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T R A BA L H I STA

Justiça apreende Boeing 747 por
causa de dívida de R$ 15 milhões
� A juíza do trabalho substituta
Fernanda Frare Ribeiro
determinou a apreensão de um
Boeing 747-400 como garantia
de pagamento de dívidas
trabalhistas da Master Top
Linhas Aéreas. A empresa está
sendo executada para arcar
com indenizações decorrentes
de processo ajuizado em 2011
por ex-empregados.

A Concessionária Brasil
Viracopos foi nomeada como
depositária da aeronave,
apreendida na noite da última
segunda-feira (16), no próprio
Aeroporto Internacional de
Viracopos. O arresto do bem foi
determinado pelo Núcleo de

Pesquisa Patrimonial da
Circunscrição de Campinas do
Tribunal Regional do Trabalho
da 15ª Região (TRT15).

As ações trabalhistas em fase
de execução contra a empresa
foram reunidas em um único
processo-piloto que está em
tramitação. O total das
cobranças trabalhistas está em
torno de R$ 15 milhões e
envolvem pagamento de
horas-extras, verbas
relacionadas à rescisão de
contrato, entre outros pedidos.
De acordo com o auto de
apreensão, a aeronave está
registrada em nome de Lease
Hold LLC. / Da Redação

DE CISÕES

� Justiça declara nula cláusula
de variação cambial em
contrato de leasing. Uma
empresa de leasing alegava que
não houve onerosidade
excessiva aos arrendatários,
impossibilitando a aplicação da
chamada teoria da imprevisão.
Essa teoria permite a revisão de
regras contratuais quando um
fato posterior, imprevisível e
inevitável gera um desequilíbrio.
Mas para o Tribunal Regional
Federal da 3ª Região (TRF3), foi
isso que ocorreu em janeiro de
1999, quando o País passou por
forte variação cambial. / Agências

� A Unialco teve seu pedido de
recuperação judicial aceito pela
Justiça de São Paulo. Conforme
decisão publicada na terça-feira
(17), o juiz da 2ª Vara do Fórum de

Guararapes (SP), Mateus Moreira
Siketo, nomeou a R4C Assessoria
Empresarial como administrador
judicial do processo. Ontem (18) de
manhã, foram protocolados
embargos de declaração contra a
administradora nomeada, mas
ainda no mesmo dia o magistrado
responsável pelo caso optou por
negar a contestação. / Agências

� O Banco do Brasil (BB) foi
condenado por convocar
empregada em auxílio-doença. O
Tribunal Superior do Trabalho
(TST) manteve condenação por
dano moral do BB por publicar em
jornal anúncio de convocação ao
trabalho, com ameaça de
demissão por abandono, de
empregada que se encontrava
convalescendo de uma cirurgia,
em auxílio-doença, sem poder

comparecer pessoalmente ao
local de trabalho. O Tribunal
Regional do Trabalho da 4ª Região
(RS), que confirmou a indenização
calculada em R$ 15 mil pelo juiz de
primeiro grau, entendeu que a
atitude da empresa foi descabida e
abusiva, enquadrando-se no artigo
17 do Código Civil, que não permite
a utilização de nome de pessoa em
publicação que o “exponha ao
desprezo público”. / Agências

ESTADÃO CONTEÚDO

Jurisprudência é clara no sentido de que declaração de
alto renome de marca cabe só ao órgão administrativo

STJ se recusa a rever
decisão sobre marca
MARCAS E PATENTES

Roberto Dumke
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�O Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ) manteve decisão do
Instituto Nacional de Proprie-
dade Intelectual (INPI) no sen-
tido de que é válido o registro
da marca Omega por uma fa-
bricante de móveis.

A ação original foi ajuizada
pela Omega S.A., pertencente
ao conglomerado suíço The
Swatch Group, conhecido in-
ternacionalmente por fabri-
car relógios de alto padrão. O
processo tinha como objetivo
anular o registro concedido
em 1997 pelo INPI contra a
empresa de móveis.

Contudo, o ministro relator
do caso, Ricardo Villas Bôas
Cueva, entendeu que nesse
caso não cabe ao tribunal re-
ver a decisão da autarquia. “A
jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é sólida
no sentido de que o Poder Ju-
diciário não pode substituir o
INPI na declaração de alto re-
nome de marca, ainda que
haja a inércia da Administra-
ção Pública”, destacou.

Em unanimidade, a Tercei-
ra Turma do STJ negou o re-
curso da fabricante mundial
de relógios, que queria o re-
conhecimento da exclusivi-
dade no uso da marca.

Mudança na lei
Um dos argumentos da fabri-
cante de relógios era que o
signo Omega, registrado em
Paris, em 1964, foi reconheci-
do como marca notória se-
gundo as regras da Lei
5.772/71. Mas a partir de
1996, com mudanças na le-
gislação, passou-se a adotar o
critério de alto renome. O
grupo suíço argumentou que
esse dispositivo, que garante
proteção à marca não apenas

SANDRA FADO/STJ

Bôas Cueva foi acompanhado pelos demais ministros da 3ª Turma

Regularização de
ativos e as verdades
Projeto de lei pode ser uma forma de anistiar
pessoas investigadas na Operação Lava Jato
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A
Câmara dos Depu-

tados aprovou na
semana passada o
Projeto de Lei

2.960/15 que cria um pro-
grama para regularização de
bens não declarados manti-
dos no exterior. Isso permiti-
rá que os pro-
pr ietár ios
deles paguem
imposto e
multa de regu-
lar ização
equivalente a
30% dos valo-
res, sem correr
o risco de se-
rem processa-
dos criminal-
mente por
evasão de divi-
sas, sonegação
fiscal e ilícitos conexos.

Como ainda deve ser
apreciado pelo Senado Fe-
deral, o projeto pode sofrer
mudanças no texto. Como
um dos temas mais debati-
dos pela imprensa brasileira,
no último mês, em razão do
delicado momento político,
a iniciativa vem sendo apon-
tada como uma forma de
anistiar pessoas investiga-
das na Operação Lava Jato.

A proposta de uma anistia
para regularizar ativos no
exterior não é do atual go-
verno federal. Já existiam
projetos de lei anteriores so-
bre o tema. A possibilidade
desta regularização vem ao
encontro das recomenda-
ções da Organização para a
Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico e do Gru-
po de Ação Financeira Con-
tra a Lavagem de Dinheiro.

A justificativa é bem sim-
ples. Uma vez que o sigilo
bancário está com os dias
contados no mundo, em ra-
zão de acordos de troca de
informações entre países,
nada mais natural que se
permita uma oportunidade
de regularização.

É importante frisar que o
citado projeto de lei somen-
te prevê a possibilidade de
anistia para as pessoas que
detenham valores de origem
lícita. Não se aplicam às re-

gras propostas no projeto va-
lores decorrentes da corrup-
ção, tráfico de
entorpecentes, terrorismo,
entre outras figuras crimino-
sas repudiadas.

O texto aprovado pela Câ-
mara dos Deputados retirou

do rol de cri-
mes anistia-
dos ilícitos co-
mo a
associação
criminosa e a
formação de
caixa dois de
instituição fi-
nanceira. So-
mente nos ca-
sos em que a
origem dos
valores puder
ser comprova-

da é que se aplicarão as re-
gras da anistia.

O texto também deixa cla-
ro que as regras da anistia
não serão aplicáveis aos de-
tentores de cargos, empregos
e funções públicas de dire-
ção ou eletivas, bem como
aos respectivos cônjuges, pa-
rentes ou afins até o segundo
grau ou adotivos. Desta for-
ma, os réus da Operação La-
va Jato e outros envolvidos
em casos de corrupção não
poderão ter seus crimes anis-
tiados e seus ativos não serão
regular izados.

Diversos países já criaram
programas semelhantes co-
mo Alemanha, Itália, Tur-
quia, Espanha e Canadá. Em
todos estes, houve a contra-
partida de anistiar os crimes
praticados em razão da ma-
nutenção ilegal dos valores.
Caso contrário, não haveria
qualquer vantagem na ade-
são ao modelo.

Líquido e certo é que há
uma verdadeira fortuna não
declarada no exterior, dei-
xando de contribuir com o
orçamento e os propósitos
nacionais. Não vemos qual-
quer vantagem em mantê-la
longe da arrecadação tribu-
tária brasileira.

no ramo de atuação, mas tam-
bém em outras atividades, te-
ria sido violado.

O pedido foi negado em pri-
meira e segunda instâncias. O
Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro entendeu que o signo
Omega deve ser classificado
como marca fraca, não prote-
gida pelo referido artigo 125.

“Assim a despeito do alto re-
nome, é fraca proteção que se
pode conferir a marca mista da
qual a apelante é titular, que
reproduz vocábulo de uso cor-
rente em todo o mundo, há
muitos séculos”, reforçou em
seu voto o desembargador fe-
deral André Fontes.

Apesar de não ter esse sido o
fundamento da decisão de
Bôas Cueva, o ministro tam-
bém entende dessa forma. “É
inviável determinar-se a exclu-
sividade de uma letra de qual-

quer alfabeto a uma só marca,
porquanto a linguagem escrita
de um povo integra seu patri-
mônio cultural”, disse ele.

Alto renome
O sócio do Dias Teixeira Socie-
dade de Advogados, Diogo
Dias Teixeira, explica que a le-
gislação tem o objetivo de tra-
tar de forma especial marcas
que, por conta da extrema no-
toriedade adquirida, poderiam
criar uma confusão ou associa-
ção indevida, mesmo se usa-
das em segmentos diferentes.

Uma sapataria de marca
“Mc D o n a l d’s”, por exemplo, le-
varia o consumidor a imaginar
que os calçados são produzi-
dos ou ao menos patrocinados
pela famosa rede. “As marcas
de extrema notoriedade mere-
cem receber tratamento espe-
cial a fim de evitar prejuízos”,
afirma o especialista.

Teixeira destaca a convivên-
cia de signos idênticos ou se-
melhantes em ramos distintos
seria pacífica no caso em que
as marcas ainda não atingiram
extrema notoriedade. “O pro-
blema costuma surgir quando
uma marca de notoriedade re-
levante por algum motivo não
recebeu do INPI o status de
marca de alto renome”, afirma.

“É inviável dar
exclusividade a

uma letra”

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
MINISTRO DO STJ


