 de Outubro de 1867, e não pôde como tal gozar da 
protecção no território da Republica. 

Os exemplares das marcas internacionaes serão enca-
dernados no fim de cada anno, juntando-se ao volume um 
iudice que mencione por ordem alphabetica a natureza do 
producto e o nome do proprietario ; 

4o, archivar igualmente, quando os receber por intermédio 
da Directoria Geral da Industria, dous exemplares da publicação 
das marcas internacionaes, remettendo as outias á Associação 
Commercial do Rio de Janeiro e ás Juntas dos Estados, para seu 
conhecimento e dos industriaes ou commerciantes a quem possa 
interessar. 

Art. 5.° O proprietário da marca, antes de ser encaminhado 
o seu pedido ao Bureau International, pagará no Thesouro 
Federal a taxa de 10$, mediante guia da Directoria Geral da 
Industria. 

Art. 6.° As mudanças que occorrerem na propriedade da 
marca inscripta no registro internacional serão notificadas á 
repartição competente, á vista do pedido em duplicata do 
interessado, feito por intermédio da Junta Commercial da 
Capital Federal e instruído com certidão do acto respectivo. 

Art. 7.° As formalidades prescriptas para o registro 
internacional serão observadas no caso de renovação do mesmo 
registro, exceptuando se a remessa da chapa. 
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MODELO 

Pedido de registro internacional de marca de fabriea 
ou de comfnercio 

BRAZII. 

Logar do desenho typograpbico da marca on da 
sua descripç&o, na lingua franceza. 

1.° Nome doproprietario da marca. 
2.°  Residencia. 
3.°  Profissao. 
4.° Producto a que a marca se des-

tina. 
5.° Data do registre com o numero 

de ordem. 
6.° Data do deposito complementar 

do registro. 
Data do pedido e assignatura do 

proprietario ou de seu procurador 
sobre estampilhas de sellos de 300 
réis por meia folha. 

Certifico, a vista da infórmação prestada pela Junta 
Commercial da   Capital Federal,   que   estão exactas as 
indicações constantes do pedido de.......... , para ser inscripta 
no registro internacional a sua marca de...............  

Directoria Géral da Industria, em...... de.... de ..................  

 



DECRETO N. 5.114—DE 12 DE JANEIRO DE 1904 

Altera o art. 3° do regulamento que baixou com o decreto n. 2747 de 17 de 
Dezembro de 1897. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra-zil, 
de accordo com o decreto n. 4.858,de 3 de Junho ultimo que 
mandou observar e cumprir os dous Actos Addicionaes sobre a 
protecção da Propriedade Industrial firmados em Bruxellas, em 
14 de Dezembro de 1900, decreta : 

ART. 1.° — O art. 3.° do decreto u. 2747, de 17 de 
dezembro de 1897, fica assim alterado : 

Ao pedido de deposito de marca de fabrica ou de com-
mercio deve acompanhar : 

a) Uma chapa que reproduza exactamente a marca, de 
modo a serem visíveis todos os seus detalhes, tendo não menos 
de 15 millimetros, nem mais de 10 centímetros, quer de 
comprimento, quer de largura, e 24 milímetros de espessura. 

O depositante que reivindicar a côr como elemento dis-
tinctivo da sua marca deverá juntar, além de quarenta exem-
plares da marca de côr, uma descripção em que fará menção da 
côr ; 

b) Um vale postal de 100 francos em favor do Bureau 
International em Berna, si se tratar de uma só marca ; de 50 
francos mais para cada marca que se seguir perteucendo ao 
mesmo proprietario ; 

c) Uma procuração especial, si o pedido for feito por 
mandatario. 

ART. 2o. — Revogam-se as disposições em contrario. 

  



DECRETO N. 452 DE 3 DE NOVEMBRO DE 1897 

Prohiba importar e fabricar rótulos que so prestem á fabricação de bebidas e quaesquer 
outros productos nacionaes, com o fim de vender estes como ai fossem 
estrangeiros, e dá outras providencias. 

Art. l.° E' prohibido: 
a) importar e fabricar rótulos que se prestem á fabricação 

de bebidas e quaesquer outros productos nacionaes, com o tim 
de vender estes como si fossem estrangeiros ; 

b) expôr á venda preparados pharmaceuticos sem a 
declaração do nome do fabricante, do producto e do logar de 
procedencia; 

c) expor á venda mercadorias ou productos fabris na-
cionaes com rotulo em lingaa estrangeira. 

§ 1.° Os infractores do disposto na lettra a serão sujeitos, 
além das penas do Codigo Criminal, a multa de 1:000$ a 
5:000$; e os que infringirem a prohibição das lettras b e c serão 
punidos com a apprehensão dos productos rotulados e mais a 
multa de 20$ a 500$000. 

§ 2.° Na prohibição de expôr á venda productos nacionaes 
com rotulos em língua estrangeira, lettra c, não se 
comprehendem os rotulos que, não constituindo contrafacção 
de marcas de fabricas estrangeiras, contenham os nomes dos 
fabricantes, da fabrica e da localidade em que ella estiver 
situada ou a declaração—Industria Nacional—em caracteres 
bem visíveis, não sendo permittida esta simples indicação 
quando os rotulos se destinarem a generos alimentícios. 

§ 3.° Na prohibição de importar rotulos, capsulas ou 
involuecros exarada na lettra a do art. l.°, não se compre-
hendem aquelles que forem importados por fabricas ou casas 
commerciaes que sejam filiaes ou sede de outras estabelecidas 
na Europa. 

§ 4.° Os importadores dessas mercadorias serão obrigados 
a provar por contractos commerciaes, devidamente regista 
ados nas Juntas Commerciaes, que estão nos casos do 
paragrapho antecedente. 

§5.º Os despachos nas Alfandegas da Republica serão 
acompanhados de attestados das auctoridades consulares 
brazileiras, nas respectivas localidades exportadora,   de que 
taes casas são sédes ou filiaes de outras estabelecidas na 
Republica. 
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DECRETO N. 2.742—DE 17 DE DEZEMBRO DE 1897 

Regulamento para execução do decreto legislativo n. 432 de 3 Jo Novem- 
bro de 1897 

Alt. 1.° E' prohibido : 
1. importar e fabricar rótulos, que se prestem a fabri-

cação de bebidas e quaesquer outros productos nacionaes, 
com o fim de veuder estes como si fossem estrangeiros ; 

2.° expor á venda preparados pbarmacenticos sem a de-
duração do nome do fabricante, producto o lugar da proce-
dência ; 

3.º expor á venda mercadorias ou productos fabris na-
cionaes com rotolo em lingua estrangeira (Art. 1 do decreto 
legislativo n. 462 de 8 de Novembro de 1887). 

Art. 2.º Na prohibição de importar rotulos capsulas ou 
invólucros, exarada no n. 1 do art. 1° não se oomprebendem 
aqnellees que forem importados por fabricas ou casas commner-
ciaes, que sejam filiaes ou sédes de outras estabelecidas na 
Europa (art. 1" § 8" de mesmo decreto 452) comtanto que os 
rótulos contenham a designação das localidades em que esti-
verem estabelecidas aquellas sedes e casas filiaes (Mesmo 
art. § 6o). 

Art. 3.º Na prohibição de expôr à venda prouctos na-
cionaes com rotnlo em língua estrangeira, a que se refere o 
art. 1" n. 3 não se comprehendem os rótulos que, não consti-
tuindo contrafacção de marcas de fabricas estrangeiras, 
contenhão os nomes dos fabricantes, da fabrica e da locali-
dade em que ella estiver situada, ou a declaração— Industria 
Nacional —em caracteres bem visíveis, não sendo permittida 
esta simples indicação quando os rotulos se destinarem a 
generos alimentícios (mesmo artigo § 2") caso que se proce-
derá de accôrdo com o disposto no art. 8º paragrapho unico. 

Art. 4.º Os importadores de rotulos, capsulas ou invo-
lucros, de que trata o art. 2°, são obrigados : 

1º. a provar por contractos commerciaes, devidamente 
registrados nas respectivas Juntas, que se achem no caso de 
gozar das vantagens estabelecidas no referido artigo : 

2*. a fazer acompanhar os seus despachos de atteatados 
das autoridades consulares brasileiras, nas localidades ex-
portadoras, de que as casas remettentes são sédes ou filiaes 
de outras estabelecidas na Republica. (Mesmo artigo §§ 4" 
e 5ª) 
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Paragrapho único. Si os rótulos, capsulas o invólucros,. de 
que trata este artigo, se destinarem a productos igualmente 
importados e remettidos pelas casas matrizes ou fi-liaes, só se 
concederá o despacho dos ditos rótulos, capsulas e invólucros 
necessários aos referidos productos, mais 5 % para substituir os 
que se ínutilisarem. 

Art. 5.° E' facultado o despacho nas Alfandegas,e a uti-
lisação pelos fabricantes, dos rótulos em língua estrangeira que, 
encommendados antes da expedição do regulamento approvado 
pelo decreto n. 2348, de 17 de Julho de 1897, fo-rein recebidos 
até 31 de Dezembro do mesmo anuo. (Art. 2° do decreto n. 462.) 

Art. 6.° A concessão da faculdade estabelecida no artigo 
antecedente só terá logar depois de provado o direito a ella: é 
prova decisiva a exhibição do copiador. 

Art. 7.° Com os que exhibirem como meio de prova o 
copiador proceder-se-ha do seguinte modo :  1o, apresentada ao 
inspector da Alfandega petição em regra» acompanhada 
daquelle livro, do qual devo constar a encommenda feita, 
passará ella a examinar: a) si o livro está preenchido das 
formalidades legses e si essas formalidade!» foram satisfeitas 
até 17 de. Julho de 1897 ; b) si o pedido consta de folha, que 
obedeça á rigorosa ordem chronológica e si ainda não foi 
attendido; 

2º, verificada a legitimidade e correcção do pedido, e 
inspector, acto continuo, fará lavrar na petição certificado de ter 
o requerente satisfeito a prova exigida em relação á datada 
encommenda e entregara o copiador a seu dono depois de ter 
cobrado recibo por baixo do dito certificado ; 

3o, preenchidas as demais exigências regulamentares sob o 
ponto de vista da conferencia com o manifesto, e da propria 
fiscalização, se concederá o despacho requerido. 

Paragrapho único. Si o exame do copiador revelar a 
existencia de fraude pela interposição de folha estranha, 
pretenção de fazer passar como não reeibido pedido já satis 
feito, ou outro meio qualquer,  organisado o necessário in-  
querito, seguir-se-ha. o processo criminal, para o que o ins 
pector remetterá ao procurador da Republica todos os pa 
peis em original, deixando cópia na Alfandega, e, nesse 
caso, o copiador acompanhará os mesmos papeis, 
    Art. 8.° Os fabricantes, no gozo da vantagem estabele 
cida pelo art, 5º, não poderão appôr aos seus productos Of 
rótulos, a que se refere o mesmo artigo, sem que delias 
conste per meio de carimbo de borracha ou de ferro, ou por  
outro qualquer modo, a declaração — Industria Nacional — 
em caracteres bem visíveis.  

Paragrapho unico. Si os rótulos se destinarem a generos 
alimentícios, ao distico-Industrial nacional - indispensável 



445 

que se addicione o nome do fabricante e da localidade onde 
funccionar a fabrica. (Art. 2", paragrapbo único, ultima parte do 
mesmo decreto n. 452.) 

Art. 9.° Continua em vigor o art. 11 do regulamento 
approvado pelo decreto n. 2.548, de 17 de Julho de 1897, que 
prohibe o registro de marcas de productos nacionaes, que 
tenham rótulos ou dizeres em língua estrangeira, com excepção 
: 

1o, dos nomes de bebidas e outros, que não tenham cor-
respondente em portuguez como o bitter, o brandy, o cognac, 
o fernet, o kirsch, o rhum, etc, comtanto que os rotulos con-
tenham as indicações da lei ; 

2o, dos nomes do autor, fabricante, inventor, etc, quando 
forem estrangeiros. 

Art. 10. O art. 40 do regulamento n. 2 421, de 31 de 
Dezembro de 1896, será executado de accôrdo com as dis-
posições deste decreto. 

Art. 11. Os infractores do disposto no art. 1' n. 1, serão 
sujeitos, além das penas do Codigo Criminal, a multa de 
1:000$ a 5:000$ ; e os que infringirem a prohibição constante 
dos ns. 2 e 3 do mesmo artigo, assim como o disposto no art. 
8° e seu paragrapho unico, serão punidos com a ap-prehensão 
dos productos rotulados e mais a multa de 20$ a 500$C00. 
(Art. 1o, §§ Io e 2°, paragrapho unico, do decreto n. 452.) 

Art. 12. Os rotulos, capsulas ou involucros encontrados 
nas Alfaudegas e outros logares em contravenção do art. 1, n. 
1, serão depositados e destruídos depois de tornadas ir-
revogaveis as decisões proferidas pelas autoridades compe-
tentes, na fórma prescripta na Consolidação dos Leis das 
Alfandegas (art. 2o do decreto n. 2.548, de 17 de Julho de 
1897), e de retirados os exemplares que devem acompanhar as  
bases fornecidas para o processo criminal. 

Art. 13. Os processos de apprehensão, organisados em 
virtude do art. 11, 2a parte, regular se-hão pelo disposto no Tit. 
X da Consolidação das Leis das Alfandegas, excepto nas 
partes relativas a detenção dos infractores e ao leilão dos 
artigos apprehendidos, as quaes não terão logar. 

Paragrapho unico. Paga a multa imposta, e satisfeitas as 
exigencias do art. 1o ns. 2 e 3, por um modo analogo ao 
determinado no art. 8o, serão os artigos apprehendidos en-
tregues a seus donos. 

Art. 14. E' facultado ás partes o recurso das decisões dos 
chefes das repartições fiscaes. 

Art. 15. Revoga se as disposições em-contrario. 



DECRETO N. 916 DE 24 DE OUTUBRO DE 1890 

Crèa o registro de firmas ou razôes  commerciaes 

Art. l.° E' creado o registro das firmas ou razões com-
merciaes a cargo da secretaria das Jantas Commerciaes e das 
Inspectorias Commerciaes nas respectivas sedes e dos officiaes 
do registro das hypothecas nas outras comarcas. 

Art. 2.° Firma ou razão commercial é o nome sob o qual 
o commerciante ou sociedade exerce o commercio e assigna-se 
nos actos a elle referentes. 

Art. 3.° O commerciante que não tiver socio ou o tiver não 
ostensivo ou sem contracto devidamente arcbivado, não poderá 
tomar para firma sinão o seu nome, completo ou abreviado, 
additando, si quizer, designação mais precisa de sua pessoa ou 
genero de negocio. 

§ 1.º A firma de sociedade em nome collectivo deve, si 
não individnalisar todos os socios, conter pelo menos o nome 
ou firma de um com o additamento por extenso ou 
abreviado—-e companhia», não podendo delia fazer parte 
pessoa não commerciante. 

§ 2.° A firma de sociedade em commandita simples ou por 
acções deve conter o nome ou firma de um ou mais socios 
pessoal ou solidariamente responsaveis com o additamento por 
extenso ou abreviado—«e companhia», sem que se inclua o 
nome completo ou abreviado de qualquer com-manditario, 
podendo a que tiver o capital dividido em acções qualificar-se 
por denominação de seu objecto seguida das palavras—
«sociedade em conimamdita por acções» e da firma. 

§ 3.º A firma de sociedade de capital e industria não 
poderá conter o nome por extenso ou abreviado do socio de 
industria. 

§ 4.º A sociedade em conta de participação não poderá ter 
firma que indicie existencia de sociedade. 

Art. 4." As companhias anonymas designar-se-hão por 
uma denominação particular ou pela indicação de seu objecto, 
não lhes sendo permittido ter firma ou razão social nem incluir 
na designação o nome por extenso ou abreviado de um 
accionista. 

Paragrapho unico. As companhias anonymas estrangeiras 
com autorização para funccionar ou ter agencias na Republica 
conservarão a designação com que se tiverem constituido no 
paiz de origem. 
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 Art. 0.° Quem exercer o commercio terá o direito de fazer 
registrar ou inscrevera firma ou razão commercial no registro da 
séde do estabelecimento principal, podendo fazer inscrevei-a 
tambem na séde dos estabelecimentos fi-liaes, uma vez que a do 
estabelecimento principal, guando situado na Republica, estiver 
inscripta. 

Art. 6.° Toda firma nova deverá se distinguir de qualquer 
outra que exista inscripta no registro do Togar.    § l.° Si o 
commerciante tiver nome identico ao de outro já inscripto, 
deverá accrescentar designação que o distinga. 

§ 2.° Quando se estabelecer uma filial e no logar já 
existir firma identica inscripta, dever se ha observar o dis 
posto no paragrapho antecedente. ' 

Art. 7.° £' prohibida a acquisição de firma sem a do 
estabelecimento a que estiver ligada. 

Paragrapho unico. O adquirente por acto inter vivos, ou 
mortis causa poderá continuar a usar da firma, anteceden- 

do-a da de que usar, com a declaração—suecessor de...» 
Art. 8.° Modificada uma sociedade pela retirada ou morte 

de socio, a firma não poderá conservar o nome do socio que se 
retirou ou falleceu. 

Paragrapbo unico. A pessoa que emprestar o nome como 
socio, ainda que não tenha interesse nos lucros da sociedade, 
será responsavel por todas as obrigações da mesma sociedade, 
que forem contrahidas sob a firma social.  Art, 9.° Cessando o 
exercício do commercio, dissolvida e liquidada uma sociedade, 
a inscripção da firma será cancellada. 

Art. 10. O emprego ou uso illegal de firma registrada ou 
inscripta dará direito ao dono de exigir a prohibição desse uso 
e a indemnização por perdas e damnos, além da acção criminal 
que no caso couber. 

§ 1.° A acção será summaria e processada no juizo 
commercial. 
 § 2.° A propriedade da firma é impreseriptivel e só deixará de 
subsistir no caso do art. 9.°. 

§ 3.° Tambem será summaria e processada no juizo 
commercial a acção para obrigar o concurrente, que tenha 
direito a firma identica, a modifical-a por fórma que seja 
impossível erro ou confusão.  
 Art. 11. A inscripção no registro é facultativa e será feita em 

livro especial aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo 
presidente da Junta Commercial, ou pelo inspector commercial, 
ou pelo juiz do commercio, conforme a sede do registro, á vista 
de requerimento e declaração em duplicata, contendo: 

a) a firma ou razão; 
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 b) o nome por extenso dos socios ou pessoas com direito ao 
seu uso ou emprego; 

o) a firma assignada por todas as pessoas com direito ao 
seu uso ou emprego ; 

d) o reconhecimento por tabellião ; 
   e) o género de commercio ou as operações do commer-  

ciante; 
/) o domicilio, com especificação da rua e numero ; 

g) a data em que começon a funccionar o estabelecimento e a 
do archivamento do contracto social;    A) a denuncia da 
existencia de filiaes e sua séde. 

§ 1.° Um dos exemplares será archivado e o outro en-
tregue ao requerente, com a nota do dia e da hora em que foi 
apresentado o requerimento e feita a inscripção, designada a 
folha do livro. 

§ 2.° No livro da inscripção serão transcriptas em co-
lumnas distinctas as declarações do requerente, havendo uma 
para averbação de alterações, cessação de commercio, 
fallencia, rehabilitaçào e o mais que dever ser notado. 

§ 3.° Haverá um índice remissivo alphabetico.     Art. 12. O 
livro de registro ou inscripção poderá ser consultado 
gratuitamente emquanto funccionar a secretaria da Junta 
Commmercial, a Inspectoria Commercial, e estiver aberto o 
cartorio do official das hypothecas. 

Paragrapho unico. Serão dadas as certidões em relato-rio 
ou de verbo aã verbum. 

Art. 13. Não serão inscriptas companhias anonymas. 
Art. 14. As formalidades do art. 13 do codigo commer-

cial não serão preenchidas sem que esteja inscripta a firma a 
que pertencerem os livros. 

 Art. 15. Este decreto não se refere ao nome commercial ou 
industrial, continuando em todo o vigor os decretos ns. 3.346 
de 11 de Outubro de 18S7 e 9.828 de 31 de Dezembro do 
mesmo anno. 

Art. 16. Cobrar-se-ha: 
a) por qualquer inscripção—2$000 ; 6) 
por qualquer averbação—1$000; 
c) por certidão em relatorio—l$000; 
d) por certidão de verbo aã verbum—2$000. 
Art. 17. Este decreto começará a vigorar em 1 de Maio 

de 1901. 
Ârt. 18. Ficam revogadas as disposições em contrario. 

M. P.-29 



I 

II 

Legislação Internacional 

 

» BKI* 

PljW 



CONVENÇÃO INTERNACIONAL 

PARA    A     PROTECÇÃO   DA    PROPRIEDADE   INDUSTRIAL   (1) 

Paria, em 20 de Março de 1883. 

Art. l.° Os governos de Portugal, da Belgica, do Bra-zil, 
de Hespanba, de França, de Guatemala, de Itália, dos Paizes 
Baixos, do Salvador, da Servia e da Suissa, consti-tuem-se em 
estado da União para a protecção da propriedade industrial. 

Art. 2.º Os subditos, ou cidadãos, de cada um dos estados 
contratantes gozarão em todos os outros estados da União, no 
que respeita aos privilegios de invenção, aos desenhos ou 
modelos industriaes, ás marcas de fabricas ou de commercio e 
ao nome commercial, das vantagens que as leis respectivas 
concedem actualmente ou concederem de futuro aos 
nacionaes. Em consequeucia, terão a mesma protecção que 
estes, e o mesmo recurso legal contra qualquer offensa feita 
aos seus direitos, sob reserva do cumprimento das 
formalidades e das condições impostas aos nacionaes pela 
legislação interna de cada estado. 

Art. 3.° São equiparados aos subditos ou cidadãos dos 
estados contractantes os subditos ou cidadãos dos estados, que 
não fazem parte da União, que residirem ou tiverem 
estabelecimentos industriaes ou commerciaes no territorio de 
um dos estados da União. 

Art. 4.º A pessoa que tiver regularmente feito o deposito 
de uma petição de privilegio de invenção, de um desenho ou 
modelo industrial, de uma marca de fabrica ou de commercio, 
em algum dos estados contractantes, gozará, para effectuar o 
deposito nos outros estados, e sob reserva dos direitos de 
terceiros, de um direito de prioridade durante os prazos abaixo 
determinados. 

Em consequencia, o deposito ulteriormente effectuado em 
algnm dos outros estados da União, antes da expiração d'esses 
prazos, não poderá ser invalidado por factos consumados no 
intervallo e designadamente por outro deposito, pela 
publicação do invento ou sua exploração por um ter- 

(1) Âssignada em Paris a 20 de Março de 1883, e promulgada, no Brazil, 
pelo Dec. 9.233 de 28 de Junho de 1884. 
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ceiro, pela exposição á venda de exemplares do desenho ou do 
modelo, pelo uso da marca. 

Os prazos de prioridade acima mencionados serão de seis 
mezes para os privilegios de invenção, o de tres mezes para os 
desenhos ou modelos industriaes, assim como para j as marcas 
de fabrica on de commercio. 

Serão augmentados por um mez para os paizes do ultra 
mar, . 

    Art. 5.° A introdocção pelo privilegiado, no paiz onde o 
privilegio foi concedido, de objectos fabricados em um ou 
outro dos estados da União, não importará a perda do pri- 
vilegio. 

 
    Comtndo o privilegiado ficará sujeito á obrigação de 

explorar o  seu privilegio em conformidade das leis do paiz 
onde introduz os objectos privilegiados. 

Art. 6.º Qualquer marca de fabrica on de commercio, | 
regularmente depositada no paiz de origem, será admittida a 
deposito e protegida nessa conformidade em todos os cutros 
paizes da União. 

Será considerado como paiz de origem o paiz onde o de-
positante tem o seu principal estabelecimento.      Se esse 
estabelecimento principal não fôr situado em um dos paizes da 
União, será considerado como paiz de origem aquelle ao qual 
pertence o depositante. 

O deposito poderá ser recusado, se o objecto para que é 
pedido fôr considerado, como contrario á moral ou á ordem 
publica. 
 Art. 7.º A natureza do producto, sobre que deve ser affixada a 

marca da fabrica ou de commercio, não póde, em caso algum, 
ser obstaculo ao deposito da marca. 

Art. S.° O nome çommercial será protegido em todos os 
paizes da União, sem obrigação de deposito, quer faça ou não 
parte de uma marca de fabrica on de commercio. 

Art. 9.° Todo produoto que tiver illicitamente uma marca 
de fabrica ou de commercio, ou um nome commercial, podera 
ser appreheudido á importação nos Estados da União em que 
esta marca ou este nome commercial tiver direito á protecção 
legal. 

A apprehensão terá lugar a requerimento do Ministerio 
Publico ou da parte interessada, de conformidade com a 
legislação interior de cada Estado. 

Art. 10. As disposições do artigo precedente serão ap-
plicaveis a todo o producto que tiver falsamente, como in-
dicação de procedencia, o nome de uma localidade determi-
nada, quando esta indicação estivei-junta a um nome com-
mercial fictício ou alheio (emprunté) usado com intenção 
fraudulenta. 
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E' reputado parte interessada todo fabricante ou con-
merciante que fabrica este producto ou nelle negocia e é 
estabelecido na localidade falsamente indicada como proce-
dencia. 

Art. 11. As Altas Partes Contractantes obrigam-se a 
conceder protecção temporária ás invenções que estiverem no 
caso de ser privilegiadas, aos desenhos ou modelos in-
dustriaes, assim como ás marcas de fabrica ou de commer-cio, 
para os productos que figurarem nas exposições inter-
nacionaes officiaes ou officialmente reconhecidas. 

Art. 12. Cada uma das Altas Partes Contractantes se obriga 
a estabelecer um serviço especial da Propriedade industrial e 
um deposito central para a communicação ao publico dos 
privilegios de invenção, dos desenhos ou mode los industriaes 
e das marcas de fabrica ou de commercio. 

Art. 13. Uma repartição internacional será organizada sob 
o titulo de Secretaria internacional da União para a pro tecção 
da propriedade industrial. 

Esta secretaria, cujas despesas serão feitas pelas Admi-
nistrações de todos os Estados contractantes, será posta sob a 
alta Administração Superior da Confederação Suissa, e 
funccionará debaixo de sua vigilancia. As suas attribui-ções 
serão determinadas de commum accôrdo entre os Estados da 
União. 

Art. 14. A presente Convenção será submettida a revisões 
periodicas com o fim de se introduzirem nella os me-
lhoramentos conducentes a aperfeiçoar o systema da União. 

Para esse effeito haverá successivamente conferencias, em 
um dos Estados contractantes, entre os Delegados dos ditos 
Estados. 

A proxima reunião se fará em 1885, em Bruna. 
Art. 15. Fica entendido que as Altas Partes Contractan-tss 

reservamse respectivamente o direito de fazer separadamente 
entre si accõrdos particulares para a protecção da propriedade 
industrial, desde que esses accôrdos não contrariem ás 
disposições da presente Convenção. 

Art. 16. Os Estados, que não tomarem parte na presente 
Convenção, serão admittidos a adherirem a ella, quando 
pedirem a admissão. 

Esta adhesão será notificada por via diplomatica ao Go-
verno da Confederação Suissa, e por este a todos os outros. 

Importará, de pleno direito, accessão a todas as clausulas, 
e admissão a todas as vantagens estipuladas pela presente 
Convenção. 

Art. 17. A execução das obrigações-reciprocas contidas 
na presente Convenção está subordinada, na parte em que fôr 
necessario, ao cumprimento das formalidades e regras 
estabelecidas pelas leis constitucionaes das Altas Partes 
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Contractantes, a quem compete promover a applicacão ; o que 
as Altas Partes Contractantes se obrigam a fazer dentro do prazo 
mais breve que fôr possível. 

Art. 18.—A presente convenção será posta em execução no 
prazo de um mez, a contar da troca das ratificações, e estará em 
vigor por um tempo interminado até esperar um anno, a contar 
do dia em que fôr feita a denuncia da mesma convenção. 

Esta denuncia será dirigida ao governo encarregado de 
receber as adhesões. Produzirá o seu effeito unicamente 
com respeito ao estado que a fizer, ficando a convenção 
executoria para as outras partes contractantes. "■ 

Art. 19.—A presente (onvenção será ratificada e as 
ratificações serão trocadas em Paris, no praso de um anuo, o 
mais tarde. 

    {Seguem-se as assignaturas dos Plenipotenciarios) 

PEOTOCOLLO   DE ENCEREAMENTO 

No momento de proceder á assignatura da Convenção 
concluída, na data de boje, entre os Governos do Brazil, da 
Belgica, da Hespanba, da França, de Guatemala, de Italia, dos 
Paizes Baixos, de Portugal, do Salvador, da Servia e da Suissa, 
para a protecção da Propriedade industrial, os Plenipotenciarios 
abaixo assignados convieram no seguinte : 

1. As palavras Propriedade industrial devem ser en-
tendidas em sua accepção mais lata, no sentido de que se 
applicam não só aos productos da industria propriamente dita, 
mas igualmente aos produetos da agricultura (vinhos, cereaes, 
fructos, gado, etc.) e aos produetos mineraes entregues ao 
commercio (aguas mineraes, etc.) 

2. Sob o nome de Privilegio de invenção são comprehen-
didas as diversas especies de privilegios industriaes admit-tidos 
pelas legislações dos Estados contratantes, taes como 
privilegios de importação, privilegios de aperfeiçoamento, etc. 

3. Fica entendido que a disposição final do art. 2 da 
Convenção não prejudica a legislação de cada um dos Estados 
contratantes, no que diz respeito ao processo seguido perante os 
tribunaes e á competencia desses tribunaes. 

4. O § 1o do art. 6 deve ser entendido no sentido que 
nenhuma marca de fabrica ou de commercio poderá ser ex-
cluída da protecção em um dos Estados da União pelo simples 
facto de não satisfazer, no ponto de vista dos signaes que a 
compõe, as condições de legislação desse Estado com-tanto   
que   satisfaça, neste ponto, a legislação  do paiz de 
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origem, e que tenha sido, neste ultimo paiz, objecto de 
deposito regular. Salva esta excepção, que só diz respeito á 
forma da marca, e sob reserva das disposições dos outros 
artigos da Convenção, será applicada a legislação interna de 
cada um dos Estados. 

Para evitar qualquer falsa interpretação, fica entendido que 
o uso dos brazões publicos e das decorações pôde ser 
considerado como contrario á ordem publica, uo sentido do 
paragrapho final do art. 6. 

5. A organização do serviço especial da Propriedade 
industria] mencionado no art. 12 comprehenderá, quanto fr 
possível, a publicação, em cada Estado, de uma folha official 
periodica. 

6. As despezas comumns da Secretaria Internacional 
institui da pelo art. 13 não poderão, em nenhum caso, exceder 
por anno uma soturna total representando uma média de 2.000 
francos por Estado contractante. 

Para determinar a parte contributiva de cada um dos 
Estados nesta somma total das despezas, os Estados contra-
tantes e os que adherirem ulteriormente á União -serão di-
vididos em seis classes, contribuindo cada uma na proporção 
de um certo numero de unidades, a saber : 

1ª classe ............................................ 25 unidades 
2ª     »................................................ 20       » 
3º     »    ............................................  15 
4º     » ............................................... 10 
5a     »    ............................................ 5 
6º    .  » .............................................. o        » 

Estes coerfficientes serão multiplicados pelo numero dos 
Estados de cada classe, o a somma dos productos assim 
obtidos fornecerá o numero de unidades pelo qual a des-peza 
total deve ser dividida. O quociente dará a somma da unidade 
de despeza. 

Os Estados Contratantes são classificados pela forma 
seguinte para a divisão da despeza : 

1ª classe. —França, Itália. 
2a classe. — Hespanha. 
3ª classe. — Belgica, Brazil, Portugal e Suissa. 
4ª. classe. — Paizes Beixos. 
5a classe. —Servia. 
6ª classe. —Guatemala, Salvador. 
A Administração Suissa fiscalizará as despezas da Se-

cretaria Internacional, fará os adiantamentos necessarios e 
organizara a conta annual, que será commnnicada a todas as 
outras administrações. 
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 A Secretaria Internacional centralizará as informações 
de qualquer natureza relativas á Protecção da Propriedade! 
industrial e as reunirá em ama estatística geral que será 
distribuída a todas as administrações. Procederá aos es 
tudos de utilidade commum qae interessem á União, e redi 
girá com o auxilio dos documentos que forem postos a suai 
disposição pelas diversas administrações, uma folha perio 
dica, em língua franceza, sobre as questões concernentes ao 
objecto da União.  

Os numeros desta folha, assim como todos os documentos 
publicados pela Secretaria Internacional, serão distribuídos entre 
as administrações dos Estados da União, na proporção do 
numero das unidades contributivas supra-menoionadas Os 
exemplares e documentos supplementar es que forem reclumado 
quer pelas ditas administrações, quer por sociedades ou por 
particulares, serão pagos a parte. 

A Secretaria Internacional deverá estar sempre á disposição 
dos membros da União, para lhes fornecer sobre as questões 
relativas ao serviço internacional da Propriedade industrial, as 
informações especiaes de que puderem necessitar. 

A Administração do paiz onde deve ter logar a pro 
xima conferencia preparará, com o concurso da Secretaria 
Internacional, os trabalhos desta conferencia. 
 O director da Secretaria Internacional assistirá ás 
sessões das conferencias e tomará parte nas discussões sem 
voto deliberativo.Fará, sobre a sua gestão, um relatorio 
animal que será communicado a todos os membros da 
União. I 

A língua official da Secretaria Internacional será a 
franceza. 
 7.0 presente Protocollo de encerramento, que será 

ratificado ao mesmo tempo que a Convenção concluída na 
data de hoje, será considerado como fazendo parte inte 
grante desta Conrenção e terá a mesma força, valor e 
duração.  

(Seguem -se as assignaturas dos Plenipotenciarios). 



CONVeNIO (1) 

CONCERNENTE A REPRESSÃO DE FALSAS INDICAÇÕES DE 
PROCEDÊNCIA DAS MERCADORIAS, CONCLUIDO ENTRE O 
BRAZIL, HEBPANHA, FRANÇA, GRAN-BRETANHA, POR-
TUGAL, SUISSA E TUNÍSIA. 

(Primeiro Protocollo) 

Madrid, 14 de Abril de 1891 

Art. l.° Todo P qualquer producto que apresentar falsa 
indicação de procedencia, na qual um dos Estados contra 
ctantes ou um logar situado em um delles, fôr directa ou in-
directamente indicado como paiz ou como logar de origem será 
apprehendido no acto da importação em cada um dos ditos 
Estados. 

A apprebensão poderá também effectuar-se no Estado em 
que tiver sido applicada a falsa indicação de procedência ou 
naquelle em que tiver sido introduzido o producto com essa 
falsa indicação. 

Si a legislação de ura dos Estados não admittir a ap-
prebensão uo acto da importação, será esta apprebensão 
substituída pela prohibição da importação. 

Si a legislação de um Balado não admittir apprehensão no 
interior do paiz, a apprehensão será  substituída pelas acções ou 
meios que a lei do referido Estado assegurar aos nacionaes em 
casos identicos. 

Art. 2.° A apprebensão sérá effectuada á requisição, quer 
do Ministerio Publico, quer de uma parte interessada, individuo 
ou sociedade, de conformidade com a legislação interior de 
cada Estado. 

As autoridades não serão obrigadas a effectuar a ap-| 
prehensão em caso de transito. 

Art. 3.° As presentes disposições não impedem que o 
vendedor indique o seu nome ou o seu endereço nos produ-ctos 
provenientes de um paiz diverso do da venda, ruas, neste caso, 
o endereço ou o nome deve ser acompanhado da indicação 
precisa, em caracteres bem visíveis, do paiz ou logar de fabrico 
ou producção. 

(1) Mandado executar pelo Dec. 2.380 de 20 de Novembro de 1896. 
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Art. 4.° Os tribunaes de cada paiz terão de decidi 
quaes serão as denominações que, em razão do seu caracter 

generico, não ficam sujeitas ás disposições do presente ac-
cordo, não se comprehendendo, todavia oa reserva feita por 
este artigo as denominações regionaes de procedencia dos 
productos vinícolas. 

Art, 5.° Os Estados da União para a protecção da pro-
priedade industrial que não tomarem parte no presente ac-
cõrdo serão, a sen pedido, admittidos a adherir, na forma 
prescripta pelo art. 16 da Convenção de 20 de Março de 
1883 para a protecção da propriedade industrial. 

Art. 6.° O presente accôrdo será ratificado e as ratifi-
cações serão trocadas em Madrid no prazo de seis mezes, ao 
mais tardar. 

Entrará em vigor um mez depois da troca das ratifica-
ções e terá a mesma força e duração que a Convenção de 20 
de Março de 1883. 

Seguem-se as assignatuas dos Plenipotenciarios). 



CONVENIO (1) 

RELATIVO  AO REGISTRO INTERNACIONAL DAS MARCAS  DE 
FABRICA OU DE COMMERCIO, CONCLUÍDO ENTRE A 
BÉLGICA, FRANÇA, GUATEMALA, ITALIA, PAIZES BAI-
XOS, PORTUGAL, SUISSA E TUNÍSIA 

(8egundo Prolocollo) 

Madrid, 14 da Abril do 1891 

Art. 1." Os subditos ou cidadãos de cada um dos estados 
contractantes poderão obter,em todos os demais estados, a 
protecção das suas marcas de fabrica ou de commercio 
admittidas a deposito no paiz de origem, mediante o deposito 
das ditas marcas na repartição internacional de Berna, feito por 
intermedio da administração do dito paiz de origem. 

Art. 2.° São equiparados aos subditos ou cidadãos dos 
estados contractantes os subditos ou cidadãos dos estados que 
não adherirem ao presente convenio, se satisfizerem as 
condições do art. 3o da convenção. 

Art. 3.° A repartição internacional registrará imme-
diatamente as marcas depositadas em conformidade do art. 1o. 
Notificará este registro aos estados contractantes. As marcas 
registradas serão publicadas em supplemeuco no Journal du 
bureau International, quer por meio de desenho, quer por 
meio de descripção apresentada em liugua fran-ceza pelo 
depositante. 

Afim de se dar publicidade, nos diversos estados, ás 
marcas assim registradas, cada administração receberá 
gratuitamente da repartição internacional o numero de 
exemplares da sobredita publicação que lhe aprouver pedir. 

Art. 4.° A datar do registro assim feito na repartição 
internacional, a protecção em cada um dos estados contra-
ctantes será a mesma que no caso da marca ahi ter sido dire-
ctamente depositada. 

(1) Mandado observar polo Dec. 2.380 clt. de 1896. 
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Art. 5.° Nos paizes, eu já legislação a isso as autorise, as 
administrações, as quaes a reprtição internacional notificar 
0 registro de marca, terão a faculdade de declarar que no 
seu território não póde a protecção ser concedida a essa 
marca. 

 Esta faculdade deve ser exercida dentro de um anno, 
a contar da notificação prevista pelo art. 3o. 

A dita declaração, assim notificada â repartição inter-
nacional, será por- esta transmittida sem demora á admi-
nistração do paiz de origem e ao proprietário da marca. O 
interessado terá os mesmos meios de recurso que no caso de a 
marca haver sido por elle directamente depositada no paiz em 
que fór recusada a protecção. 

Art. 6.° A protecção resultante do registro na repartição 
internacional durará vinte annos, a contar d'este registro, mas 
não poderá ser invocada a favor de uma marca que já não gozar 
da protecção legal no paiz da origem. 

Art. 7.° O registro poderá ser renovado segundo as 
prescripções dos arts. Io e 3o. 

 Seis mezes antes de espirar o prazo da protecção, a repartição 
internacional avisará officiosamente a administração do paiz de 
origem e o proprietario da marca; 

Art. S.° A administração do paiz de origem fixará a sem 
arbítrio e- perceberá a seu favor uma taxa, que reclamará do 
proprietario da marca de que se pede o registro internacional. 

 A esta taxa acerescerá um emolumento internacional de 100 
francos, cujo producto annuai será repartido em partes ignaes 
entre os estados contratantes, por diligencia da repartição 
internacional, deduzidas as despezas communs determinadas 
pela execução d'este convenio. 

Art. 9.° A administração do paiz de origem notificará á 
repartição internacional as annullações, eliminações, renuncias-
, transmissões o outras mudanças que se operarem na 
propriedade da marca. 

A Repartição Internacional registrará estas mudanças, as 
notificará ás administrações contractantes e as publicará logo 
no seu jornal. 

Art. 10. As administrações regularão, de cominam 
accôrdo, os pormenores relativos a execução do presente 
convenio. 

Art. 11. Os Estados da União para a .protecção da pro-
priedade industrial que não tomaram, parte: no presente 
convénio serão, quando, o solicitem, admittidos a adherir a elle, 
na fórma prescripta pelo artigo lo' da. Convenção de 20 de 
Março de 1883 para a protecção da propriedade industrial . 
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 À Repartição Internacional, logo que fór informada de-haver 
um Estado adherido ao présante convénio, dirigirá a 
administração desse Estado, de conformidade com o art. 3o, 
uma notificação collectiva das marcas que na occa-sião 
gozarem da protecção internacional. 

Essa notifica ão assegurará por si mesma ás ditas marcas 
os benefícios das precedentes disposições no territorio do 
Estado adherente e fixará o prazo de um anno, durante o qual a 
administração interessada poderá fazer a declaração prevista 
pelo art. 5o. 

Art. 12. O presente accôrdo será ratificado, e as rati-
ficações serão trocadas em Madrid, no prazo mozimo de seis 
mezes. Entrará em vigor um mez depois da troca das 
ratificações e terá a mesma força e duração que a Convenção 
de 20 de Março de 1S83. 

{Seguem ae as assignaturas dos Plenipotenciarios) 

PROTOCOLLO DE ENCERRAMENTO 

Madrid, 14 le Abril de 1801. 

No acto da asSignatura do accôrdo relativo ao registro 
internacional das marcas de fabrica ou de commercio, con-
cluído nesta data, os Plenipotenciarios dos Estados que 
adheriram ao dito accôrdo concordaram no seguinte: 

Tendo surgido duvidas sobre o alcance do art. 5o, fica 
entendido que a faculdade de recusa que este artigo deixa ás 
administrações, não prejudica as disposições do art. 6° da 
Convenção de 20 de Março de 18S3, nem do § 4o do pro-
tocollo do encerramento que a acompanha, disposições que as 
tornam applicaveis ás marcas depositadas na Repartição 
Internacional, como foram e serão ainda as depositadas di-
rectamente em todos os paizes contractantes. 

O presente protocollo terá a mesma força e duração do 
accôrdo a que elle se refere. 

(Seguemse as assignaturas dos Plenipotenciários) 



CONVÉNIO (1) 

CONCERNENTE 1 DOTAÇÃO DA REPARTIÇÃO INTERNACIONAL 
DA UNIÃO PARA A PROTECÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 
CONCLUiDO ENTRE   A BELGICA,   RRAZIL,   HES- 
PANHA, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA DO NORTE, 
FRANÇA, GRAN-BRETANHA, GUATEMALA, ITÁLIA, NO-
RUEGA, PAIZES BAIXOS, PORTUGAL, SUÉCIA, SUISSA E 
TUNÍSIA. 

{Terceiro Protocollo) 

Madrid, 15 de Abril do 1881. 

Art. l.° O primeiro paragrapho do numero 6 do Protocollo 
de encerramento annexo á Convenção Internacional de 20 de 
Março de 18S3, para a Protecção da Propriedade Industrial, é 
revogado O substituído pela disposição seguinte : 

As despezas da Repartição Internacional, instituída pelo 
art. 13 serão feitas em commum pelos Estados Contractan-tes. 
Em caso algum poderão ellas exceder á quantia de 60.000 
francos por anno. 

Art. 2.° O presente Protocollo será ratificado, e as ra-
tificações serão trocadas em Madrid no prazo de seis mezes, 
ao mais tardar. 

Entrará em vigor um mez a contar da troca das ratifica 
ções e terá a mesma força e duração que a Convenção de 20 
de Março de 1883, da qual será considerado como fazendo 
parte integrante.  

(Seguem-se as assignaturas dos Plenipotenciarios). 

(1) Mandado observar pelo Doc. 2.380 cit. 1800. 

M. V.—30 



ACTO ADDICCIONAL (1) 

MODIFICATIVO DA CONVENÇÃO DE 20 DE MARÇO DE 1883 E 
DO PROTOOOLLO DE ENCERRAMENTO ANNEXO Á MESMA 
CONVENÇÃO. 

(Bruxellas, 14 de Dezembro de 1900.) 

Art. l.° A Convenção internacional de 20 de Março de 
1883 é modificada como segue: 

I. O art. 3.° da Convenção será do teôr seguinte : 
Art. 3°. Serão equiparados aos subditos ou cidadãos dos 

Estados contractantes os indivíduos Que, sendo subditos ou 
cidadãos dos Estados que não fazem parte da União, forem 
domiciliados ou tiverem estabelecimentos industriaes ou 
commerciaes effectivos e sérios no território de um dos Es-
tados da União. 

II. O art. 4.° será do teôr seguinte : 
Art. 4o. Quem tiver regularmente feito o deposito de uma 

petição de patente de invenção, de um desenho ou modelo 
industrial, de uma marca de fabrica ou de commercio, num dos 
Estados contractantes, gozará, para effectuar o deposito nos 
outros Estados, o sob reserva dos direitos de terceiro, de um 
direito de prioridade durante os prazos abaixo determinados. 

Por consequencia, o deposito ulteriormente realizado num 
dos outros Estados da União, antes da expiração d'esses 
prazos, não poderá ser invalidado por factos occor-ridos no 
intervallo, e designadamente por ontro deposito, pela 
publicação do invento ou sua exploração, pela exposição á 
venda de exemplai es do desenho ou do modelo, pelo uso da 
marca. 

Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze 
mezes para as patentes de invenção, e de quatro mezes para os 
desenhos ou modelos industriaes, bem como para as marcas de 
fabrica ou de commercio. 

III. E' inserido na Convenção um art. 4.° bis, assim 
concebido : 

Art. 4». bis.—As patentes pedidas nos diversos Estados 
contractantes por pessoas a quem possam utilizar as dispo-
sições da Convenção, nos termos dos arts. 2 e 3, serão inde- 

(1) Mandado observar pelo Doc. 4.058 de 3 de Junho  de 1903. 
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pendentes das patentes obtidas para o mesmo Invento nos outros 
Estados adherentes ou não a União.     Este preceito applicar-se-
ha ás patentes existentes na occasião dVelle entrar em vigor. 

O mesmo se entenderá, no caso de accessão de novos 
Estados, quanto ás patentes existentes, de uma e de outra 
parte, na data da accessáo.  

IV. São addicionadas ao art. 9.° duas alineas, assim 
concebidas : 

Nos Estados cuja legislação não admittir a apprehensão no 
acto de importação, poderá essa apprehensão ser substituída 
pela prohibição de importação. 

As auctoridades não serão obrigadas a effectuar a ap-
prehensão em caso de transito. 

V. O art. 10 será do teôr seguinte : 
Art.. 10. As disposições do artigo precedente serão 

applicaveis a todo e qualquer producto que falsamente 
apresentar como indicação de proveniencia, o nome de uma 
localidade determinada, quando essa indicação estiver junta a 
um nome commercial fictício ou adoptado com intenção 
fraudulenta. 

Kc puta-se parte interessada todo e qualquer productor, 
fabricante ou commeroiante que se occupar da producção, 
fabrico ou commercio d'esse producto, e estiver estabelecido na 
localidade falsamente indicada como logar de proveniencia ou 
na região em que esta localidade ror situada. 

VI. E' inserido na Convenção um artigo 10 bis, assim 
concebido  

Art. 10 bia. Os subditos ou cidadãos de cada ura dos 
Estados que constituem a União, bem como os indivíduos a 
elles equiparados (artigos 2 e 3 gozarão em todos os referidos 
Estados, da protecção concedida aos nacionaes contra a 
concurrencia desleal. 

    VII. O art. 11 será do teôr seguinte : 
Art. 11. As Altas Partes coutractantes concederão, em 

conformidade da Legislação de cada paiz, uma protecção 
temporaria aos inventos susceptíveis de privilegio, aos de-
senhos ou modelos industriaes. bera como ás marcas de fabrica 
ou de commercio, quanto aos productos que figurarem nas 
exposições internacionaes officiaes ou officialmente 
reconhecidas, organisadas no territorio de uma das mesmas 
partes coutractantes. 

VIII. O art. 14 será do teôr seguinte : 
Art- 14. A presente Convenção será submettida a revisões 

periodicas, afim de lhe introduzir os melhoramentos que forem 
de natureza a aperfeiçoar o systema da União. 
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Para este effeito realisar-se-hão successivamente, num dos 
Estados contractantes, conferencias entre os delegados dos 
ditos estados. 

IX. O art. 16 será do teôr seguinte : 
Art. 16. Os estados que não tomarem parte na presente 

Convenção serão, a seu pedido, admittidos a adherir a mesma. 
Esta adhesão será notificada pela via diplomatica ao 

Governo da Confederação snissa, e por este a todos os demais. 
Importará, de pleno direito, accessão a todas as clausulas e 

admissão a todas as vantagens estipuladas pela presente 
Convenção, e produzirá os seus effeitos um mez depois da 
remessa da notificação feita pelo Governo suisso aos outros 
estados unionistas, a menos que não haja sido indicada pelo 
estado adherente uma data posterior. 

Art. 2.° O protocollo de encerramento annexo á Con-
venção internacional de 20 de Março de 1883 é completado 
pelo addicionamento de um numero 3 bis, assim concebido : 

3 art—Em cada paiz, não poderá a caducidade da patente 
ser declarada por cansa de não exploração senão depois de um 
prazo mínimo de tres annos, a datar do deposito da petição no 
paiz de que se trata, e no caso de o dono da patente não 
justificar as causas da sua intenção. 

Art. 3.° O presente acto addicional terá o mesmo valor e 
duração da Convenção de 20 de Março de 1883. 

Será ratificado, e as respectivas ratificações depositadas 
em Bruxellas, no Ministerio dos Negocios Ext rangei-ros, logo 
que fôr possivel, e o mais tardar no prazo de dezoito mezes, a 
datar do dia da assignatura. 

Entrará em vigor nos tres mezes depois do encerramento 
da acta de deposito. 

Seguem-se as assignaturas dos Plenipotenciarios) 



ACTO ADDICOIONAL (1) 

AO CONVENIO DE 14 DE ABRIL DE 1891 CONCERNENTE AO 
REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS DE FABRICA OU 
DE COMMERCIO 

Bruxellas, 14 de Dezembro de 1900. 

Art. l.° Os abaixo assignados, devidamente anctori-zados 
pelos seus respectivos Governos, resolveram, de com-mum 
accôrdo, o que segue : 

. O art. 2o do Convenio de 14 de Abril de 1891 será 
do teôr seguinte: 

Art. 2.° Serão equiparados aos subtidos ou cidadãos dos 
Estados contractantes os indivíduos que, sendo subditos ou 
cidadãos de Estados que não adheriram ao presente Convenio, 
satisfazerem, no territorio da União restricta constituída por 
este diploma, ás condições estabelecidas pelo art. 3o da 
Convenção geral. 

II. O art. 3o será do teôr seguinte : 
Art. 3." A Secretaria internacional registrará immedia-

tamente as marcas depositadas em conformidade do art. Io. 
Notificará esse registo aos Estados contractantes. As marcas 
registadas serão publicadas num supplemento ao jornal da 
Secretaria internacional por meio de um cliché fornecido pelo 
depositante. 

Se o depositante reivindicar a côr a titulo de elemento 
distinctivo de sua marca, será obrigado : 

1º A declaral-o, e a acompanhar o seu deposito com uma 
descripção que faça menção da côr ; 

2" A juntar ao seu pedido exemplares da dita marca em 
côr, os quaes serão annexados ás notificações feitas pela 
Secretaria internacional. 

O numero desses exemplares será fixado pelo Regula-
mento de execução. 

Para o effeito da publicidade a dar, nos diversos Estados, 
ás marcas registradas, cada Administração receberá 
gratuitamente da Secretaria internacional o numero de 
exemplares que lhe aprouver requisitar da sobredita publi-
cação. 

(1) Mandado obâervar pelo Doer. n. 4.058 de 3 de Julho de 1903. 
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III. E' inserido no Convenio um art. 4o bit, assim concebido 
: 

Art. 4.° bit. Quando uma marca, já depositada em um 
ou mais dos Estados contractantes, tiver sido posterior- 
mente registada pela Secretaria internacional em nome de 
|seu proprietario ou representante deste, o registro 'interna 
cional será considerado como substituído aos registros na- 
cionaes anteriores, sem prejuízo dos direitos adquiridos por 
via destes ultimos.   

    IV. O art. 5.° será do teôr seguinte :  
 Art. 5.º Nos paizes cuja legislação a isso os autorize, as 

Administrações As quaes a Secretaria internacional notifi 
car o registo de nina marca, terão a faculdade de declarar 
que no sen territorio não póde a protecção ser concedida .ai 
essa marca.  

Náo poderá oppôr-so tal recusa senão nas condições 
applicuveis, em virtude da Convenção de 20 de Março de 
1833, a uma marca depositada no registro nacional. 
 Deverão as mesmas Administrações exercer essa facul 
dade no prazo previsto pela respectiva lei nacional, e, o 
mais tardar, dentro de um anno, a contar da notificação 
prevista pelo 3, indicando á Secretaria internacional o mo- 
tivo da recusa.  

 A dita declaração, assim notificada á Secretaria internacional, 
será por esta trausmittida sem demora á Administração do paiz 
de origem  e ao proprietario da marca. 

O interessado terá os mesmos meios de recurso que no 
caso de a marca ter sido por elle directameute depositada no 
paiz em que é recusada a protecção. 

 V. E' inserido no Convenio um artigo 6 bit, assim concebido : 
Art. 5 bit. A Secretaria internacional entregará a quem quer 

que a pedir, mediante uma taxa fixada pelo Regulamento, uma 
copia das menções insoriptas no registo relativamente a uma 
marca determinada. 

     VI. O artigo S" será do teôr seguinte : 
Art. S°. A Administração do paiz de origem fixará a sen 

arbítrio e perceberá a seu favor uma taxa que reclamará do 
proprietario da marca de que se pede o registro internacional . 
A essa taxa acrescerá um emolumento internacional de 100 
francos pela primeira marca, e de 50 francos.por cada uma das 
marcas seguintes depositadas ao mesmo tempo pelo mesmo 
proprietario. O producto annnal d'essa taxa será repartido em 
partes iguaes entre os Estados contractantes, por diligencia da 
Secretaria internacional, deduzidas as despe/as commnns 
determinadas pela, execução d'este Convénio. 
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VII. E' inserido no Convenio um artigo 9 bis, assim 
concebido : 

Art. 9 bis. Quando uma marca inscripta no registo 
internacional for transmittida a uma pessoa estabelecida num 
Estado contractante diverso do paiz de origem da marca, a 
transmissão será notificada á Secretaria internacional pela 
Administração d'este mesmo paiz de origem. A Secretaria 
internacional registrará a transmissão e depois de obter o 
assentimento da Administração da qual depender o novo 
proprietário, notitical-a-ha ás outras Administrações e a 
publicará no sen jornal. 

A presente disposição não tem por effeito modificar as 
legislações dos Estados contractantes que probibem a 
transmissão da marca sem a cessação simultânea do esta-
belecimento industrial ou commercial, cujos productos essa 
marca distingue. 

Com referencia á marca inscripta no registo interna 
cional, não poderá ser registada transmissão algnma feita 
a favor de uma pessoa não estabelecida em qualquer dos 
paizes signatarios. . 

Art. 2o. E' supprimido o protocollo de encerramento 
assignado ao mesmo tempo que o Convenio de 14 de Abril de 
1891. 

Art. 3o. O presente Acto addiccional terá o mesmo valor e 
duração que o Convenio a que se refere. 

Será ratificado e as respectivas ratificações depositadas 
em Bruzellas, no Ministerio dos Negocios Estrangeiros, logo 
que fôr possível, e o mais tardar no prazo de um anno a contar 
do dia da assignatura. 

Entrará em vigor tres mezes depois do encerramento da 
acta do deposito. 

(Seguem-se as assignaturas dos Plenipotenciarios). 
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pelo desembargador Alberto Carlos de Menezes 6.* edição annotada pelo 
bacharel J. P. J. de S. M. 1 vol. ene. 109000. 



Legislição comparada (curso de) professado na Faculdade Livre de 
Direito da cidade do Rio de Janeiro, pelo lente cathedratico da 4-| 
cadeira do 5.° anno conselheiro Candido Luiz Maria de Oliveira, anti-go 
ministro e senador do imperio, 4 vote. ene. 209$00 

Leis e Formulas Processuaes, pelo dr. Francisco Eugénio de To 
ledo, advogado em S. Paulo, 1 vol, br. 109000.* I 
 Manual Pratico do Procurador, por Sobreiro de Mello, um vol.' 
ene. 88000.  

Manual dos Adregados — Assessor Civil, por Nabuco de Araujo, 
2 vols. ene. em um 159000. 

Novo Assessor Forense, acções commerciaes por Teixeira de Frei 
tas Junior, accommodada ao fôro da Republica por um distincto advo 
gado, 1 vol. ene. 159000. ... 

Nullidades em matéria criminal, no processo e julgamento, segui-
do de um promptuario criminal, por Antonio Bento de Faria, 1 vol. 
ene. 129000. 

Pessoas jurídicas por Lacerda de Almeida, um volume encader 
nado 129000.
 
| 

    Praxe Forense, por Moraes Carvalho, 1 vol. ene 109000. 
    Primeiras linhas sobre o processo orphanologico por Pereira de 

Carvalho, annotado por Araripe, 1 vol. enc. 109000. 
Reforma Hypothecaria, por Martins Torres, um volume encader-

nado 89$00. 
Regulamento da Nova Lei das Fallencias. commentado pelo dr. 

Bento de Faria, 1 vol. 59000, enc. 7$000.  
    Repertorio do Crime, por Caroatá, 1 vol. br. 89000. 

Revisão dos processos penses, por João Vieira de Araujo, 1 vol. 
ene. 159000. 

Satisfação de damno causado pelo ' delicto, por José da Silva 
Costa, 1 vol. enc. 09000. I 

    Tratado da Posse e manutenção do direito, por J. Nogueira Ita-
giba, 1 vol. ene. 10$000. 

Obrigações, de Lacerda de Almeida, 1 vol. enc. 229000. 

Obras de direito recentemente publicadas : 

Finanças de Veiga Filho, 1 vol. br. 128, enc. 159000. 
Marcas de Fabricas e nome commercial, pelo dr. Bento de Faria,  

vol. enc 159000. 
Direito de Família, pelo dr. Clovis Bevilaqua, 3. edição, 1 vol. de 

662 paga. enc. 259000. 
Praxe Brasileira de Ramalho, annotado pelo dr. Pamphilo de As-' 

sumpoção, 1 vol. 2.a edição, enc. 309000. 
    Processo Commercial e Civil, pelo dr. João Monteiro, 2.* edição, 

1 vol. br. 369000 enc. 459000. 
Direito das Acções, pelo mesmo, 1 vol. br. 109000, encadernado 

129000. 
Universatisação do direito, pelo mesmo, 2." edição, 1 vol. brochado 

69000, enc. 89000. I 



III 

Curso do Direito Civil de Joaquim Ribas, 2.ª edição, 1 vol. bro-
chado 209000, enc. 22$000. 

Em defesa do Projecto do Codigo Civil Brasileiro, por Clovis Be-
vilacqua, 1 grosso vol.  br. 109000, enc. 128000. 

Manual do Curador geral dos Orphaos, por Oscar de Macedo 
Soares,'2a edição, 1 vol. enc. 79000. 

Km publicação : 

Direito Internacional privado, por Clovis Bevilacqua. 
Elementos de Direito Romano, de F. Mackeldey, contendo a theo-

ria das instituições, precedidos de uma introducção ao estudo do Di-
reito Romano. Traduzidos, commentados e comparados com os princí-
pios de Direito Civil Brasileiro e estrangeiro constituindo um estado 
de legislação comparada, por Antonio Bento de Faria, bacharel em 
scieneias juridicas e sociaes e advogado nos auditorios do Districto Fe-
deral, 2 vols. br. 209000, enc. 259000. 

 


