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MARCA

Principais funções da marca: identificar a origem e
distinguir produtos ou serviços de outros idênticos,
semelhantes ou afins, de origem diversa.



EXCLUSIVIDADE

“Art. 129 da Lei nº 9.279/96 - A propriedade da marca

adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as

disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso

exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às

marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e

148.”



MARCAS REGISTRADAS 

COMPOSTAS POR NOME DE MUNICÍPIO

Art. 124 Lei nº 9.279/96 - Não são registráveis como marca:

[...]

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, 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, quanto à natureza, nacionalidade,

peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço,

salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;



DUPLO OBJETIVO DA PROTEÇÃO

garantir o interesse do titular

proteger o consumidor



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: há direito ao uso de termo
que remeta a determinada localização geográfica como
marca, por se referir a lugar, sem direito de exclusividade.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: o nome de município,
quando utilizado como marca, é inapropriável.





Quem é o “dono” da música?
O autor e o Intérprete da música (Art. 5º da Lei nº 9610/98 ).

Quando utiliza-se uma música em um
estabelecimento comercial há algum pagamento a
ser feito?
Sem autorização prévia do titular, a execução pública de uma música
somente poderia ser realizada caso o empresário apresente ao
escritório central a comprovação dos recolhimentos referentes aos
direitos autorais.

A utilização de Obras Musicais em Estabelecimentos 
Comerciais e Seus Riscos.



O que é o ECAD?
Art. 99 da Lei nº 9610/98 - A arrecadação e distribuição dos direitos

relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de

fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva

criadas para este fim por seus titulares, as quais deverão unificar a

cobrança em um único escritório central para arrecadação e

distribuição, que funcionará como ente arrecadador com

personalidade jurídica própria.



As distorções geradas pelo ECAD em sua atuação.
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