
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
3ª Vara da Comarca de Caicó

Av. Dom José Adelino Dantas, S/N, Maynard, Caicó - RN - CEP: 59300-000
 

Processo nº 0800086-26.2023.8.20.5101 - TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135)

REQUERENTE: HODERLAN DANTAS GOMES, ASSOCIACAO CULTURAL AMIGOS DA FURIOSA - ACAF

REQUERIDO: ASSOCIACAO CULTURAL E CARNAVALESCA BLOCO CANGURU - ACCBC

DECISÃO

(COM FORÇA DE MANDADO)

Tratam-se os autos de ação de abstenção de uso de marca c/c tutela provisória de urgência proposta por HODERLAN DANTAS GOMES e ASSOCIAÇÃO
CULTURAL AMIGOS DA FURIOSA – ACAF em face da ASSOCIAÇÃO CULTURAL E CARNAVALESCA BLOCO CANGURU - ACCBC, representada por seu sócio-
administrador, o Sr. ANDERSON UGIETTE DA SILVA, todos devidamente qualificados.

Em síntese, narra a inicial que: a) a parte autora é titular e possuidora da marca registrada “Frevo do Meio Dia”; b) O Frevo do Meio dia é um bloco conhecido
e respeitado na região seridoense, atuante fortemente nos carnavais e eventos culturais e artísticos de Caicó/RN; c) a referida marca foi registrada em 09/04/2019 e com
vigência até 09/04/2029; d) em abril de 2022, o representante do polo passivo anuncia, em entrevista, a realização do então bloco denominado “Pingo do Meio dia”; e) o
anúncio gerou dúvidas entre vários patrocinadores e foliões, que acreditam que os blocos estão vinculados, tendo em vista que atuam na mesma cidade e nos mesmos
eventos; f) a parte autora entrou em contato com o Sr. Anderson, a fim de resolver tal imbróglio de forma amistosa, posteriormente enviou notificação extrajudicial para que
esse cessasse o uso parcial da marca registrada pelo polo ativo, no entanto, todas as tentativas foram em vão.

Diante disso, requer que seja deferido o pedido de tutela antecipada para que a ASSOCIAÇÃO CULTURAL E CARNAVALESCA BLOCO CANGURU –
ACCBC e seu representante legal, o Sr. ANDERSON UGIETTE DA SILVA, abstenha-se de utilizar imediatamente qualquer elemento da marca registrada “Frevo Do Meio
Dia”, bem como, dos elementos figurativos (sombrinha de frevo) em 48h (quarenta e oito horas), fazendo prova de alteração da marca, além de alteração dos dados
cadastrais junto ao Município de Caicó/RN e sua programação do Carnaval 2023.

É o que importa relatar. DECIDO.

Inicialmente, cumpre esclarecer que para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença dos requisitos dispostos no art. 300 do Código de
Processo Civil, quais sejam:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.

Feitas as devidas ressalvas, passa-se ao exame do pedido de tutela antecipada.

O “Frevo do Meio Dia” é um bloco atuante nos carnavais e eventos culturais e artísticos de Caicó/RN. Na espécie, a parte autora demonstrou ser titular do
registro da referida marca junto ao INPI desde 09/04/2019 (Processo nº: 914282298), sendo que o referido pedido foi depositado junto ao INPI em 06/03/2018.

Pois bem, à vista da documentação carreada pela autora, depreende-se que ambas as partes exploram o mesmo ramo empresarial de eventos, na mesma
cidade, divergindo as marcas tão somente pela primeira palavra, prevalecendo o elemento principal, qual seja, “do meio dia”.

Portanto, temos a probabilidade do direito configurada.

De outro vértice, no atinente ao "periculum in mora", decorre de que os serviços são destinados ao mesmo público consumidor, o que indica fundado risco de
concorrência desleal, parasitismo e desvio de clientela, justificando-se o deferimento da tutela antecipada.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL C/C INDENIZAÇÃO
POR PERDAS, DANOS E LUCROS CESSANTES – TUTELA ANTECIPADA – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUTORA
QUE POSSUI O REGISTRO ANTERIOR E VÁLIDO DA MARCA PERANTE O INPI – RÉUS QUE TIVERAM O PRIMEIRO REGISTRO ANULADO EM
RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PRIVATIVA DE ODONTÓLOGO – DIREITO DE PRECEDÊNCIA NÃO VERIFICADO
NESTE MOMENTO PROCESSUAL – SIMILITUDE ENTRE AS MARCAS – PREVALÊNCIA DO DIREITO DE USO PELA AUTORA – PERIGO DE DANO –
DECISÃO REFORMADA – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA MEDIDA FIXADO DE ACORDO COM OS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR QUE
PODE SER REVISTO OU MODIFICADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 537, § 1º, INCISO I, DO CPC.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJPR - 8ª C.
Cível - 0042793-98.2021.8.16.0000 - Nova Aurora - Rel.: DESEMBARGADOR GILBERTO FERREIRA - J. 07.07.2022) (TJ-PR - AI:
00427939820218160000 Nova Aurora 0042793-98.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 07/07/2022, 8ª Câmara
Cível, Data de Publicação: 07/07/2022)

(grifos acrescidos)

Quanto abstenção do uso dos elementos figurativos, o pedido de tutela provisória não pode ser concedido, tendo em vista que o elemento figurativo da
marca, qual seja, a sobrinha de frevo, tem caráter genérico, comum e desprovido de distintividade. Ademais, a proteção conferida às marcas compreende o uso do
conjunto de elementos nominativos e figurativos, e não do uso de quaisquer desses elementos de forma isolada. A utilização apenas do elemento figurativo e comum não
configura violação ao direito de uso exclusivo da marca.

Isto posto, DEFIRO em parte o pedido de tutela antecipada para determinar que a parte ré se abstenha imediatamente de utilizar de qualquer forma, o
elemento nominativo da marca registrada “Frevo Do Meio Dia”, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao total de R$ 10.000,000 (dez mil
reais).

Intime-se pessoalmente a parte requerida, por meio de mandado direcionado ao Sr. ANDERSON UGIETTE DA SILVA, para que, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, cumpra o que fora determinado no parágrafo anterior em razão do deferimento da tutela de urgência, servindo cópia desta decisão, assinada digitalmente,
como o próprio mandado.

Em seguida, remetam-se os autos ao CEJUSC para fins de designação de audiência de conciliação e mediação, devendo o(s) réu(s) ser(em) intimado(s)
para comparecer ao ato com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu advogado (CPC, art.
334, §3º).



Cite(m)-se a(s) parte(s) Ré(s) para, querendo, apresentar(em) contestação no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-o(s) da presunção do art. 344 do CPC.
Atente-se que o prazo para contestação iniciar-se-á a partir da realização da audiência de conciliação ou, caso ambas as partes manifestem desinteresse na realização da
referida, no dia do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo(s) réu(s).

Caso haja contestação e havendo nesta arguição de preliminar ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, artigos 350 e 351), após
a realização da audiência ou o cancelamento desta, DÊ-SE vistas ao autor, através de seu advogado, a fim de que se pronuncie a respeito, no prazo de 15 (quinze) dias,
procedendo sempre a Secretaria conforme o disposto no art. 203, §4º, do CPC.

Com ou sem contestação ou, após a manifestação sobre a contestação, se for o caso, faça-se conclusão.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Diligências e expedientes necessários.

Caicó/RN, data da assinatura eletrônica.

(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº. 11.419/06)

Luiz Cândido de Andrade Villaça

Juiz de Direito
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