
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.527.232 - SP (2015/0053558-7)
  

RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : SS INDUSTRIAL SA 
RECORRENTE : SS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE 

PESSOAL LTDA 
ADVOGADOS : ELIANE YACHOUH ABRÃO    

PEDRO PEREIRA DE ALVARENGA NETO E OUTRO(S)
RECORRENTE : NATURA COSMÉTICOS S/A 
RECORRENTE : INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA 
ADVOGADOS : ANTONIO FERRO RICCI    

LUIZ RICARDO DE ALMEIDA E OUTRO(S)
RECORRIDO : OS MESMOS 
INTERES.  : FREEDOM COSMETICOS LTDA 

DESPACHO

1. Cuida-se de recursos especiais interpostos em face de acórdãos assim 

ementados:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Similitude entre os cosméticos produzidos 
pelas partes - Uso das marcas "Jequiti Erva Doce" e "Jequiti Oro" pelas rés 
constitui comércio parasitário, em usurpação ao prestigio alheio, eis que há 
notória semelhança ortográfica e fonética com as marcas "Natura Erva Doce" 
e "Horus", registradas previamente pelas autoras - Inegáveis semelhanças 
também entre as embalagens dos produtos (trade dress) - Concorrência 
desleal a ser apreciada por dois ângulos distintos, o da potencialidade de 
levar o consumidor a erro e o do parasitismo e apropriação do prestígio da 
marca concorrente - Ausência, porém, de danos materiais ou morais 
indenizáveis - Recurso provido em parte, para o fim de determinar a 
abstenção das rés de fabricar e comercializar produtos com marcas e 
embalagens semelhantes às das autoras, sob pena de incidência de multa 
diária. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ATO ILÍCITO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO E 
DE LIMINAR DE TUTELA ESPECÍFICA. 
Uso de marcas semelhantes. Embalagens. Trade Dress . Concorrência 
desleal. Indenização por perdas e danos. Tutela inibitória. Autoras afirmam 
que as rés comercializam indevidamente produtos com marcas e 
embalagens semelhantes às suas. Indução do consumidor a erro. 
Exploração de prestígio alheio. Parasitismo. Sentença de improcedência. 
Sentença parcialmente reformada por maioria de votos. Embargos 
infringentes rejeitados.

O acórdão da apelação, confirmado pelo acórdão dos embargos 

infringentes, anotou:

Segundo alegado na inicial, as requerentes são detentoras da marca mista 
"Natura Erva Doce" desde 1990, e da marca nominativa "Horus" desde 1996, 
ambas utilizadas no ramo de cosméticos. Não obstante, as rés passaram a 
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fabricar e comercializar produtos de beleza com as marcas "Jequiti Erva 
Doce" e "Jequiti Oro", e em embalagens muito semelhantes às das 
mercadorias fornecidas pelas demandantes, em evidente violação ao 
conjunto de imagem ("trade dress") de que são titulares.
Deveras, as autoras merecem a tutela de seu direito, não só pelo âmbito do 
direito marcário, mas, principalmente, pela vedação à concorrência desleal. 
[...]
Nada impedia a ré, portanto, de usar a expressão "Erva Doce" como 
desígnativo da origem ou da composição de seu produto, mas não como 
marca, tal como o fez. 
Resta evidente a violação do direito marcário e a prática de concorrência 
desleal, pois as provas trazidas aos autos revelam exploração de prestígio 
alheio pelas rés. 
[...]
5. No que diz respeito ao uso da locução "erva doce", não merece prosperar 
a alegação das requeridas de que se trata de mera descrição de nome de 
produto, razão pela qual não poderiam as demandantes dela fazer uso 
exclusivo. 
[...]
Na lição clássica de Gama Cerqueira, "as denominações necessárias ou 
vulgares dos produtos também podem servir de marcas, mas precisam 
revestir-se de forma distintiva" (Tratado da Propriedade Industrial, 2ª. Edição 
RT, p. 812).
Nada impede a criação de uma marca de fantasia evocativa do produto, 
desde que não se confunda com as denominações necessárias ou vulgares, 
ou, ainda, simplesmente descritivas. 
[...]
É suficiente a referida semelhança entre as duas marcas de cosméticos para 
violação da LPI. 
[...]
11. No caso concreto, a concorrência desleal pode ser constatada sob dois 
ângulos, pois o uso das marcas "Jequiti Erva Doce" e "Jequiti Oro", 
semelhantes às marcas "Natura Erva Doce" e "Horus" das autoras, pode 
induzir os consumidores a erro, traduzindo um injusto desvio de mercado, 
além de configurar parasitismo e proveito do prestígio alheio. 
[...]
15. Assim, a ação deve ser julgada parcialmente procedente, apenas para 
que as rés se abstenham de produzir e comercializar os produtos indicados 
na inicial com marcas e embalagens semelhantes às das autoras, sob pena 
de incidência de multa diária de R$ 20.000,00

O acórdão dos embargos infringentes, por seu turno, dispôs:

Trata-se de ação em que as autoras buscaram tutela inibitória e indenização, 
por suposto uso indevido de marcas, que estaria gerando confusão aos 
consumidores do mercado de cosméticos e, consequentemente, trazendo 
prejuízos a sua atividade empresarial.
[...]
Conforme vem compreendendo esta Corte, a questão relativa ao trade dress 
de um produto - o chamado conjunto-imagem que o individualiza e diferencia 
aos olhos do consumidor - deve ser ponderada com foco na caracterização e 
inibição do aproveitamento parasitário e confusão gerada em relação ao 
público-alvo do produto, em juízo que antecede qualquer discussão acerca de 
registros marcários e exclusividade de exploração. 
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Tutela-se, portanto, o resguardo ao consumidor e a coibição
de ações entre os agentes que atuam na ordem econômica e que tendam a 
desvirtuá-la com a prática de concorrência desleal, seja ela ostensiva, pela 
cópia integral de um padrão já consolidado, seja ela situada no campo da 
indução pela repetição de padrões, formatos, cores e demais elementos que 
possam remeter o adquirente do produto novo ao, em geral, líder de 
mercado.
[...]
Assim, prevalecem, no caso, as razões trazidas pelos votos
vencedores, expostas na fundamentação do Excelentíssimo Desembargador
Francisco Loureiro, transcritas parcialmente a seguir (fls. 1035 e ss.):

Deveras. As autoras merecem a tutela de seu direito, não só pelo âmbito 
do direito marcário, mas, principalmente, pela vedação à concorrência 
desleal (...) as provas trazidas aos autos revelam exploração de prestígio 
alheio pelas rés. Nesse sentido, ressalte-se desde logo que não só as 
expressões “Erva Doce” e “Horus” foram reproduzidas nos cosméticos das 
requeridas (ainda que com pequenas diferenças), como as embalagens 
dos produtos em tudo se assemelham (...) no caso dos autos, as rés, de 
modo servil, copiaram sem rebuços a marca concorrente, aproximando-se 
da contrafação (...) as requeridas quiseram aproveitar-se de marcas já 
conhecidas e consolidadas das autoras e lançar no mercado produtos de 
nome e embalagem muito próximo aos daquelas, em típica situação de 
parasitismo, sem contar a possibilidade real de os consumidores se 
confundirem ao tentar adquirir os produtos da demandante.

[...]
 

Os recurso especiais estão fundados nas alíneas "a" e "c" do permissivo 

constitucional.

É o relatório.

2. Verifico que um dos recursos especiais traz controvérsia repetitiva, de 

caráter multitudinário, já tendo muitos recursos idênticos chegado a este Tribunal, 

versando sobre os mesmos temas, quais sejam:

- saber se é possível à justiça estadual impor abstenção de uso de 

marca registrada pelo INPI.

- saber se é cabível, em reconhecimento de concorrência desleal, que a 

justiça estadual determine a abstenção de uso de elementos que não são 

registrados no INPI, caracterizados pelo "conjunto imagem" ("trade dress") de 

produtos e/ou serviços.

Por isso, afeto o julgamento dos temas em destaque à e. Segunda Seção, 

nos termos do art. 543-C do CPC, bem como da Resolução n. 08/2008.

3. Dê-se ciência, facultando-se-lhe manifestação no prazo de quinze dias 

(art. 543-C, § 4º, do CPC c/c art. 3º, I, da Resolução STJ n. 08/2008), à Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC,  à Confederação Nacional da 
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Indústria - CNI, ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e à Associação 

Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI. 

Oficie-se aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e Regionais Federais, 

comunicando-lhes a instauração deste procedimento.

Comunique-se, com cópia deste despacho, a todos os Ministros da 

Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça para os procedimentos previstos no art. 

2º, § 2º, da Resolução n. 08/2008.

Após, vista ao Ministério Público Federal para, querendo, oferecer 

manifestação em quinze dias (art. 3º, II, da Resolução n. 08/2008).

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 17 de março de 2016.

Ministro Luis Felipe Salomão 

Relator
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