
 - 1.933  - CRUZEIRO DO SUL PATENTES E MARCAS LTDA.  
 
 Dr. Sebastião Silveira; e  
 Dr. João da Gama Cerqueira. 
  
 - 1.934  - Nomeação pelo então Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 
 para exercer as funções de Agente Oficial da Propriedade Industrial: 



  
 - CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E MARCAS LTDA. 
 
 1.966  - Dr. Newton Silveira / Dr. Wilson Silveira 
  
 - Procedimentos administrativos: 
 
  
      - Marcas                   - Patentes                - Desenho Industrial          
 
  
                          - Direitos Autorais            - Software         - Nomes de domínio                  
 
        
                                - Nomes Empresariais                 - Contratos           - Licenças  
 
                               
                                                           - Transferência de Tecnologia  
 
  



- VISITA DO PROF. DR. NEWTON SILVEIRA, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DIREITO 
COMPARADO BRASIL-JAPÃO, À CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA JAPONESA 
DO BRASIL: 



   
         - NEWTON SILVEIRA, WILSON SILVEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS  
 
         - Atuação consultiva, contratual e contenciosa  
 
          - Marcas    - Patentes    - Desenho Industrial   - Direitos Autorais    - Software                                
 
          - Nomes de domínio      - Nomes Empresariais     - Contratos     - Licenças 
 
          - Transferência de Tecnologia     - Franchising        - Concorrência Desleal  
    
         - Conflitos entre Nomes Empresariais, Marcas e Nomes de domínio   
    
          -  Segredos Industriais, Comerciais ou de Negócios 
  
 
            - Equipe altamente especializada e referência na área da Propriedade                              
              Intelectual há 84 anos com cerca de 50 profissionais e escritórios  
              parceiros em todo o mundo.                                        
  
 
 
                              



 - Importância da proteção da Propriedade Intelectual e due diligence em P.I. 
  
 - Desenvolvimento/Criação;                       
 - Proteção; e 
 - Monitoramento. 
  
 - Due diligence interna e externa (terceiros) 
  
 Oportunidades de negócios:  
 
 - compra         - venda           - licenciamento          - transferência de tecnologia 
                                          
                                                  - assistência técnica e científica 
 
                                     - Custo/benefício   e   Custo de oportunidade 
 
                                                              Desenvolvimento/Criação   
                                                                                   vs.       
                                            Compra/Licenciamento/Transferência de Tecnologia 
   
 
 
 



         - REALIDADE DO SÉCULO XXI 
 
 - Mídias integradas com forte influência digital. 
 
 - Exemplos de negócio baseado em ativos intangíveis: 
 
  
  -                           :  
  mecanismo de busca na rede mundial de computadores; 
 
 
              -                                     /                                 :  
                                           
                                               plataforma social/profissional digital; e 
 
 
                                               -               /              :  
                                                                             aplicativos para smartphones.  
 
 
 
 



- CASOS PARADIGMAS NOS QUAIS ATUAMOS COM ÊXITO 
 
- CHOCOLATES GAROTO S.A.         vs.         POMPÉIA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
                   (“GAROTO”)                                                             (“POMPÉIA”) 
 
 
 
   
  
   
 
       
 
 
 
                   - Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização movida por    
   GAROTO contra POMPÉIA por suposta violação da marca tridimensional 
   “BATON" pelo chocolate em formato cilíndrico de POMPÉIA, que apresenta  
                   a marca “É SHOW“ (processo no 0205500-11.2010.8.26.0100 - TJ/SP). 
 
                             
 
   



-    CASOS PARADIGMAS NOS QUAIS ATUAMOS COM ÊXITO 
          
- CHOCOLATES GAROTO S.A.         vs.         POMPÉIA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
                    
 
 
- Ação julgada improcedente: “[...] A única semelhança existente entre os produtos comercializados 
pelas partes é o formato cilíndrico do chocolate que, como se disse, é inapropriável. Não se pode 
proibir a comercialização do chocolate em formato cilíndrico; o que se deve proibir é que sobre ele 
seja aplicados elementos distintivos que gerem a confusão. [...]”. 
   
            - Manutenção do entendimento da r. sentença pelo TJ/SP: “[...]   
            Relevante destacar que o produto não é ofertado ao consumidor sem a  
            embalagem correspondente, o que afasta, de plano, a pretensa confusão,  
            haja vista que as embalagens têm distinção absoluta nas cores e nas marcas  
            respectivas. Destarte, não se identifica nenhuma exclusividade da autora em 
            produzir chocolate na forma cilíndrica, mesmo porque, a forma geométrica  
            comum ou vulgar, e especialmente de chocolate, tem moldagem infinita,  
            havendo inclusive chocolate em pó (Toddy e Nescau). [...]”. 
            
           - Fase atual: agravo contra despacho denegatório de Recurso Especial (GAROTO). 

 
       



-    CASOS PARADIGMAS NOS QUAIS ATUAMOS COM ÊXITO 
          
- DISPUTA ACERCA DO NOME DE DOMÍNIO WWW.GRUAIRPORT.COM  
      NA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (“OMPI”) 
 
 
 
             - O nome de domínio www.gruairport.com foi registrado
                             por PERFECT PRIVACE LLC, uma empresa norte-americana 
            que oferece serviço de registro de nomes de domínio que 
            mantém em sigilo a identidade do verdadeiro titular. 
     

 
 

       - O Painel Administrativo da OMPI entendeu que o uso desse serviço contribuiu para 
       a constatação de má-fé por parte do reclamado, que, além de não possuir qualquer 
       atividade relacionada com a expressão “GRUAIRPORT”, tomou medidas ativas para       
       esconder sua verdadeira identidade e não se manifestou para demonstrar boa-fé 
       no registro do nome de domínio disputado.               
 
 
 
 

http://www.gruairport.com/
http://www.gruairport.com/


-    CASOS PARADIGMAS NOS QUAIS ATUAMOS COM ÊXITO 
          
- DISPUTA ACERCA DO NOME DE DOMÍNIO WWW.GRUAIRPORT.COM  
      NA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (“OMPI”) 
 
 
 
        - A Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos
        S.A. é titular do nome de domínio www.gruairport.com.br 
        e de mais de 40 registros da marca “GRUAIRPORT” no INPI.  
 
    
 
 
       - Ademais, “GRUAIRPORT” é o código que foi exclusivamente atribuído ao             
       Aeroporto Internacional de São Paulo pela Associação Internacional de                      
       Transporte Aéreo (IATA). 
 
                       - Para acesso à decisão do Painel Administrativo da OMPI: 
                       http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2016/d2016-1105.html 
 
 
 

http://www.gruairport.com/


-    CASOS PARADIGMAS NOS QUAIS ATUAMOS COM ÊXITO 
          
- MELHORAMENTOS CMPC LTDA. (“MELHORAMENTOS”) DETÉM EXCLUSIVIDADE SOBRE A 

MARCA “KITCHEN“ PARA ASSINALAR GUARDANAPOS E TOALHAS DE PAPEL. 
                                            (processo no 1010545-18.2014.8.26.0004 - TJ/SP) 
 
                            - A ação de obrigação de não fazer cumulada com reparação de 
           de danos materiais e morais foi proposta por MELHORAMENTOS 
           contra a empresa TENDA ATACADO LTDA. (“TENDA”) e a fabricante 
           DETALHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS 
           LTDA. – EPP (“DETALHE”), e versava sobre os guardanapos e toalhas 
           de papel que eram assinalados com a marca "SELECT KITCHEN" 
           e que, por encomenda da TENDA, eram fabricados pela DETALHE. 
 

        - Desde 1977 a empresa MELHORAMENTOS é titular perante o INPI de registro 
        sem qualquer apostila da marca nominativa “KITCHEN”, para assinalar, dentre 
        outros produtos, guardanapos e toalhas de papel. Já a corré TENDA depositou 
        no INPI a marca “SELECT HIGIENE & BELEZA” para assinalar seus guardanapos 
        e toalhas de papel e não a marca “SELECT KITCHEN”, que era aposta nos  
        mencionados produtos. 
 
 



- CASOS PARADIGMAS NOS QUAIS ATUAMOS COM ÊXITO 
 
- MELHORAMENTOS CMPC LTDA. (“MELHORAMENTOS”) DETÉM EXCLUSIVIDADE SOBRE A 

MARCA “KITCHEN“ PARA ASSINALAR GUARDANAPOS E TOALHAS DE PAPEL. 
 
                       
            - Em 1ª instância, a corré DETALHE foi excluída do processo por    
            ilegitimidade passiva e a ação foi julgada improcedente em face da 
            empresa TENDA. 
 
            - Já em segunda instância e por maioria, o TJ/SP reconheceu a    
            legitimidade passiva da fabricante DETALHE (visto que integrou a     
cadeia de produção da mercadoria), e entendeu que esta deve responder solidariamente pelos 
danos causados,  determinando, assim, que as rés se abstenham de utilizar a marca “KITCHEN", 
           sob pena de multa diária no valor de R$ 5 mil.   
         
            - As empresas rés ainda foram condenadas ao pagamento de danos materiais e 
              R$ 30 mil em virtude de danos morais. 
  
           -  Fase atual: Recurso Especial (TENDA). 

 
 



- CASOS PARADIGMAS NOS QUAIS ATUAMOS COM ÊXITO 
 
 
- PROTEÇÃO AUTORAL EM:   - ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 
     - RELATÓRIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
 
 
- KLEBER A. TOREZAN e PROJEC – PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. (AUTORES) 
 
                                                           vs. 
 
      MM CONSULTORIA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA. (RÉ) 
  

    
  
             - Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos  
               materiais e morais em virtude de plágio pela ré de mais de 60%  
                                dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) elaborados pelos autores.  
                                             (processo no 0022301-77.2006.8.26.0309 - TJ/SP) 
 
       
 
 



- CASOS PARADIGMAS NOS QUAIS ATUAMOS COM ÊXITO 
 
 
- PROTEÇÃO AUTORAL EM:   - ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 
     - RELATÓRIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
 
 
 
- Em primeira instância, a ação foi julgada improcedente, uma vez que, de acordo com o D. 

Juízo de 1º grau, os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) elaborados pelos autores são uma 
compilação de dados técnicos, a qual não está sujeita à proteção autoral. 

 
 
 
                                 - Em segunda instância, o TJ/SP, por maioria, reconheceu o plágio de criação 
                       intelectual dos autores e condenou a ré ao pagamento de R$ 100 mil em 
                 virtude dos danos materiais sofridos. 
 
                 - Fase atual: Embargos de Declaração (MM C. e L. AMBIENTAL LTDA.). 
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