
SINAIS DISTINTIVOS DE COMPETIÇÕES 

ESPORTIVAS E OS JUIZADOS ESPECIAIS 

 

I – Introdução 

 

I.1 Símbolo olímpico 

 

- Decreto nº 90.129, de 30 de Agosto de 1984 

“Art. 1º. – O Tratado de Nairóbi sobre Proteção do 

Símbolo Olímpico, apenso por cópia ao presente 

Decreto, será executado e cumprido tão 

inteiramente como nele se contém. 



Capitulo 1 

 

Disposições Substantivas 

ARTIGO 1 

Obrigações dos Estados 
 

Qualquer Estado que seja parte do presente Tratado terá a 

obrigação, nos termos dos Artigos 2 e 3, de recusar ou invalidar 

o registro como marca e de proibir, por meio de medidas 

adequadas, o uso, como marca ou outro emblema com 

finalidades comerciais, de qualquer sinal que consista no 

símbolo olímpico ou que o contenha, tal como definido nos 

Estatutos do Comitê Olímpico Internacional, exceto por meio de 

autorização do Comitê Olímpico Internacional. A citada 

definição e a representação gráfica do símbolo mencionado 

encontram-se reproduzidas no Anexo. 



[...] 

 

Artigo 2 [...] 

 

4. Nenhum Estado parte do presente Tratado ficará 

obrigado a proibir o uso do símbolo olímpico quando 

esse símbolo for usado nos meios de comunicação de 

massa com a finalidade de dar informações sobre o 

movimento olímpico ou suas atividades.” 



I.2 Leis Brasileiras 

 

- Lei nº 5.772 de 21/12/71 

 

“Art. 65. Não é registrável como marca: 

[...] 

 
15) nome de obra literária, artística ou científica, de peça 

teatral, cinematográfica, de competições ou jogos 

esportivos oficiais, ou equivalentes, que possam ser 

divulgados por qualquer meio de comunicação, bem como o 

desenho artístico, impresso por qualquer forma, salvo para 

distinguir mercadoria, produto ou serviço, com o consentimento 

expresso do respectivo autor ou titular;” 



- Lei nº 9.279 de 15/5/96 

 

“Art. 124. Não são registráveis como marca: 

 

[...] 

 

XIII – nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, 

artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, 

oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação 

suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados 

pela autoridade competente ou entidade promotora do 

evento;” 



II - Lei Pelé - Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998. 

Institui normas gerais sobre desporto. 

 

“Art. 15. [...] 

 

§2º É privativo do Comitê Olímpico Brasileiro – COB e do 

Comitê Paraolímpico Brasileiro – CPOB o uso das 

bandeiras, lemas, hinos e símbolos olímpicos e 

paraolímpicos, assim como das denominações ‘jogos 

olímpicos’, ‘olimpíadas’, ‘jogos paraolímpicos’ e 

‘paraolimpíadas’, permitida a utilização destas últimas 

quando se tratar de eventos vinculados ao desporto 

educacional e de participação. (Redação dada pela Lei nº 

9.981, de 2000). 



[...] 

 

§4º São vedados o registro e uso para qualquer fim 

de sinal que integre o símbolo olímpico ou que o 

contenha, bem como do hino e dos lemas olímpicos, 

exceto mediante prévia autorização do Comitê 

Olímpico Brasileiro – COB.” 



[...] 

 

“Art. 87. A denominação e os símbolos de entidade de 

administração do desporto ou prática desportiva, bem como o 

nome ou apelido desportivo do atleta profissional, são de 

propriedade exclusiva dos mesmos, contando com a proteção 

legal, válida para todo o território nacional, por tempo 

indeterminado, sem necessidade de registro ou averbação no 

órgão competente. 

 

Parágrafo único. A garantia legal outorgada às entidades e aos 

atletas referidos neste artigo permite-lhes o uso comercial de 

sua denominação, símbolos, nomes e apelidos.” 



III - Lei Geral da Copa – Lei nº 12.663, de 5/6/2012 

“Art. 3º O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) 

promoverá a anotação em seus cadastros do alto renome das 

marcas que consistam nos seguintes Símbolos Oficiais de 

titularidade da FIFA, nos termos e para os fins da proteção 

especial de que trata o art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio 

de 1996: 

I - emblema FIFA; 

II - emblemas da Copa das Confederações FIFA 2013 e da 

Copa do Mundo FIFA 2014; 

III - mascotes oficiais da Copa das Confederações FIFA 2013 e 

da Copa do Mundo FIFA 2014; e 

IV - outros Símbolos Oficiais de titularidade da FIFA, indicados 

pela referida entidade em lista a ser protocolada no INPI, que 

poderá ser atualizada a qualquer tempo. 

Parágrafo único. Não se aplica à proteção prevista neste artigo 

a vedação de que trata o inciso XIII do art. 124 da Lei nº 9.279, 

de 14 de maio de 1996. 



 

 

Art. 4º O INPI promoverá a anotação em seus cadastros das 

marcas notoriamente conhecidas de titularidade da FIFA, nos 

termos e  os fins da proteção especial de que trata o art. 

126 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, conforme lista 

fornecida e atualizada pela FIFA. 

 

Parágrafo único. Não se aplica à proteção prevista neste artigo 

a vedação de que trata o inciso XIII do art. 124 da Lei nº 9.279, 

de 14 de maio de 1996. 



Art. 5º As anotações do alto renome e das marcas notoriamente 

conhecidas de titularidade da FIFA produzirão efeitos até 31 de 

dezembro de 2014, sem prejuízo das anotações realizadas antes 

da publicação desta Lei. 

 

§ 1º Durante o período mencionado no caput, observado o 

disposto nos arts. 7º e 8º: 

I - o INPI não requererá à FIFA a comprovação da condição de 

alto renome de suas marcas ou da caracterização de suas 

marcas como notoriamente conhecidas; e 

II - as anotações de alto renome e das marcas notoriamente 

conhecidas de titularidade da FIFA serão automaticamente 

excluídas do Sistema de Marcas do INPI apenas no caso da 

renúncia total referida no art. 142 da Lei nº 9.279, de 14 de maio 

de 1996. 

§ 2º A concessão e a manutenção das proteções especiais das 

marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas 

deverão observar as leis e regulamentos aplicáveis no Brasil após 

o término do prazo estabelecido no caput. 



 

 

Art. 6º O INPI deverá dar ciência das marcas de alto 

renome ou das marcas notoriamente conhecidas de 

titularidade da FIFA ao Núcleo de Informação e 

Coordenação do Ponto BR (NIC.br), para fins de rejeição, 

de ofício, de registros de domínio que empreguem 

expressões ou termos idênticos às marcas da FIFA ou 

similares. 



Art. 7º O INPI adotará regime especial para os procedimentos 

relativos a pedidos de registro de marca apresentados pela FIFA 

ou relacionados à FIFA até 31 de dezembro de 2014. 

 

§ 1º A publicação dos pedidos de registro de marca a que se 

refere este artigo deverá ocorrer em até 60 (sessenta) dias 

contados da data da apresentação de cada pedido, ressalvados 

aqueles cujo prazo para publicação tenha sido suspenso por 

conta de exigência formal preliminar prevista nos arts. 156 e 157 

da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. 

 

§ 2º Durante o período previsto no caput, o INPI deverá, no prazo 

de 30 (trinta) dias contados da publicação referida no § 1º, de 

ofício ou a pedido da FIFA, indeferir qualquer pedido de registro 

de marca apresentado por terceiros que seja flagrante 

reprodução ou imitação, no todo ou em parte, dos Símbolos 

Oficiais, ou que possa causar evidente confusão ou associação 

não autorizada com a FIFA ou com os Símbolos Oficiais. 



§ 3º As contestações aos pedidos de registro de marca a que 

se refere o caput devem ser apresentadas em até 60 

(sessenta) dias da publicação. 

 

§ 4º O requerente deverá ser notificado da contestação e 

poderá apresentar sua defesa em até 30 (trinta) dias.  

 

§ 5º No curso do processo de exame, o INPI poderá fazer, 

uma única vez, exigências a serem cumpridas em até 10 

(dez) dias, durante os quais o prazo do exame ficará 

suspenso. 

 

§ 6º Após o prazo para contestação ou defesa, o INPI 

decidirá no prazo de 30 (trinta) dias e publicará a decisão em 

até 30 (trinta) dias após a prolação. 



 

 

Art. 8º Da decisão de indeferimento dos pedidos de que trata o 

art. 7º caberá recurso ao Presidente do INPI, no prazo de 15 

(quinze) dias contados da data de sua publicação. 

 

§ 1º As partes interessadas serão notificadas para apresentar 

suas contrar razões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias. 

 

§ 2º O Presidente do INPI decidirá o recurso em até 20 (vinte) 

dias contados do término do prazo referido no § 1º. 

 

§ 3º O disposto no § 5º do art. 7º aplica-se à fase recursal de 

que trata este artigo. 



Art. 9º O disposto nos arts. 7º e 8º aplica-se também aos 

pedidos de registro de marca apresentados: 

 

I - pela FIFA, pendentes de exame no INPI; e  

 

II - por terceiros, até 31 de dezembro de 2014, que possam 

causar confusão com a FIFA ou associação não autorizada 

com a entidade, com os Símbolos Oficiais ou com os Eventos. 

 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a 

terceiros que estejam de alguma forma relacionados aos 

Eventos e que não sejam a FIFA, Subsidiárias FIFA no Brasil, 

COL ou CBF. 



 

 

Art. 10. A FIFA ficará dispensada do pagamento de 

eventuais retribuições referentes a todos os 

procedimentos no âmbito do INPI até 31 de dezembro de 

2014.” 

[...] 



Utilização indevida de Símbolos Oficiais 

 

Art. 30. Reproduzir, imitar, falsificar ou modificar 

indevidamente quaisquer Símbolos Oficiais de titularidade da 

FIFA: 

 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano ou mula. 

 

Art. 31. Importar, exportar, vender, distribuir, oferecer ou expor 

à venda, ocultar ou manter em estoque Símbolos Oficiais ou 

produtos resultantes da reprodução, imitação, falsificação ou 

modificação não autorizadas de Símbolos Oficiais para fins 

comerciais ou de publicidade: 

 

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses ou multa. 



Marketing de Emboscada por Associação 

 

Art. 32. Divulgar marcas, produtos ou serviços, com o fim de 

alcançar vantagem econômica ou publicitária, por meio de 

associação direta ou indireta com os Eventos ou Símbolos 

Oficiais, sem autorização da FIFA ou de pessoa por ela 

indicada, induzindo terceiros a acreditar que tais marcas, 

produtos ou serviços são aprovados, autorizados ou 

endossados pela FIFA: 

 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano ou multa. 

 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, sem 

autorização da FIFA ou de pessoa por ela indicada, vincular o 

uso de Ingressos, convites ou qualquer espécie de 

autorização de acesso aos Eventos a ações de publicidade ou 

atividade comerciais, com o intuito de obter vantagem 

econômica. 



Marketing de Emboscada por Intrusão 

 

 

 

Art. 33. Expor marcas, negócios, estabelecimentos, produtos, 

serviços ou praticar atividade promocional, não autorizados 

pela FIFA ou por pessoa por ela indicada, atraindo de qualquer 

forma a atenção pública nos locais da ocorrência dos 

Eventos, com o fim de obter vantagem econômica ou 

publicitária: 

 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano ou multa. 



IV – Marcas notórias e de alto renome 

 

“Todos estos principios – volveremos a destacarlos – 

fundamentalmente son comunes a las marcas registradas y a las 

no registradas. Una extendida tendencia, sin embargo, quiere 

conceder uma protección más amplia que la ahora indicada 

cuando se trata de marcas supernotorias o, como también 

suelen llamarse, de gran renombre (marcas que, generalmente, 

son registradas o usadas em varios países, por lo que el 

problema, se há planteado especialmente frente a marcas 

extranjeras); frente a ellas, la indicada tendencia trata de 

conceder una protección absoluta más allá del ámbito indicado 

por la referencia de la marca a un género de produtos y por lo 

tanto, fundamentalmente, más allá del ámbito de cualquier 

posibilidad de confusión (a la que em cambio se atiene el art. bis 

del Convenio de París al referirse a las marcas notorias) e 

independientemente de toda sugestión acerca de la común 

procedencia de productos distintos. A mi entender esta 

tendencia no merece ser acogida. 



 

 

 

La protección de la marca no constituye ni un premio a un 

esfuerzo de creación intelectual,  que pueda ser protegida por 

sí misma, ni um premio por las inversiones em publicidade; es 

un instrumento para una diferenciación concurrencial que tiene 

como último fundamento la protección de los consumidores y, 

por tanto, sus limites, en la función distintiva que cumple”. 

(ASCARELLI, Tullio. Teoría de la concurrencia y de los 

bienes inmateriales. Barcelona, Bosch, 1970) 



“Artigo 6 Bis da CUP  

1. Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar 

o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, 

quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de 

fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou 

tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca 

que a autoridade competente do país do registro ou do uso 

considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já 

marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e 

utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo 

sucederá quando a parte essencial da marca constitui 

reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação 

suscetível de estabelecer confusão com esta. 

2. Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a 

contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal 

marca. Os países da União têm a faculdade de prever um 

prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso. 

3. Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a 

proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má-fé.” 



Lei 9.279/96: 

 

“Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto 

renome será assegurada proteção especial, em todos os 

ramos de atividade.”  

 

“Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de 

atividade nos termos do artigo 6 bis (1), da Convenção da 

União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza 

de proteção especial, independentemente de estar previamente 

depositada ou registrada no Brasil. 

 

§1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às 

marcas de serviço. 

 

§2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de 

marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca 

notoriamente conhecida.” 



V – Marketing de Emboscada 

 



Concorrência desleal 

 

“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: 

[...] 

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito 

próprio ou alheio, clientela de outrem; 

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, 

de modo a criar confusão entre os produtos ou 

estabelecimentos; 

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de 

estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou 

oferece à venda ou tem em estoque produto com essas 

referências; 

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em 

produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu 

consentimento; 

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou 

distinção que não obteve;” 



“Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver 

perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por 

atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de 

concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a 

prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão 

entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores 

de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. 

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano 

irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a 

sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação 

do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro 

ou garantia fidejussória. 

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de 

marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de 

todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas 

e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.” 



VI – Tribunal de Exceção 

 

- Lei 9.279/96: 

“Art. 241. Fica o Poder Judiciário autorizado a criar juízos 

especiais para dirimir questões relativas à propriedade 

intelectual.” 

 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

 

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;” 



VII – Símbolos da Copa: 
 

OFFICIAL MARKS 

OFFICIAL EMBLEM: 
 



PROTECTED TERMS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

→ HOST CITY names + 2014 for each of the host cities 

(e.g. Rio 2014, etc.) 

2014 FIFA World Cup Brazil 2014 Brazil 

2014 FIFA World Cup Football World Cup 

FIFA World Cup Soccer World Cup 

FIFA Copa 2014 

World Cup Copa do Mundo 

2014 World Cup Mundial 2014 

World Cup 2014 Mundial de Futebol Brasil 201 

Brazil 2014 Copa do Mundo 2014 



 
 
 
FIFA.COM LOGO: 
 

PROTECTION 





 

 

SOCIAL MEDIA 

 

FIFA’s official logos, symbols and other graphic trade 

marks may not be used on any social media platform. 

FIFA’s Protected Terms (e.g. the event titles) may not be 

used to create the impression that a page is officially 

related to the 2014 FIFA World Cup 



newton.silveira@silveira.com.br 

 

newton.silveira@newmarc.com.br 

 


