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SENTENÇA

EMENTA: DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DIREITO
PROCESSUAL CIVIL - LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (LEI Nº
9.279/96) - AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE
CONDENAÇÃO POR PERDAS E DANOS EM DECORRÊNCIA DE
HIPÓTESE DE INDEVIDA UTILIZAÇÃO DE MARCA - AÇÃO
CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL MANEJADA PERANTE A
CORTE – SENTENÇA DO PROCESSO PRINCIPAL ANULADA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA - RETORNO DE AMBOS OS
PROCESSOS PARA FINS DE INSTRUÇÃO NO JUÍZO DE PISO -
JULGAMENTO SIMULTÂNEO DAS LIDES - HIPÓTESE DE
CONTINÊNCIA RECONHECIDA EM SENTENÇA - MARCA FRACA
CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE -
OBRIGATÓRIA APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DO STJ - ESTILO
DE CONSTRUÇÃO INDICATIVO DE MERA TENDÊNCIA
ARQUITETÔNICA - INEXISTÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE NA
UTILIZAÇÃO DE VESTIMENTAS DE GARÇONS OU LAYOUT DE
CARDÁPIOS - ESVAZIAMENTO DA AÇÃO CAUTELAR FRENTE À
REJEIÇÃO INTEGRAL DA DEMANDA PRINCIPAL – AÇÕES
IMPROCEDENTES.

Ação principal que teve sentença anulada em sede de recurso, com ordem
de retorno ao Juízo de piso para instrução, frente à declarada existência de
cerceamento de defesa.

Ação Cautelar Inominada que se manejou perante a Corte local, com
consequente comando de remessa ao Juízo de primeiro grau, eis que
prejudicado seu desenvolvimento junto ao TJRN, dada a anulação da
sentença do processo principal.

Processos em reconhecida situação de continência. Julgamento
simultâneo imperativo.

Expressões evocativas, de uso necessário, comuns e que o interessado
previamente não guardou cautela em aferir princípios técnicos que visassem
pesquisar a existência de coincidências fonéticas, gráficas ou mesmo de uso
geral, caracterizam marca fraca cujo uso por terceiros não se pode obstar.
Obrigatória aplicação de precedentes do STJ.

Construções assemelhadas ou decorações coincidentes se apresentam
como mera caracterização de tendência da arquitetura, motivo pelo qual não
se confundem com plágio ou concorrência desleal, mormente quando se
identificam como simples “releitura do rústico”.

Endereços eletrônicos que adotam apresentação comercial das partes e
respeitam padronagens rotineiras de uso comum na internet não admitem
proibição de uso.

A inexistência de registro de exclusividade em prol das autoras, quanto à
vestimenta de garçons ou layout de cardápios, além de não franquear
exclusividade, igualmente desaprova falar em indenização por infração de
marca registrada, concorrência desleal, perdas e danos materiais e morais ou
lucros cessantes, eis que refutada a ideia de infração.

Não caracterizada a concorrência desleal ou violação de marca, até por
negativa de exclusividade de uso a partir do INPI, resta inviável a



procedência de busca e destruição de material de uso da parte ré com
formato de apresentação assemelhado ao das autoras.

Caindo a ação principal pelo enfrentamento circunstanciado de todos os
seus pedidos, resta esvaziado o mérito da demanda cautelar, pelos mesmos
fundamentos.

Ações improcedentes.

Vistos, etc.
Camarões Restaurante Ltda., Camarões Express Alimentos Ltda. e Camarões do Sertão Ltda., pessoas

jurídicas de direito privado, devidamente qualificadas nos autos do processo em destaque, por advogados legalmente
constituídos, intentaram Ação Ordinária com pedido de liminar específica com base na lei de propriedade industrial,
contra Camarões Mucuripe Comércio de Alimentos Ltda. EPP, pessoa jurídica de direito privado e com vasta
qualificação nos mesmos autos.

Processo substancioso, tendo, o Juiz de Direito em substituição na Vara, por ato judicial de fls. 197,
reservado-se ao direito de se pronunciar sobre a liminar em tempo posterior, não o fazendo, contudo, até o momento da
primeira sentença.

Citação perfeita, adveio contestação de fls. 203/240 e documentos de fls. 241/458.
Réplica à contestação repousa em fls. 472/508.
Cumpre destacar que, em tempo certo, a parte requerida manejou exceção de incompetência

(Processo nº 001.08.020602-7/001), cuja recepção redundou na decisão de fls. 509 do processo principal, com ordem de
suspensão do feito originário, inclusive frustrando meios de análise da liminar que permaneceu pendente até o
julgamento da reportada exceção, tudo em harmonia ao artigo 306 do antigo CPC vigente à época.

A exceção de incompetência recebeu o processamento de lei, inclusive com impugnação pelo
excepto, chegando, finalmente, a ser julgada em data de 03.11.2008, com publicação no Diário da Justiça eletrônico em
data de 04.11.2008, concluindo-se pela competência desta 1ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN para processar e
julgar a causa, face à cumulação do pedido de reparação de danos sofridos em razão da hipótese de delito, portanto, sob
a competência do foro do domicílio do autor ou do local do fato. Dentre as duas hipótese ao norte declinadas, a primeira
opção foi eleita pelos autores, com amparo no parágrafo único, do artigo 100, do antigo CPC, como acolheu o Juízo,
quando do julgamento da exceção sob comento.

Vieram os autos em conclusão, instante que foram sentenciados e a prestação jurisdicional foi
entregue na forma documentada em sentença de fls. 511/519, sendo a ação julgada totalmente improcedente.

Irresignados, os autores manejaram apelação de fls. 522/568, suscitando preliminar de nulidade de
sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que, após o julgamento da exceção de incompetência, o Juízo
proferiu de plano a sentença de mérito, sem oportunizar as partes indicarem as provas que ainda pretendiam produzir,
apesar de outros meios probatórios haverem sido reclamados na atrial. Aduziram ausência de motivação a capacitar o
julgamento antecipado da lide, postulando, então, a decretação de nulidade do reportado julgado. No mérito, os
recorrentes impugnaram os argumentos sentenciais, assinalando que os fatos ensejadores da propositura da ação não
foram apreciados pelo magistrado ad quo, requerendo, ao final, a reforma da sentença.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões de fls. 571/612, onde impugnou os
argumentos recursais e requereu o desprovimento do apelo. No mais, o Camarões Mucuripe (ora apelado) apresentou
recurso adesivo de fls. 613/623, onde questiona a condenação de ambos os litigantes em sucumbência recíproca, eis que,
não tendo sido formulando qualquer pedido contraposto ou reconvencional, e, verificada a total improcedência da ação
inaugural, aduz que o ônus da sucumbência deveria ser atribuído apenas aos autores, posto que todos os seus pleitos
foram rejeitados.

Contrarrazões do recurso adesivo vem coligidas em fls. 627/633.
Por ocasião do julgamento do apelo principal, tem-se que o TJRN entendeu por bem transferir a

preliminar para o mérito da causa, e, ao instante meritório, reconheceu o cerceamento de defesa, anulando a sentença
vergastada e conferindo provimento ao apelo respectivo, devolvendo os autos ao Juízo de origem para que fosse dada
continuidade à instrução respectiva, dando por prejudicado o recurso adesivo (vide fls. 654/662).

Sequencialmente, o Camarões Mucuripe (réu da lide) manejou Recurso Especial de fls. 664/679, com
contrarrazões reunidas em fls. 703/723, cujo recurso teve seguimento negado pelo TJRN, consoante se vê em decisão de
fls. 724/728.

Marque-se que todos os demais recursos manejados pelo Camarões Mucuripe, contra a decisão que
negou seguimento ao Recurso Especial na origem, foram igualmente desprovidos pelo STJ (segundo se extrai das fls.
744/745, 746/748, 749), sobrevindo, pois, o trânsito em julgado do acórdão que reformou a sentença de piso, conforme
bem documentado em fls. 750.

Nova decisão saneadora foi proferida por este Juízo em fls. 753, sendo oportunizado às partes a
indicação das provas que pretendessem produzir.

Oportunamente, veio o demandado reclamar a produção de prova testemunhal (fl. 755/756), ao passo
que os autores postularam a realização de perícia técnica, além da oitiva das partes e de testemunhas (fls. 757/761).

Audiência de conciliação, instrução e julgamento fora designada e se desenvolveu na forma
documentada em ata de fls. 817/820, e mídias digitais de fls. 821, oportunidade em que este Juízo indeferiu o pedido de



produção de prova pericial, face aos fundamentos registrado na ata ao norte declinada.
Alegações finais foram apresentadas pelos autores em fls. 822/869, e pelo réu em fls. 870/883.
Ressalte-se, por conveniente, que, enquanto este processo principal encontrava-se em trânsito no

TJRN, aguardando julgamento do apelo, os autores interpuseram Ação Cautelar Inominada com pedido de Liminar, o
fazendo junto à Corte de Justiça local, deduzindo os mesmos fatos e fundamentos erguidos na ação sob estudo e
formulando praticamente os mesmos pedidos postos nos autos principais (processo tombado sob o nº 2009.004260-3)

Note-se, contudo, que o Excelentíssimo Senhor Relator da Cautela no TJRN, Desembargador
Osvaldo Cruz, declinou a competência da Corte em favor deste Juízo, conforme se vê em decisão de fls. 97/99.

Chegando a esta Vara, a sobredita Cautelar recebeu novo tombo (nº 001.09.015325-2) e teve seu
pedido liminar deferido em parte, apenas para fins de proibir que o réu inaugurasse novas filiais ou franquias, sob pena
de multa pecuniária e de ser ordenado o fechamento do estabelecimento, em caso de desobediência (vide decisão de fls.
102 e 103).

Irresignados com a decisão supra, os autores (Camarões Potiguar e Outros) manejaram agravo de
instrumento (nº 2009.00.6342-5), questionando as limitações do julgado e requerendo sua reforma (fls. 109/127), cujo
recurso ganhou efeito ativo através de decisão da lavra do Desembargador Saraiva Sobrinho, determinando-se, pois, que
o requerido (Camarões Mucuripe) cessasse “a prática de infração de marca registrada e demais atos de concorrência
desleal, especificamente a utilização de logomarca, logotipo e nomenclaturas similares aos dos restaurantes dos
agravantes, sob pena de multa diária de 20 (vinte) salários mínimos” (fls. 128/132 e 709/712).

Inconformado com a ordem liminar emanada do TJRN, o promovido (Camarões Mucuripe) formulou
Reclamação em face deste Juízo e contra o Desembargador relator do agravo, o fazendo junto ao Ministro Presidente do
STJ (fls. 143/157), postulando a suspensão das decisões proferidas pelos magistrados reclamados, sendo que reportado
incidente sequer fora conhecido na origem (segundo consta da decisão de fls. 277/289).

Contestação à Ação Cautelar repousa em fls. 158/206.
Por outro lado, verifica-se que o Camarões Mucuripe também intentou agravo de instrumento (nº

2009.0208325-2), junto ao TJRN, contra a decisão liminar deste Juízo que proibiu a inauguração de novas
filiais/franquias (fls. 217/275), o qual fora conhecido e desprovido pela Corte local (fls. 293/297), situação idêntica
ocorreu com os Embargos Declaratórios, cuja decisão documentada em fls. 311/314 aponta que os mesmos também
foram conhecidos e rejeitados pelo TJRN, ensejando, pois, o consequente manejo de Recurso Especial por parte do
Camarões Mucuripe (fls. 315/337), cujas contrarrazões vem reunidas em fls. 338/350. Marque-se que, de igual sorte, o
Recurso Especial também teve seu seguimento negado pela Corte local (fls. 351/352).

Em petição de fls. 354/363, os autores denunciaram suposto descumprimento da decisão emanada do
TJRN, pelo réu, requerendo execução da multa estabelecida no acórdão.

Instado a falar sobre a execução ao norte declinada, o requerido impugnou os argumentos autorais,
enfatizando já ter alterado sua marca e denominação, em cumprimento à decisão proferida pelo TJRN, passando a
chamar-se Coco Bambu Frutos do Mar, insurgindo-se também contra a execução provisória das astreintes (fls. 371/411),
reunindo, pois, os documentos de fls. 412/528.

Por decisão de fls. 561/568, este Juízo entendeu que seria o relator do Recurso Especial a autoridade
vinculada à análise da demandada cautelar, já que a ação principal atrai a acessória, sobretudo, para afastar o risco de
decisões conflitantes entre as duas causas que guardam identidade de pedidos em boa parte do seu conteúdo.

Inconformados com o comando supra que declarou a incompetência do Juízo para apreciar julgar o
feito cautelar, os autores postulam reconsideração do decisum (fls. 579/585), ao argumento de que o declínio de
competência afrontaria o que restou definido em sede de Reclamação, pelo próprio STJ, assinalando, ainda, que o
Recurso Especial intentado pelo réu sequer chegou a ser admitido pela aludida Corte Superior.

Igualmente insatisfeito, o réu (Camarões Mucuripe) manejou Embargos de Declarações de fls.
655/658, buscando pronunciamento do Juízo acerca da revogação ou não da sua decisão inicial proferida em sede de
ação cautelar, que deferiu, em parte, a tutela liminar inaldita altera parts, ante a declaração de incompetência deflagrada
em recente decisão de fls. 561/568. Recurso foi rejeitado conforme decisão de fls. 664.

Por sua vez, os autores (Camarões Potiguar e outros) interpuseram Agravo de Instrumento (nº
2010.010022-2) contra a decisão do Juízo de piso que declinou sua competência em favor do STJ (fl. 660), cujo recurso
fora convertido em Reclamação, pelo TJRN, e remetido ao STJ. Todavia, por decisão de fls. 681/682, a Ministra Maria
Isabel Gallotti negou seguimento à Reclamação “criada” pela Corte local, determinando o retorno dos autos à origem
para que, se fosse o caso, o Agravo de Instrumento fosse julgado na forma como fora originalmente interposto, o que
comunga com a ideia desenvolvida por este Juízo, desde o primeiro instante.

Diante dessas ocorrências, a Reclamação criada pelo TJRN reassumiu a condição de Agravo de
Instrumento submetido à apreciação do próprio TJRN, vindo a Ação Cautelar receber retorno para processamento neste
Juízo de piso, conforme bem assinala nossa decisão de fls. 705/706.

Em nova decisão de fls. 748/749, este Juízo indeferiu o pedido formulado em petição de fls. 354/363,
relativo à execução provisória das astreintes oriundas do suposto descumprimento de ordem judicial, pelo réu.

Veja-se que a Ação Cautelar, que se levará a julgamento simultâneo com a demanda principal,
igualmente foi intruida com cópia da ata de audiência única de instrução (fls. 756/759). Na sequência, vêm reunidas as
alegações finais dos autores e da ré, fls. 760/807 e 809/823, respectivamente.

Pois bem, como os processos tiveram reunião para julgamento simultâneo, assim permanecem para



alcançar a sentença, razão do presente relatório se destinar a ambos os feitos.
Era o que importava relatar.
Decido.
Antes da análise dos processos, convém considerar que as presentes causas datam de 2008 e 2009,

respectivamente, e, pela dinâmica do Novo CPC, eis que derivam de sentença anulada, a prioridade de julgamento se faz
presente, pois, segundo Fredie Didier, o seu status cronológico necessariamente deve ser preservado.

Igualmente, dada a conexão entre os feitos principal e cautelar, seus julgamentos simultâneos são
imprescindíveis, sobretudo para fins de evitar riscos de decisões colidentes.

Transpostos estes registros iniciais, cumpre destacar que Camarões Restaurante Ltda., Camarões
Express Alimentos Ltda. e Camarões do Sertão Ltda., intentaram Ação Ordinária contra Camarões Mucuripe Comércio
de Alimentos Ltda. EPP, feito inicialmente tombado sob o nº 001.08.020602-7 (atual nº 0020602-02.2008.8.20.0001) e,
em instante secundário, os mesmos autores manejaram, contra o mesmo réu, Ação Cautelar Inominada de nº
001.09.015325-2 (novo nº 0015325-68.2009.8.20.0001).

Conforme é consabido, o processo principal já recebeu sentença em primeiro grau e, com o apelo,
reportado julgado foi anulado para fins de viabilizar a continuidade da instrução probatória. Durante a tramitação do
feito principal, a ação cautelar - inicialmente intentada junto ao TJRN e posteriormente remetida a este Juízo de piso -
somou-se à causa principal, e, após finda a instrução simultânea, ambas as ações deságuam na fase sentencial.
Marque-se que, por questões de metodologia, se centrará inicial discussão na demanda mais antiga.

Com efeito. É comum a constatação do inconformismo das partes, o que impulsiona a ideia de
perseguir uma segunda opinião e, adiante-se, esse é o lastro das vias recursais que o sistema jurídico brasileiro oferece.

Nesse sentido, infere-se que a confirmação ou reforma de um julgado, em meu modesto entender, não
representa erro ou acerto do julgador originário, mas apenas que o segundo julgador enxergou trilhas ou caminhos até
então não desbravados pelo magistrado que inicialmente presidiu a causa.

Eis o ocorrido na presente espécie, pois, com elevado respeito, mesmo após a instrução ordenada,
ciente e mais firme estou de que o caminho eleito no primeiro momento, por este Juízo de piso, data vênia, foi o mais
acertado, sobretudo quando se reforça, aos olhos da nova regra processual, o obrigatório respeito aos precedentes
jurisprudenciais. Assim, se o magistrado já teria a opção de seguir as diretrizes das Cortes Superiores, nesta atualidade,
tem o dever.

Na petição inicial da causa principal, consta que as empresas autoras são dedicadas ao seguimento de
alimentação, com atividades iniciadas no ano de 1989, com a abertura do primeiro restaurante da REDE CAMARÕES,
qual seja o “Camarões Restaurante”; donde, três anos após tal ocorrência, influenciada pelo sucesso da primeira unidade,
a REDE CAMARÕES inaugurou a filial denominada “Camarões Express”, este com capacidade de atendendo um
público estimado de 12.000 a 15.000 pessoas por mês.

Realçam, os postulantes, que um terceiro restaurante - “Camarões Potiguar” - foi inaugurado no ano
de 2005, com um projeto arquitetônico arrojado que lhe confere aparência de restaurante temático, inspirado na cultura
sertaneja, com área de pré-preparo e produtos elogiáveis.

Destacam que a excelência dos trabalhos e do seguimento de atuação lhe gerou reconhecimento junto
aos consumidores, e ainda fez com que revista especializada na gastronomia local apontasse a marca CAMARÕES
como “uma das mais fortes da culinária potiguar”.

Argumentam que o grande triunfo “da Rede CAMARÕES”, ao longo de 19 anos de existência, se
deve ao diferenciado estilo de organização, tanto do estabelecimento quanto dos serviços disponibilizados, daí advindo a
grande surpresa ao tomarem conhecimento da inauguração de um restaurante intitulado “CAMARÕES Beira-Mar” na
vizinha capital cearense, com sugestiva utilização desautorizada das mesmas práticas comerciais desenvolvidas pelas
autoras durante os largos anos de existência.

Alegam que a parte ré procedeu aliciamento de empregados e colaboradores das autoras, inclusive,
adotando flagrante imitação dos estabelecimentos autorais, no que pertine a diversos elementos característicos do seu
estilo personalizado, criado e desenvolvido pela rede demandante quanto à disponibilização de seus produtos e serviços.
Chegam a expressar indignação com o que denomina de prática desleal e infratora de legítimos direitos de propriedade e
exclusividade.

Realçam que a demandada imita o trade dress dos restaurantes demandantes, de modo que esses
padrões “individualizadores” das autoras merecem receber proteção contra a deslealdade e cobiça de terceiros infratores.

Procuram demonstrar na exordial a existência de decorações assemelhadas entre as contendoras, de
modo que até o posicionamento das mesas e elementos caracterizadores das paredes internas seriam parecidos, por
guardarem aspectos rústicos e apresentar grandes janelas, mesma posição de balcões e corredores, como assim, pisos e
mezanino em equânime disposições.

No aspecto de vestuários dos garçons, a parte autora também aponta existência de infração à sua
exclusividade de uso de imagem ou aparência no mercado.

Também enxergam identidade entre os cardápios das autoras e da ré, de modo que agruparia largo
quantitativo de itens que seguem da capa e tipo de papel utilizados, passando pela impressão off-set, 4x0 cores, até
chegar aos textos identificadores dos pratos comercializados, aí marcando identidade de diagramação e design dos
menus.

Diz ainda que as semelhanças evidenciadas teriam o viso de transmitir aos consumidores a ideia de



que o restaurante réu, de algum modo, guardaria vínculo com a rede autora, o que não corresponde à verdade, mas
confunde clientes e denigre a imagem das partes demandantes. Nesse sentido, afirmam que a imprensa local teria
editado nota, em 07.06.2008, onde realça que o restaurante autoral teria sido copiado por empreendimento aberto na
capital cearense.

Buscando materializar hipótese de danos sofridos à sua imagem, a partir de confusão dos
consumidores, cuidou a prolegomenal em transcrever diversos e-mail's a si dirigidos, inclusive exaltando que o mesmo
grau de confusão também alcançara fornecedores, ex vi transcrição de e-mail em fls. 19.

Sustentam danos à imagem das autoras, traduzindo-se em prejuízos financeiros oriundos da
associação confusa da ré com a “Rede CAMARÕES”, eis que a origem dos produtos, serviços e controle de qualidade
empreendidos pela demandada seriam completamente desconhecidos pelas demandantes. Nesse compasso, transcrevem
e-mail de possível consumidor insatisfeito.

Também trazem discussão sobre hipótese de imitação pela ré do logotipo eleito para representar as
empresas autoras, o qual reproduziria a logomarca das promoventes.

Argumentam que o endereço eletrônico adotado pela ré, igualmente beneficiaria sua “prática
usurpadora”, haja vista que da forma como editado dirige tráfico de acesso de clientes para produtos/serviços da
demandada.

Esboçam conteúdo argumentativo sobre hipótese de perdas e danos que sofreram por possível
existência de concorrência desleal, e buscam convencer o Juízo acerca da necessidade de concessão de medida liminar.

Ao cuidar do pedido principal, as demandantes requerem a confirmação de liminar e citação da ré,
para, ao depois, pugnarem pela condenação da requerida, nestes parâmetros:

# Cessar definitivamente a prática de infração de marca registrada e de atos de concorrência desleal,
abstendo-se da utilização de qualquer marca, configuração ou estruturação similar à aparência dos
estabelecimentos autorais, sob pena de multa;
# Abster-se de comercializar ou realizar atividades que possam dar a impressão pública da ré, de qualquer
modo, ser associada, licenciada ou filiada às autoras;

# Pagar indenização por infração de marca registrada e concorrência desleal, incluído perdas e danos morais
e materiais, como assim, lucros cessantes a apurar em liquidação de sentença;

# Entregar em definitivo, para destruição, material em uso que estabeleça qualquer relação direta ou indireta
com as autoras;

# Pagar custas processuais e honorários advocatícios, como assim, que advenha ordem judicial impondo para
a requerida a incumbência de veicular nos principais jornais do Rio Grande do Norte e do Ceará, às expensas
da ré, publicação da íntegra da sentença proferida na causa.

Em sede contestatória, a parte demandada aduz que seus sócios são pioneiros no setor de restaurantes
e serviços na capital cearense, inclusive com atuação de mais de 19 anos no mercado, isso em atendimento tanto à
população local como turística, com estabelecimentos de referência em todo o país, por aliar cardápio diferenciado, alta
qualidade de serviços e excelente localização.

Igualmente cuidou em transcrever e-mail's elogiosos ao empreendimento réu, donde atribui tal êxito,
dentre outros fatores, ao prestígio dos sócios da requerida.

Tece argumentos voltados a desqualificar declarações prestadas por pessoa identificada como Celso
do Nascimento Borges.

Afirma que François Schimitt, na condição de consultor gastronômico de diversos estabelecimentos,
atua como freelancer, sem possuir vínculo empregatício com as autoras, e sem contrato de exclusividade, enfatizando
que o mesmo consultou chegou a ser consultado pela ré, mas os ajustes não se perfectibilizaram por divergências
relacionadas ao preço da consultoria. Assim, conclui pela ausência do aliciamento apregoado pelas partes demandantes.

No que diz respeito ao ex-empregado da parte autoral, o Sr. Júlio Anderson Campos da Silva, aduz
que esse apenas seria um entre outros 18 cozinheiros da empresa demandada, inclusive, alertado sobre a inexistência de
cláusula empregatícia contratual entre as autoras e dito empregado, no que pertine a proteção de segredo industrial.

A peça defensiva também desenvolve raciocínio voltado à ausência de semelhança entre is estilos
ambientais e mobiliários das contendoras, assinalando, também, inexistência de identidade entre a apresentação de
uniformes dos garçons, louças, logotipo e sítios eletrônicos das partes.

A contestante discorda da “quase identidade de cardápios”, pormenorizando dados voltados a facilitar
o ato comparativo entre os três documentos colacionados em folhas 116.

Quanto à registrabilidade do nome “Camarões”, o requerido tacha-o como de uso público, por aludir
a crustáceo comumente usado na culinária pátria, o que vedaria sua adoção como patrimônio exclusivo das autoras.
Nessa temática, desenvolve tese defensiva no sentido de ser “marca fraca” a desenvolvida pelas autoras.

No que alude ao tópico inexistência de desvio de clientes, faz marcar que estando a a ré há
aproximadamente 537 quilômetros de distância das autoras, essa captação indevida restaria frustrada e, por
consequência, inexistiriam danos morais ou materiais sofridos pela demandante.



Nesse desiderato de ideias, a requerida clama pelo indeferimento da liminar e total improcedência da
vestibular, suplicando que o Juízo declare “a possibilidade de registro da marca 'Camarões Beira Mar', pela requerida, e
a ausência de imitação/plágio caracterizadores de crime de concorrência desleal”.

Com oportunidade de réplica, as autoras reuniram a petição de fls. 472/508, onde nada inovam, ao
contrário, reafirmam a temática do texto vestibular apenas com roupagem mais profunda.

Em resumo, era esse o conteúdo da ação principal.
No que pertine à Ação Cautelar Inominada que foi objeto de manejo perante o TJRN, em

contemporaneidade com a fase de apelo, tem-se que os seus fatos e fundamentos pouco destoam do que consta do feito
principal, eis que aborda a mesma temática, assinalando-se, porém, a existência de perigo da demora e fumaça do bom
direito como requisitos ditos presentes e chanceladores da liminar almejada, donde, em resumo, se persegue:

# Busca e apreensão de todo e qualquer material que ostente marca mista/logotipo “CAMARÕES
BEIRA-MAR” e/ou “CAMARÕES MUCURIPE”, bem assim material similar ao das autoras, como aventais,
cardápios, cartões de visita, produtos diversos, desenhos, artes finais, cartazes, letreiros, papeis e impressos
em geral, material de propaganda identificado pela marca mista/logotipo, com observância de rigoroso
segredo de justiça;

# A intimação da ré para abster-se de comercializar e divulgar em mídias impressas e eletrônicas, inclusive
seus endereços eletrônicos, até que o mérito final da ação ordinária viesse a ter lugar, frustrando, do mesmo
modo, que a mesma requerida adotasse uso de produtos ou simbologias que se assemelhassem à marca ou
símbolos das autoras;

# A intimação da ré para cessar atos de concorrência desleal, inclusive, abstendo-se, até o trânsito em julgado
da sentença, de fazer uso de estruturas similares ou configurações com a aparência dos estabelecimentos das
autoras;

# Finalmente, postula a ordem para que a ré viesse a ser abster de inaugurar filiais/franquias do
“CAMARÕES BEIRA-MAR”, notadamente em Brasília e Terezina, até a confirmação do mérito da ação
principal, sob pena de multa diária de 100 salários-mínimos para a hipótese de descumprimento de qualquer
dos pedidos abordados na peça inicial da ação cautelar.

Marque-se, por oportuno, que, mesmo os autores não logrando êxito com o que se pleiteou na ação
principal, em sede de agravo de instrumento, interposto na ação cautelar movida apenas na fase de apelação, o
Desembargador Saraiva Sobrinho acabou por conceder, nessa seara excepcional, tudo quanto fora negado ao instante da
sentença de primeiro grau. Note-se, inclusive, que a ação cautelar inominada fora manejada como peça autônoma e não
com o viso de emprestar efeito ativo ao apelo.

Diante de todo o exposto, sobressai que, após a instrução comandada, o mérito da causa pode
tranquilamente ser enfrentado.

Ao contrário do que possa aparentar, a questão em exame permanece sem demandar alta indagação,
como foi a visão inicial lançada no primeiro julgamento, tanto é fato que me permito utilizar, nesse segundo julgado,
parte do conteúdo sentencial proferido no primeiro instante.

Pois bem, apontam os especialistas que criar uma marca é tarefa difícil, pois, além de exigir
habilidade na escolha, é preciso elevada dose de talento para alcançar algo forte que possa representar o produto ou
serviço que se deseja comercializar.

Alguns, menos avisados, equivocadamente pensam que utilizando a criatividade, a inteligência e a
imaginação, se têm o bastante para tal desiderato, principalmente considerado o fácil acesso a softwares especializados
em composição gráfica digital. O que não é correto.

Adicione-se a esses aspectos, que a atual tecnologia permite que qualquer interessado cuide
diretamente de seu processo de registro de marca, sem intervenção especializada, em verdadeira tradução de baixos
custos, o que é estimulante.

Por outro lado, esses meios facilitadores abrem espaço para a construção das chamadas “marcas
fracas”, a exemplo do que a peça contestatória, com relativo grau de felicidade, fez apontar em relação às autoras,
todavia, a despeito disso, tem-se que esses mesmos meios de facilitação oportunizam, por vezes, a concorrência
parasitária e lançam a Justiça no confronto do que afigura-se legal e justo.

Com efeito. Para se conseguir êxito na proteção de uma marca, antes de tudo é necessário conhecer as
técnicas legais e seus meandros protetivos, pois, somente assim, se terá a garantia da exclusividade de uma marca
registrada.

Ora, as autoras sustentam dedicar-se ao seguimento de alimentação desde o ano de 1989, com
abertura do primeiro restaurante da “Rede CAMARÕES”. E, com tal designação, não se atentaram acerca do uso restrito
de palavras consideradas comuns e de cunho genérico, essas que lhes subtraem a garantia de registrabilidade, e, assim
procedendo, nada mais fizeram as autoras que produzir uma chamada “marca fraca”, de tal sorte que, não só as
demandantes podem obter registro das palavras escolhidas para compor a sua marca, como também pode fazê-lo todo e
qualquer outro interessado que aposte nesse mesmo designativo.
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Ressalte-se que “marcas fracas” são vulneráveis e impossíveis de obstar o uso indiscriminado, tanto é
fato, que, consultando o site do INPI1, observa-se com facilidade que as demandantes não guardam exclusividade sobre
os designativos “RESTAURANTE” e “CAMARÕES”, o último por identificar um crustáceo, e o primeiro por
representar uma espécie de estabelecimento comercial específica.

Para que não ocorra a desavisada ideia de sugerir que o magistrado concluiu o acima esposado a
partir de dados não contidos no processo, é de bom alvitre observar que, já em folhas 442 e 444 dos autos, existem
documentos que reclamavam consulta ao site focalizado, sem embargos de que fato notório ou em cujo favor milita a
presunção legal de existência ou de veracidade, não reclamam produção de prova (vide artigo 374, incisos I e IV, do
NCPC), principalmente se a pesquisa do Juiz foi procedida em site governamental, portanto, de domínio público.

Sendo assim, nunca é demais remarcar que a marca questionada nos autos faz clara utilização de
vocábulo de uso comum. Desse modo, cuida de marca classificada como fraca ou evocativa, portanto, de reduzido grau
de distintividade, eis que associada ao produto ou serviço que pretende assinalar.

Partindo desse ponto, advém que sentença anterior deste Juízo reconheceu o direito da ré utilizar as
marcas questionadas “CAMARÕES BEIRA MAR” e “CAMARÕES MUCURIPE”.

Como é de senso comum e acima já fora explanado, marcas evocativas possuem proteção com
dimensões limitadas, mitigando-se a “exclusividade” a elas conferida, permitindo-se exame de sua distintividade com
maior flexibilização, pois, o monopólio de nomes ou sinais genéricos, em benefício de um exclusivo comerciante,
implicaria em favorecê-lo no exercício do comércio de forma isolada, com evidente prejuízo não apenas à concorrência
empresarial, mas também a todo o mercado, haja vista que imporia dificuldades para identificar produtos similares aos
do detentor da marca isolada.

Assim, conferir exclusividade em hipótese desse jaez, seria o mesmo que impedir que os demais
concorrentes do ramo divulgassem a disponibilização de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento
comum, obrigando-os a buscar nomes alternativos e estranhos ao domínio público. Tanto é assim que a Lei nº 9.279/96,
em seu art. 124, VI, dispõe não ser registrável como marca, sinal de caráter genérico, necessário, vulgar ou
simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente
para designar uma característica do produto ou serviço.

Independente do INPI ter aceitado a marca composta por expressão de baixo grau de distintividade,
fato é que não se pode impedir o uso das expressões “RESTAURANTE” e “CAMARÕES”, principalmente quando
seguidas de outros designativos, da espécie: “BEIRA MAR” e “MUCURIPE”.

Ademais, o STJ tem como pacífico que “a marca registrada junto ao INPI de cunho genérico,
estreitamente ligada ao produto, torna possível o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido
comum e em conjunto com outros elementos identificadores, não havendo que se falar em exclusividade”. Neste sentido:
REsp 128.136/RJ, REsp 62.754/SP, REsp 242.083/RJ, e REsp 237.954/RJ.

Igualmente se destaca o REsp 1.166.498/RJ, onde a Min. Nancy Andriughi fez consignar que
“marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade
criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de
registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo”.

Como se vê, a hipótese dos autos se amolda perfeitamente à situação excepcional vislumbrada pelo
STJ para mitigar a exclusividade conferida pelo registro da marca no INPI.

Sendo assim, não se vislumbra ofensa ao art. 129 da Lei 9.279/96, sobretudo, pela sedimentação dos
precedentes reinantes no STJ, a exemplo de:

COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE.
MITIGAÇAO. POSSIBILIDADE.
1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da
regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.
2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade
inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência
empresarial impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de
expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público mas
sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca.
3. A linha que divide as marcas genéricas não sujeitas a registro das evocativas é extremamente tênue, por vezes
imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não
obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de
identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do
tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a
expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos,
expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI,
acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.315.621 - SP (2012/0059168-8) Rel. Min. NANCY ANDRIGHI )

COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE.
MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca
originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por



terceiros de boa-fé. 2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma
exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à
concorrência empresarial - impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes
através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio
público - mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor
da marca. 3. A linha que divide as marcas genéricas - não sujeitas a registro - das evocativas é extremamente tênue, por
vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões
que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma
relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o
transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte
relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses
casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da
LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada. 4. Recurso especial a que
se nega provimento.
(STJ - REsp: 1315621 SP 2012/0059168-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/06/2013,
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2013)

DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE ATO QUE
INDFERIU REQUERIMENTO DE REGISTRO DE SIGNO DINSTINTIVO. MARCA EVOCATIVA.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I - O confronto se dá entre as marcas que têm em comum o termo
“AMARELAS”, para designar “revistas, jornais e publicações periódicas” (classe 11) referentes a serviços de
classificados. II - Quando os signos são compostos por expressões comumente usadas para ressaltar e/ou evocar uma
determinada característica do produto que assinalam, são eles desprovidos de apropriação exclusiva, no sentido de que os
titulares de tais marcas, chamadas “fracas”, deverão suportar o ônus da convivência de suas marcas com outras
semelhantes. III – Mantido o acórdão embargado, no sentido de que “O registro da marca ''PÁGINAS AMARELAS'',
não configura empecilho ao registro da marca ''CLASSIFICADAS AMARELAS'', requerido administrativamente pela
autora, visto que a proteção de marca resultante da combinação com o vocábulo ''amarelas'', não confere a sua titular o
direito de uso exclusivo do termo, a impedir que terceiros obtenham o registro de signo distintivo que contenha a referida
expressão”. IV – Embargos infringentes conhecidos e não providos. (TRF-2 - EIAC: 298449 RJ 1995.51.01.017106-0,
Relator: Desembargador Federal GUILHERME CALMON/no afast. Relator, Data de Julgamento: 25/10/2007,
PRIMEIRA SEÇÃO ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::06/12/2007 – Página::217)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCAS FRACAS OU EVOCATIVAS.
EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. 1. O tribunal de origem, ecoando a sentença, afastou a existência de ofensa à marca
da ora agravante com base no acervo fático-probatório coligidos aos autos. 2. Conforme a jurisprudência consolidada
desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a
mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. 3.
Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 100976 SP 2011/0237750-1, Relator: Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/12/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
04/02/2015)
"DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO
ENTRE MARCAS. DORITOS E DOURADITOS. MARCAS FRACAS. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA
DO STJ.
(…)
2. 'Para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no âmbito da ação de abstenção de uso de nome empresarial,
marca e nome de domínio, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência
incompatível com a via estreita do recurso especial, ante o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte' (AgRg no Ag n.
1.049.819/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 22/3/2011, DJe 30/3/2011).
3. Marcas fracas, meramente sugestivas e/ou evocativas, podem conviver com marcas semelhantes. Precedente: REsp n.
1.166.498/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 15/3/2011, DJe 30/3/2011.
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no REsp nº 1.046.529/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 24/6/2014,
DJe 4/8/2014)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA COMERCIAL. MARCA
FRACA OU EVOCATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. IMPOSSIBILIDADE
DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE À UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE POUCA ORIGINALIDADE OU FRACO
POTENCIAL CRIATIVO. 1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca
originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de
notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor
inventivo. 2. Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito
grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse
privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar
o mesmo segmento mercadológico. Aplicação da doutrina do patent misuse. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
(STJ - REsp: 1166498 RJ 2009/0224319-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2011, T3
- TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2011)

Para materializar o que ora se sustenta, inclusive por ter sido exemplo usado na antiga sentença,
imaginemos o registro da palavra “PIPA” (praia potiguar) como marca. Se permitida a hipótese de exclusividade ao
possível interessado, esdruxulamente, seria admitido reclamar direitos sobre camisetas que evocassem o nome da praia,
o que também obstacularia qualquer empreendimento ser identificado com tal palavra em seu designativo, ou seja, tal
limitação de uso seria mecanismo hábil a impedir desenvolvimento, constituindo-se, pois, como verdadeiro elo
facilitador de enriquecimento sem causa.

Conclusivamente, impende mencionar que, antes mesmo do primeiro pronunciamento da Justiça, as
próprias autoras já tinham recebido do Instituto Nacional de Proteção Industrial a clara vedação de exclusividade no uso
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das palavras “RESTAURANTE” e “CAMARÕES”, não se podendo, contudo, esperar decisão diversa sobre tal aspecto,
frente à “marca fraca” que elegeram, razão do Judiciário não poder se afastar do mesmo tirocínio.

As requerentes também se irresignam contra o fato da requerida haver supostamente copiado, de
forma acintosa, a aparência das áreas internas dos restaurantes autorais.

Nesse aspecto urge marcar, sobretudo pela padronagem fotográfica exposta em folhas 11/13 dos
autos (repetidas em folhas 113/115), que as decorações exortadas não são semelhantes, podendo-se até concluir que
reportados estabelecimentos (Camarões Beira Mar e Camarões Potiguar) apresentam estilos arquitetônicos coincidentes,
o que não significa dizer que houve plágio por parte da ré em relação ao Camarões Potiguar.

É incontestável que tanto o “Camarões Potiguar” quanto o “Camarões Beira Mar” adotaram o mesmo
estilo de arquitetura, o denominado “rústico chic”, os quais poderiam ter optado por lançar mão do estilo barroco,
“rústico original”, ou de qualquer outra linha de arquitetura.

Comparadas as fotografias juntadas pelos autores e pela ré, nada mais se alcança além da
coincidência de estilos que, antes de simbolizar a remota hipótese de plágio, com acerto, representa mera tendência
arquitetônica, a qual é marco do momento da história da arquitetura, mesmo porque, sem idealizar autoria de estilos, há
a incontestável tendência, nos últimos tempos, da presença da “releitura do rústico” em restaurantes, casas e até mesmo
em lojas dos mais variados seguimentos, como se observa das divulgações corriqueiramente expostas em encontros de
arquitetos ou em mostras do ramo, a exemplo do que se extrai de catálogos da “Casa Cor”.

Se é fácil concluir pela inexistência de semelhança na aparência interna dos restaurantes contendores,
por respeito a uma tendência da arquitetura, igualmente não se tem meios de obstar o uso, pela ré, dos cardápios que
adota no seu dia a dia, ainda que evidente sua aproximação de layout com os adotados pelas autoras.

Ora, as partes demandantes também não comprovara, no processo, deter registro de exclusividade
sobre o layout de seus cardápios, inclusive, se existente tal direito, tal matéria não foi suscitada na peça vestibular,
tampouco restou comprovada ao instante do ajuizamento do mesmo petitório, contrariando-se o comando do artigo 283
do CPC vigorante na época da interposição da causa. A prolegomenal deveria sim, vir instruída com os documentos
indispensáveis à propositura da ação, inclusive, para os fins reclamados quanto ao ônus da prova encartado no artigo
333, inciso I, do CPC (atual 373, I, NCPC), em relação ao autor.

Destarte, não provado o registro da exclusividade, ou inexistente este, não há que se proibir a adoção
do layout dos cardápios em questão, raciocínio que literalmente iguala-se às vestimentas dos garçons, notadamente
porque, nesse último caso, sequer fora indicado o nome do estilista ou comprovado do idealizador do respectivo modelo,
o qual, marque-se, segue um padrão adotado por inúmeros restaurantes, não só pelos autores e réu. Nesse norte, há
reunião de documentos que comprove o direito de exclusividade que as autoras alegam deter sobre esse item.

Portanto, resta afastada a ideia de imitação, pelo réu, do trade dress (conjunto de imagens do
estabelecimento comercial da autora), não havendo que se falar em quase identidade das instalações e dependências do
“Camarões Beira Mar” em relação ao “Camarões Potiguar”; assim como também convém registrar a inexistência de
exclusividade sobre o layout de seus cardápios e as vestimentas e fardamentos de seu pessoal, pois, arremate-se, não
desenvolvidos exclusivamente para a autora, conforme emerge da instrução.

E digo mais. Se o lançado no anterior parágrafo já era a ideia reinante ao instante da primeira
sentença, tornou-se tema sedimentado com a própria instrução do processo, haja vista que, categoricamente, o
representante legal da empresa demandante aduz não possuir registro que garanta sua propriedade e exclusividade sobre
o layout dos cardápios postos em disputa. É a própria confissão das autoras que, na espécie, faz imperar.

No que pertine aos endereços eletrônicos das partes em litígio, os vejo com adoção das padronagens
rotineiras e que, por consequência própria dos meios de busca da internet, mantida a coincidência das palavras
“Camarões” e “Restaurante”, qualquer acréscimo complementar a esses termos fará surgir tanto o endereço eletrônico
das autoras quanto o do réu como resposta de pesquisa. Assim, se não há direito à exclusividade autoral sobre as
expressões “RESTAURANTE” e “CAMARÕES”, a convivência com estes resultados de buscas, na presença de
pesquisa menos refinada, é inevitável.

Em relação às logomarcas das litigantes, afora a característica do próprio crustáceo (camarão) que se
buscou preservar, ambas, de modo gritante, são distintas. Divergem tanto a partir do fundo azul com um “camarão
estilizado” (logomarca da autora), como pelo mero uso de um “camarão” menos elaborado, sem destaque de fundo e
com apresentação invertida (logomarca do réu), em caráter sistemático de ausência de similitudes. Neste sentido,
observe-se as reproduções das logomarcas em fls. 20 e 21 dos autos.

Nesse desiderato de ideias, conclui-se pela ausência de identidade entre as logomarcas dos autores e
do réu, como assim pela impossibilidade de se proibir que o requerido adote um sítio eletrônico nos padrões do eleito,
face à ausência de exclusividade dos autores em relação às expressões “RESTAURANTE” e “CAMARÕES”.

No que diz respeito à identidade de logomarca, imitação de cardápios e uniformes de garçons, se faz
necessário abrir espaço para pequena discussão, já que os autores reclamaram a produção de prova pericial, que o Juízo
fundamentadamente negou em audiência. E explico.

Em um primeiro momento, o pedido de perícia foi lançado de modo genérico e sem qualquer
especificidade do que se buscava, sendo igualmente sem exatidão quando do arrazoado na audiência instrutória, mesmo
porque, sugeriu-se perícia sobre elementos de fácil aferição por qualquer pessoa detentora de conhecimento médio.

E vou mais a diante. A prova pericial só deve ter lugar quando a análise de coisas ou pessoas exigir
conhecimento técnico especializado que o Juiz médio - detentor da experiência comum - não possui. Tanto é certa tal
conclusão, que Dinamarco2 qualifica por perito ”(...) alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem esses exames são
confiados”.
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Por seu turno, Didier Júnior, Braga e Oliveira3, definem prova pericial como:

[…] aquela pela qual a elucidação do fato se dá com o auxílio de um perito, especialista em determinado campo do
saber, devidamente nomeado pelo Juiz, que deve registrar sua opinião técnica e científica no chamado laudo pericial –
que poderá ser objeto de discussão pelas partes e seus assistentes técnicos.

Na visão de Theodoro Júnior4, a prova pericial surge “como meio de suprir a carência de
conhecimentos técnicos de que se recente o Juiz para apuração dos fatos litigiosos”.

Finalmente, para Montenegro Filho5, a perícia é:

[…] espécie de prova que objetiva fornecer esclarecimentos ao magistrado a respeito de questões técnicas que
extrapolam o conhecimento científico do julgador, podendo ser de qualquer natureza e originada de todo e qualquer
ramo do saber humano, destacando-se os esclarecimentos nas áreas de engenharia, da contabilidade, da medicina e da
topografia.

Fredie Didier também aponta, em página 242 da Obra já referida, que a perícia só deve ser admitida
quando imprescindível para a elucidação dos fatos e, toda vez que se puder verificar a verdade de forma mais simples e
menos custosa, a perícia deve ser dispensada. Afinal, esse é o espírito regulado pelo parágrafo único do artigo 420 c/c
427, do antigo Código de Processo Civil, atual artigo 464, I, do NCPC, c/c 472, desse Codex.

Ressalto, por oportuno, que a nova regra processual ainda é mais enfática, eis que o § 1º, I, do artigo
464, do Novo Código de Ritos, impõe o indeferimento da perícia quando “a prova do fato não depender de
conhecimento especial de técnico”.

Com efeito, entendo ser desnecessária a presença de rigorismo técnico para se concluir pela não
coincidência dos logotipos das empresas litigantes, como bem reproduzidos no número 44 e 46 da peça vestibular da
ação principal (fls. 20 e 21). De igual sorte, não é necessário ter conhecimento técnico profundo para se concluir pela
similitude dos cardápios de ambas as empresas, tampouco para perceber que as duas contendoras espontaneamente
elegeram o “rústico chic” como estilo arquitetônico de seus restaurantes. Isso salta aos olhos de qualquer homem médio,
mais ainda de um magistrado detentor da experiência comum do dia a dia de uma Vara Cível não Especializada.

Assim, com amparo da norma processual acima exposta, e pelo próprio tipo de coisa a ser periciada,
outra conduta não deveria ser adotada por este julgador, senão agir pelo indeferimento da perícia, como feito.

Transposta a questão pericial, urge destacar que, da instrução da causa, nada de novo foi acrescido ao
processo, pois, não provou o representante legal das autoras a existência de registro ou reserva autoral sobre layout de
cardápios, como assim, que vestimentas de garções ou fardamento de seu pessoal tenha sido desenvolvido em caráter de
exclusividade para suas empresas, ao ainda, que tenha existido contrato de confidencialidade entre seus atuais ou
ex-empregados, pelo contrário, nessa última hipótese, o representante autoral é enfático ao apontar a inexistência dessa
espécie de pacto.

Marque-se, ainda, que, em depoimento prestado em Juízo, a testemunha autoral François Schmitt,
consultor gastronômico, aduz não saber informar se as receitas por ele criadas para os restaurantes, dentre eles o
Camarões, teriam sido objeto de registro, por seus contratantes, para garantia de propriedade, enfatizando que,
pessoalmente, nunca as registrou.

Nesse passo, resta transposta a análise da ação principal, cuja parte dispositiva da sentença virá em
tempo oportuno.

Necessário, agora, é o enfrentamento da ação cautelar inominada nº 0015325-68.2009, originalmente
distribuída para o TJRN, sob o tombo nº 2009.004260-3 (em data de 06.05.2009), essa que se julga em simultaneidade.

Veja-se que, ao instante do ajuizamento da ação cautelar junto à Corte, os autores já noticiavam que
sentença do processo principal havia sido anulada por hipótese de cerceamento de defesa, desde 28.04.2009 (fls. 44/52).
E, por consequência natural, o Desembargador Osvaldo Cruz comandou a descida da cautelar para o primeiro grau
(decisão de fls. 97/99).

Com o feito neste Juízo, este magistrado se cingiu a conferir liminar respaldada na proibição da ré
inaugurar novos restaurantes ou franquias, sob pena de imediata ordem de fechamento e sanção pecuniária de 100
salários mínimos/dia, para a hipótese de desobediência (fls. 102/103). Registre-se que o Juiz, em tal oportunidade, já
vislumbrava que a nova ação cautelar surgia como uma espécie de ampliação ao que se pedira em sede de antecipação
de tutela na ação ordinária, enveredando as autoras, no mínimo, em hipótese de continência.



Ignorando tais parâmetros, as autoras agravaram da decisão inicial proferida na demanda cautelar, o
que levou o Desembargador Relator desse recurso, a proferir decisão conferindo efeito ativo ao mesmo agravo, em
medida que praticamente entregou, nessa fase acautelatória, tudo que outrora fora negado quando da análise do mérito
da ação principal. A decisão do digno Relator foi peremptória no sentido de ofertar o prazo de quinze dias para o
agravado fazer cessar a prática de infração de marca registrada e concorrência desleal ou utilização de logomarca ou
logotipo e nomenclaturas similares às dos restaurantes agravantes (fls. 712 da cautelar). Assim, ainda que genérico o
conteúdo do julgado, testificou-se a valia, em sede cautelar, de tudo quanto fora tratado na ação principal, mesmo esta já
tendo retornado ao primeiro grau para os específicos fins de ter seguimento ao que a cautelar simplesmente reproduzia,
em favorecimento inconteste do surgimento de verdadeira continência.

A cronologia dos fatos não pode ser esquecida, mesmo porque cogitada em sede de agravo, sendo
posterior objeto de Reclamação junto ao STJ.

Repita-se, por necessário, que em 29.04.2009 a ação principal já contava com sua sentença anulada
por acórdão publicado nos termos da certidão de fls. 662v (ação ordinária), ao passo que, somente em 09.07.2009, fora
conferido efeito ativo ao agravo de instrumento que deferiu às autoras a integralidade do pleito liminar formulado em
sede cautelar, isso para um processo cautelar distribuído em 06.05.2009, quando, remarque-se, a ação principal já
contava com sua sentença anulada, como especifica a data lançada no início deste parágrafo.

De modo miúdo, tem-se que as próprias razões de se refutar a ação principal já afugentam a ideia de
validade do desenvolvimento da cautelar, repita-se, por ter obvia reprodução de pedidos e consequente igualdade de
objeto.

E nesse aspecto, impende mencionar o caráter transitório da decisão que deu provimento ao agravo de
instrumento manejado pelos autores, deferindo todos os pleito formulados em sede cautelar, sobretudo porque o mérito
da causa está entregue à responsabilidade do magistrado de primeiro grau, o qual é dotado de independência de
julgamento amplo, frente ao princípio do Juiz Natural.

Com esses marcos, há de se ter em mente que a análise minuciosa da ação primitiva espanca, de
modo preciso, todas as teses e argumentos da ação derivada, eis que inovações não receberam lugar e, sobretudo, em
razão do direito pretendido se achar sob o esbarro da aplicação obrigatória dos precedentes cuidadosamente lançados no
corpo desta sentença.

Com efeito, cuidando de “marca fraca”, na dinâmica do acima exposto, afigura-se impossível proibir
que a parte requerida faça uso do endereço eletrônico que dispõe, dos cardápios ou materiais propagandísticos que
utiliza, dos produtos que produz e vende, das vestimentas e fardamento de seu pessoal, das logomarcas, logotipos e
nomenclaturas de que faz uso (ainda que parecidas com as dos postulantes), tampouco se pode impedir que o promovido
eleja a arquitetura no estilo “rústico chic” para decorar o seu estabelecimento comercial, também não se podendo impedi
de adotar trade dress escolhido, porquanto eleitos de acordo com a sua conveniência.

Pareadas as duas demandas, volta-se a oportunidade de complementar o rebate aos temas principais
que ainda merecem pequenas discussões.

Com efeito, impróprio se torna o deferimento dos pedidos autorais quanto a fazer cessar a utilização,
pela ré, da “marca registrada das autoras”, conquanto trata-se de “marca fraca” que, inclusive, teve exclusividade negada
pelo próprio INPI, como acima destaquei.

Na igual medida, não se pode coibir a utilização das vestimentas de garçons ou layout de cardápios
que não guardam registro de exclusividade em prol das demandantes, como assim, não há que se falar em indenização
por infração de marca registrada e concorrência desleal, menos ainda perdas e danos morais e materiais ou lucros
cessantes, uma vez que concluída e refutada a ideia de infração.

E não é só, fere o razoável idealizar concorrência desleal a partir da existência de restaurantes que se
estabelecem em Estados distintos, e que adotam o uso de marcas sem exclusividade, principalmente se for considerado
que, partindo-se de automóvel, de Natal/RN para Fortaleza/CE, através da BR-304 e BR-116, gasta-se uma média de
sete horas e três minutos para percorrer exatos 532,9 km, segundo se extrai do endereço eletrônico que se segue:
“https://www.google.com.br/-gws_rd=ssl#q=distancia+entre+natal+e+fortaleza”.

Ora, a distância entre os restaurantes, data vênia, é condição suficiente para quebrar a ideia dessa
deslealdade, eis que a procura de qualquer dos estabelecimentos aportados na contenda ocorrerá por mera eleição ou
oportunidade de onde o frequentador se encontre.

Também, a título de destaque, convém delinear que caindo a ação principal, por meio e arrasto,
também cairá a acessória e, por derivação lógica, inexequíveis se tornarão as multas outrora convencionadas, eis que a
ordem liminar obrigatoriamente deve ser cassada.

PELO EXPOSTO, fundamentado no artigo 487, inciso I, do NCPC, em julgamento simultâneo,
extingo ambos os processos com resolução de mérito, rejeitando, em ambas as causas, todos os pedidos autorais, dando
total improcedência a presente ação inibitória cumulada com pedido de condenação por perdas e danos em decorrência
da hipotética utilização indevida de marca, como assim, a título de reforço, à ação cautelar inominada sob exame.

Por decorrência do que fora decido no antecedente parágrafo, revogo a liminar conferida na ação
cautelar inominada (processo nº 0015325-68.2009) declarando a inexistência de valores passíveis de execução a título de
astreintes.

Por último, rejeito a parte final do pedido da ré, contido na letra “b” de folhas 239, da ação principal,
no que se volta ao Juízo reconhecer a possibilidade de registro da marca “Camarões Beira Mar” em seu favor, haja vista
que não foi manejado reconvenção pela parte demandada, de modo que representaria extrema atecnia o deferimento



dessa pretensão. Todavia, deixo de condenar o demandado em custas e honorários por concluir que o mesmo decaiu de
parte extremamente mínima do que se buscou resguardar na lide.

Por outra vertente e, em caráter final, condeno os autores ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios, esses que arbitro na ordem de 20% do valor de cada causa, lembrando que o presente julgado
define a situação de duas demandas distintas.

Sem condenações em honorários, pela sucumbência recíproca.
Condeno a parte autora no pagamento nas custas do processo.
P. R. I.

Natal, 12 de julho de 2016.

José Conrado Filho
Juiz de Direito


