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RESUMO 

 

O presente trabalho visa contribuir para a solução de questões inerentes à 

implementação de transações cujas obrigações estão, total ou parcialmente, garantidas por 

marcas, mediante alienação fiduciária, mais especificamente em relação aos possíveis 

impactos e obstáculos oriundos da legislação especial que regula a propriedade industrial, 

notadamente os pressupostos de legitimidade e universalidade da cessão, constantes dos 

artigos 134 e 135 da Lei 9.279/96, respectivamente. 

A primeira parte do trabalho expõe as restrições impostas pela legislação especial 

em casos de cessão de marcas, consubstanciadas nas exigências de ter o cessionário atividade 

compatível com a marca objeto da transação e ter todas as marcas idênticas ou similares 

contempladas na transação, e relaciona essas restrições à alienação fiduciária de marcas em 

garantia, que em alguma medida também envolve a transferência de determinados direitos do 

devedor para o credor fiduciário, o qual, por sua vez, muitas vezes não tem objeto social 

compatível com a marca tomada em garantia e não inclui na operação todas as marcas 

idênticas ou similares de titularidade do devedor.  

A segunda parte do trabalho estabelece uma comparação entre a cessão de marcas 

e a alienação fiduciária de marcas em garantia com o intuito de verificar se a equiparação é 

juridicamente adequada. Desse modo, visa essa etapa do estudo esclarecer se a legitimidade 

do credor e a universalidade da cessão são restrições de observância obrigatória para que se 

alcance todos os efeitos inerentes à propriedade fiduciária de marcas. 

Na terceira parte deste trabalho são apresentadas as conclusões e os efeitos 

práticos delas decorrentes, como aqueles oriundos da excussão da garantia e aqueles 

relacionados ao registro ou anotação do instrumento de garantia. 

 

Palavras-chave: Alienação fiduciária em garantia. Propriedade fiduciária. Garantias das 

obrigações. Direitos reais de garantia. Marcas. Sinais Distintivos. Legitimidade. 

Universalidade. Unicidade. Cessão. Transferência de Titularidade. Propriedade Industrial. 

Propriedade intelectual.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The value of most companies is currently related to their intangible assets, 

especially to their intellectual property rights. Among all of the available intellectual property 

assets, trademarks play a crucial role, not only in the composition of the company’s market 

value, but also in regards to its financing, often being used as a collateral to secure obligations 

(mainly within secured loans) and, thus, aiding the company to obtain financial resources 

from third parties.  

The Brazilian Law offers certain types of security interests, but only a few of 

them are compatible with intellectual property assets. From the compatible types, there is a 

singular form of pledge (fiduciary transfer) that results in the assignment of some of the 

ownership rights related to the trademark that has been adopted as a collateral. 

Due to its peculiar characteristics, the implementation of such fiduciary transfer 

may incur in a few legal issues – restrictions generally applied to trademark assignments - and 

the parties may be required to obtain a deeper understanding of such legal limitations if they 

intent to lawfully perform this specific kind of transaction.  

In this sense, the study aims to establish a proper and solid comparison between 

the referred pledge and a conventional trademark assignment, with the main objective of 

guiding practitioners through a path that overcomes possible legal restrictions. Furthermore, 

this study also covers the perfection of such security interest and its proceedings. 

 

 

Key words: Pledge. Fiduciary Transfer. Collateral. Security Interest. Trademark-based Loans. 

IP Financing. IP-collateralized debt. IP-backed loan. Intellectual Property. Industrial Property. 

Trademarks. Uniqueness. Trademark Assignment. Ownership Transfer. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Independentemente do segmento em que atua, toda e qualquer sociedade precisa 

assumir obrigações perante terceiros a fim de alcançar seus respectivos objetivos sociais. É 

assim com a locação do imóvel que dará espaço à sede da empresa, com a contratação do 

contador e com outros inúmeros terceiros que, obrigatoriamente, participam, ainda que 

indiretamente, das atividades da sociedade. Portanto, assumir obrigações, tornando-se devedor 

perante terceiros, é algo inerente ao desenvolvimento da atividade empresarial. 

Ordinariamente, a garantia destes credores em relação ao efetivo cumprimento da 

obrigação contratada é o patrimônio geral do devedor1, nele incluído todos os ativos da 

sociedade, inclusive aqueles que compõem a propriedade intelectual da empresa (e.g. marcas, 

programas de computador, patentes etc.). Em outras palavras, numa situação de 

inadimplemento, todo o patrimônio do devedor estaria sujeito à reparação dos prejuízos 

causados ao credor, mas, ao mesmo tempo, nenhum bem do devedor teria sido destacado e 

individualizado para essa específica finalidade. 

Percebe-se, pois, que em determinadas situações essa garantia geral não confere o 

conforto necessário aos credores. O patrimônio do devedor pode, por exemplo, se deteriorar 

ou diminuir substancialmente ao longo do tempo e, numa situação de inadimplemento, não 

mais ser capaz de ressarcir plenamente o credor, o qual passaria então a amargar o prejuízo. 

Em outras situações, o devedor pode ter patrimônio inferior ao valor total das dívidas e 

obrigações por ele assumidas (perante outros credores mais antigos), gerando insegurança ao 

novo credor, que possivelmente declinaria do negócio2.  

Nestes casos, faz-se necessário um arranjo especial, capaz de mitigar os riscos do 

credor, para que este concorde então em realizar o negócio ou, em função da significativa 

diminuição de seu risco, aceite uma contraprestação substancialmente menor.  

Para tanto, são recorrentemente utilizadas as chamadas “garantias das 

obrigações”, as quais podem tanto adicionar recursos ao patrimônio que até então assegurava 

                                                 

1 Em consonância com esta afirmação, os artigos 391 e 942 do Código Civil (Lei 10.406/2002) e o artigo 789 do 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). 
2 Adicionalmente às hipóteses aventadas no texto, vale lembrar que a jurisprudência impede que determinados 

bens de empresários individuais, pequenas ou microempresas, considerados indispensáveis ao exercício da 

atividade empresarial, sejam utilizados para ressarcir credores quirografários, o que também poderia frustrar a 

pretensão dos credores comuns. O acórdão proferido no Recurso Especial n. 1224774 (STJ, 2016) demonstra a 

evolução histórica do posicionamento adotado pelo judiciário. 
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o cumprimento da obrigação, quando, por exemplo, prestadas por terceiros (e.g. fiança), como 

podem destacar bens ou direitos específicos do patrimônio geral do devedor - ou de terceiros a 

ele relacionados - para assegurar o cumprimento de determinadas obrigações, sem prejuízo da 

garantia ordinária do credor, que permanece sendo o patrimônio geral do devedor.  

O funcionamento do sistema de garantias, quando aperfeiçoado através da 

individualização de ativos, é simples3: o bem ou direito ofertado como garantia, numa 

situação de inadimplemento do devedor, será utilizado para sanar eventuais prejuízos do 

credor, o que a rigor pode se dar mediante venda judicial ou extrajudicial da garantia. 

Portanto, de uma forma geral, sempre interessam ao credor os bens e direitos mais valiosos e 

líquidos do devedor ou dos terceiros de alguma forma envolvidos na transação4. 

Atualmente, os ativos intangíveis e, mais especificamente, aqueles relacionados à 

propriedade intelectual das sociedades – marcas, patentes, programas de computador, 

desenhos industriais, obras intelectuais protegidas pelo Direito Autoral etc. -, configuram, não 

raramente, a parte mais relevante e valiosa do portfólio geral de ativos de uma sociedade.  

 

No mundo contemporâneo, o desenvolvimento econômico baseia-se, 

fundamentalmente, na capacidade de os países gerarem, apropriarem-se e aplicarem 

o conhecimento na geração e distribuição de riquezas. A própria riqueza vem 

assumindo, cada vez mais, formas intangíveis. O capital ou ativo intelectual das 

empresas é a base sobre o qual se assenta sua competitividade. Esse capital 

intelectual se expressa tanto nos conhecimentos das empresas quanto nas suas 

experiências, na sua especialização e outros intangíveis, em contraposição ao capital 

físico e financeiro que determinavam suas condições e vantagens no processo 

concorrencial [...] (BUAINAIN et al., 2011, p. 1). 

 

Em empresas de tecnologia, por exemplo, que dominam hoje o ranking de 

empresas mais valiosas do globo5, praticamente todo o valor do negócio provém de ativos que 

compõem a propriedade intelectual da sociedade. Neste sentido, os exemplos abaixo: 

                                                 

3 Importante diferenciar as transações que envolvem garantias de obrigações contratuais das operações de 

securitização. Na securitização (ou “titularização”), a sociedade normalmente cede direitos de crédito ou 

recebíveis para uma empresa ou fundo intermediário, que, por sua vez, emite valores mobiliários lastreados ou 

garantidos por esses mesmos direitos de crédito ou recebíveis. Portanto, embora os direitos de crédito ou 

recebíveis que integram uma securitização possam estar relacionados a ativos de propriedade intelectual (e.g. 

royalties oriundos de licenças de marcas ou patentes), o ativo de propriedade intelectual, propriedade dito, não 

é ofertado como garantia. Apenas para exemplificar, em transação emblemática de titularização envolvendo 

propriedade intelectual, o cantor e compositor David Bowie vendeu títulos lastreados pela receita que seria 

obtida com a exploração de 25 de seus álbuns à Prudential, levantando um valor total de aproximadamente 55 

milhões de dólares. Os títulos foram apelidados de “Bowie Bonds”. (MCGRATH, 2016).  
4 Ao longo deste trabalho, utiliza-se o termo “transação” como sinônimo de negócio e não com o significado 

próprio atribuído ao termo pelos artigos 840 e seguintes do Código Civil.  
5 Baseado no valor de mercado das companhias em abril de 2017: Apple (1º), Google (2º), Microsoft (3º), 

Amazon.com (4º), Facebook (6º), Tencent (10º) e Aliababa (12º) entre as 12 empresas mais valiosas do mundo. 

(STATISTA, 2017). 
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Tabela 1. Participação dos ativos intangíveis no valor total das sociedades em 2017 

Sociedade Percentual 

Amazon.com Inc. 95% 

Microsoft Corp. 88% 

Alphabet Inc. (Google) 65% 

Apple Inc. 62% 

Fonte: Brand Finance Institute (2017, p. 42), adaptado pelo autor. 

 

 

Em outros casos, os ativos provenientes da propriedade intelectual são 

simplesmente os únicos ativos disponíveis numa sociedade, como ocorre com frequência no 

caso de startups, as quais, muitas vezes, não possuem qualquer bem ou direito tradicional, 

como imóveis, frota de veículos, máquinas ou estoque, por exemplo.  

Dessa forma, os ativos que compõem a propriedade intelectual adquiriram uma 

função duplamente importante: tornaram-se alvo dos credores, que pretendem utilizá-los 

como garantia das obrigações assumidas pela sociedade devedora, e, ao mesmo tempo, 

passaram a ser uma importante ferramenta de financiamento da sociedade para a obtenção de 

empréstimos, investimentos etc. Portanto, é inevitável que seja cada vez mais comum a 

utilização da propriedade intelectual do devedor para garantir obrigações.  

Dentre os ativos de propriedade intelectual disponíveis, as marcas6 costumam 

aparecer com mais frequência em transações empresariais, pois muitas vezes configuram o 

único ativo capaz de assegurar a transferência do market share do devedor para um terceiro. 

Também por isso, o valor das marcas parece influenciar o valor de mercado das sociedades, 

como demonstram as tabelas abaixo: 

 

 

 

 

 

                                                 

6 Maria Loumioti (2012, p. 9) cita o exemplo do Bank of America, que, em 2001, outorgou empréstimo de 

elevados 350 milhões de dólares à Levi Strauss, adotando, na oportunidade, garantia baseada principalmente 

nas marcas da empresa. 
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Tabela 2. Marcas mais valiosas em 2017 

Sociedade Posição 

Apple Inc. 1º lugar 

Alphabet Inc. (Google) 2º lugar 

Microsoft Corp. 3º lugar 

Amazon.com Inc. 5º lugar 

Facebook Inc. 8º lugar 

Fonte: Interbrand (2017, p. 33), adaptado pelo autor. 

 

 

Tabela 3. Empresas com maior valor de mercado em 2017 

Sociedade Posição 

Apple Inc. 1º lugar 

Alphabet Inc. (Google) 2º lugar 

Microsoft Corp. 3º lugar 

Amazon.com Inc. 4º lugar 

Facebook Inc. 6º lugar 

Fonte: PwC (2017, p. 35), adaptado pelo autor. 

 

 

No mesmo sentido, o estudo sobre intangíveis de Chang Chuan Teh, Eduardo 

Kazuo Kayo e Herbert Kimura: 

 

Com base na pesquisa anual das marcas mais valiosas do mundo que a Interbrand 

(consultoria de origem inglesa especializada em valoração de marcas) divulga 

anualmente, os ativos intangíveis mostram uma forte associação entre o valor das 

marcas e o valor de mercado das empresas. (2008, p. 93) 

 

Além disso, importante observar que as marcas são um dos poucos ativos que as 

empresas invariavelmente possuem7, independentemente do segmento no qual estão inseridas. 

Toda empresa ao menos possui uma marca institucional, seja ela a parte nuclear do nome 

                                                 

7 Vale anotar que, embora todas as empresas utilizem algum sinal distintivo com a função de marca, nem todas 

as empresas possuem marcas efetivamente depositadas ou registradas perante o Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial – INPI, sendo apenas estas últimas integrantes do objeto deste estudo. 
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empresarial, um logotipo ou um nome fantasioso com o qual ela se apresenta no mercado. De 

igual modo, todo produto necessariamente tem um nome de mercado. 

Diante da percepção de valor que as marcas recebem no mercado, do valor 

significativo destes ativos em relação ao patrimônio geral de muitas sociedades, da efetiva 

existência deste tipo de ativo na enorme maioria das sociedades e da necessidade de 

minimizar o risco dos credores em determinadas situações, seja para viabilizar o negócio 

pretendido ou para que a contraprestação por ele exigida seja viável para o devedor, é 

inegável a importância do uso deste tipo de ativo para garantir obrigações assumidas em 

transações empresariais, o que justifica a recorrência desta prática no mundo corporativo. 

O direito brasileiro admite basicamente dois gêneros de garantias das obrigações, 

aquelas denominadas “pessoais”, dentre as quais estão a fiança e o aval, nas quais o 

patrimônio geral do garantidor passa também a assegurar o cumprimento da obrigação do 

devedor perante o credor8, e as denominadas “reais”9, que recaem sobre bens e direitos 

individualizados, garantem preferência ao credor10 e englobam basicamente as espécies 

penhor, anticrese e hipoteca. 

Adicionalmente, há a figura peculiar da alienação fiduciária em garantia, a qual, 

embora comporte características significativamente distintas do penhor, da anticrese e da 

hipoteca, também configura um direito real de garantia11. Nesse sentido: 

                                                 

8 “Um terceiro pode oferecer seu patrimônio como garantia de uma dívida de outrem. Com isso, a proteção do 

credor aumenta, mormente se o terceiro tem recursos. Caso o devedor falhe no dever de pagar, o credor pode 

reclamar a reparação do terceiro. Com o ajuste dessa garantia, não será mais apenas um patrimônio a assegurar 

a obrigação, mas dois.” (CASTRO NEVES, 2008, p. 191).  
9 “O Direito pátrio regula as garantias do primeiro tipo como direitos reais. Tais direitos conferem ao titular o 

privilégio de obter o pagamento de uma dívida com o valor de um bem, latu sensu, aplicado exclusivamente à 

sua satisfação. O mecanismo é simples: determinada coisa fica especialmente vinculada ao pagamento da 

dívida, de sorte que, se o devedor não paga, o credor promove sua venda judicial para cobrar-se no preço, com 

preferência sobre outros credores. Desse modo, o credor assegura a satisfação do crédito, de maneira mais 

incisiva, inclusive pelo valor psicológico da garantia. Essa preferência atesta a superioridade das garantias reais 

no sistema de segurança dos créditos, visto como, em todas, a coisa dada em garantia fica sujeita, mediante 

vínculo real, ao cumprimento da obrigação.” (GOMES, 2000, p. 229). 
10 Sobre o assunto, Venosa (2005, p. 540): “quando há direito real de garantia, especializa-se um bem, isto é, 

individualiza-se e determina-se o que a princípio era indeterminado, respondendo ele preferencialmente por 

determinada dívida. Isso ocorre por motivos de oportunidade e conveniência, quando ao credor parece 

necessário obter maior garantia, quando a simples garantia quirografária lhe aparenta ser insatisfatória”. 
11 Ainda que uma minoria de autores não classifique a alienação fiduciária como sendo uma garantia real, nos 

parece evidente que se trata de uma garantia real dotada de características próprias, como explica Rodrigues 

Netto (2004, p. 95-116): “Não se assemelha aos negócios fiduciários, tanto romano, como germânico, que se 

caracterizam pela sua atipicidade, cujo direito real, mediante vínculo contratual ou aposição de condição 

resolutiva, deixa de atender a finalidade econômica para que foi criado, atuando apenas como garantia de outro 

negócio jurídico. Difere da propriedade resolúvel prevista no artigo 1.359 do Código Civil, pois, em nenhum 

momento o credor desfruta da plenitude da propriedade, ao contrário do que ocorre com esta, onde a plenitude 

da propriedade pode vir a consolidar-se nas mãos do credor, de forma definitiva. Pendente o pagamento, só 

possui a posse indireta; implementada a condição, resolve-se a propriedade em favor do devedor; inadimplente, 
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Nesse diapasão, a alienação fiduciária em garantia, introduzida originalmente em 

nossa legislação para dar substrato aos contratos de financiamento precipuamente de 

bens móveis e duráveis, inseriu em nosso ordenamento mais um direito real de 

garantia, que se agrega ao rol já existente, com características próprias. (VENOSA, 

2005, p. 416) 

 

O escopo deste estudo afasta prontamente de análise as garantias pessoais, que 

não guardam qualquer relação com o tema. Incompatíveis também a anticrese e a hipoteca, 

que se aplicam exclusivamente a bens imóveis e, portanto, não admitem ativos de propriedade 

intelectual, os quais são classificados como bens móveis12. Por exclusão, podem recair sobre 

coisas móveis, tais como as marcas, somente o penhor e a alienação fiduciária em garantia13. 

Todavia, ainda que ambos os institutos possam recair sobre bens móveis e, 

portanto, sobre marcas, a alienação fiduciária em garantia, diferentemente do penhor, implica 

a transferência da propriedade resolúvel da marca para o credor fiduciário, mantendo o 

devedor somente o domínio direto – posse – da marca ofertada em garantia.   

Assim, por implicar a transferência de parcela da propriedade da marca para o 

credor, a alienação fiduciária em garantia, uma vez implementada, retira o sinal distintivo da 

esfera patrimonial do devedor, de modo que a marca não estará então sujeita a penhoras ou 

constrições oriundas de outros créditos ou aos efeitos de uma eventual recuperação judicial ou 

falência que o devedor fiduciário venha a enfrentar. Adicionalmente, a propriedade fiduciária 

impede o credor de onerar ou instituir novo gravame sobre o bem e cria um sólido vínculo 

entre o credor e a marca objeto da alienação fiduciária em garantia, a qual não poderá ser 

substituída por outro bem, como admitiria, em algumas situações, o penhor14.  

Na prática, as características acima acabam por fazer da alienação fiduciária em 

garantia um mecanismo mais seguro para os credores – quando comparado ao penhor de 

marcas - e, desse modo, têm feito crescer o interesse do mercado neste instituto. Some-se a 

isso o fato de que a alienação fiduciária em garantia não acrescenta prejuízo substancial ao 

devedor – quando comparada, novamente, ao penhor de marca – e temos então justificada a 

                                                                                                                                                         

consolida-se a propriedade em nome do credor, para excussão da garantia e recebimento do valor, não lhe 

cabendo tornar-se proprietário, em definitivo. É, destarte, um novo direito real em garantia, possuindo 

delineamento próprio e típico”.  
12 Aliás, vale esclarecer que, ao considerar os direitos decorrentes de marcas, patentes e desenhos industriais 

como sendo bens móveis, o artigo 5º da Lei 9.279/96 não encontra qualquer resistência na doutrina.  
13 A título de esclarecimento complementar sobre o tema, a alienação fiduciária em garantia pode também recair 

sobre bens imóveis, nos termos da Lei 9.514/97. 
14 O artigo 1.433, VI, do Código Civil, por exemplo, prevê hipótese na qual o dono da coisa empenhada poderia 

impedir a venda antecipada da garantia, substituindo-a, ou oferecendo outra garantia real idônea. 
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rápida difusão, na prática empresarial, da alienação fiduciária de marcas como garantia das 

mais diversas obrigações.  

Ocorre que, se de um lado interessa aos credores adotar a propriedade fiduciária 

para tomar marcas como garantia das obrigações assumidas por seus devedores, por outro, a 

constituição e eficácia da propriedade fiduciária, quando envolve marcas, parece depender de 

registro ou anotação do instrumento perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial15 

(INPI) e pode, neste aspecto, enfrentar relevantes obstáculos legais, conforme previsto nos 

artigos 134 e 135 da Lei 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade 

industrial (LPI). 

Isso, pois determina o artigo 134 da LPI que “o pedido de registro e o registro 

poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal 

registro”. Ou seja, o cessionário deve, tal como o titular original da marca, cumprir o requisito 

de legitimidade, previsto no artigo 128 do mesmo diploma legal, o qual, por sua vez, 

determina que apenas pode ser titular de marca a pessoa jurídica que exerce efetiva e 

licitamente – de modo direto ou através de empresa que controle direta ou indiretamente - 

atividade compatível com a marca objeto da transação. 

Em outras palavras, se a alienação fiduciária em garantia implica a transferência, 

ainda que parcial, da propriedade da marca em favor do credor, pergunta-se dessa forma se o 

credor precisaria, então, preencher o requisito de legitimidade (ter objeto social compatível 

com a marca objeto da transação) para receber as marcas em garantia.  

Uma resposta positiva poderia inviabilizar a enorme maioria das transações, haja 

vista que os credores costumam ser instituições financeiras, fundos de investimento ou outros 

veículos com objeto social usualmente incompatível com a especificação da marca ofertada 

pelo devedor fiduciário como garantia, a qual, muitas vezes, está vinculada ao mercado 

específico de atuação do devedor (e.g. alimentos, bebidas, eletrônicos etc.). Todavia, não há 

também na legislação especial nada que indique que a resposta seria negativa, liberando 

expressamente o credor que recebe a marca via alienação fiduciária em garantia de atender ao 

requisito da legitimidade previsto nos artigos 128 e 134 da LPI. 

Superado o obstáculo acima, pergunta-se ainda, também por conta da 

transferência da propriedade resolúvel inerente à alienação fiduciária em garantia, se deveria o 

credor fiduciário observar a limitação constante do artigo 135 da LPI, relativa à chamada 

                                                 

15 O Capítulo 3.1 deste trabalho trata de forma específica da necessidade de registro dos instrumentos de 

alienação fiduciária de marcas perante o INPI. 
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“universalidade da cessão”, a qual determina que a cessão deverá compreender todos os 

pedidos ou registros de marca, do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, sob pena de 

cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.  

Uma resposta afirmativa demandaria uma criteriosa seleção das marcas tomadas 

em garantia, sob pena de causar, dentre outros prejuízos, o cancelamento dos registros e/ou o 

arquivamento dos pedidos de registro que, embora titulados também pelo devedor fiduciário, 

não tenham sido inseridos na transação16. Também neste aspecto, não há nada na legislação 

especial que aponte para uma resposta negativa. 

Como visto, o cenário é de total insegurança e desconforto para as partes que 

pretendem implementar a alienação fiduciária de marcas em garantia, pois tais questões não 

foram ainda adequadamente enfrentadas pela doutrina e/ou pelo judiciário, e nem mesmo há 

posicionamento, instrução, resolução ou parecer normativo do INPI sobre o assunto17.  

Mesmo sendo a alienação fiduciária de marcas em garantia um mecanismo 

largamente adotado no contexto de diversas transações empresariais da atualidade, não se tem 

ainda conhecimento de qualquer enfrentamento administrativo ou judicial da questão, 

especialmente no tocante à equiparação deste tipo de operação a uma transferência de 

titularidade de marcas por cessão e, ato contínuo, à eventual necessidade de observância das 

restrições previstas na LPI por parte do credor fiduciário.  

Na prática, percebe-se no país alguma escassez de estudos aprofundados sobre 

garantias das obrigações, nota-se que são raríssimos os conteúdos nacionais18 sobre o uso da 

propriedade intelectual para garantir obrigações e não se tem conhecimento de qualquer 

estudo dedicado à alienação fiduciária de marcas em garantia.  

                                                 

16 Uma marca pode não ser inserida na transação por motivos diversos, dentre os quais: por vontade das partes, 

por estar previamente gravada com ônus ou limitação, por se referir a uma divisão de negócios distinta etc.  
17 Embora sejam vários os exemplos de anotação de instrumentos de alienação fiduciária de marcas em garantia 

perante o INPI, aparentemente nunca se enfrentou – no âmbito administrativo da Autarquia - questionamento 

específico sobre o tema, motivado por recurso, manifestação ou ato similar dos usuários do sistema de marcas. 

Desse modo, na opinião deste autor, tais anotações, isoladamente, por ausência completa de debate ou norma 

sobre o tema, não devem ser interpretadas como sendo uma presunção de inaplicabilidade das limitações 

constantes dos artigos 134 e 135 à propriedade fiduciária de marcas. 
18 Diante das características únicas e peculiares da alienação fiduciária em garantia prevista no ordenamento 

jurídico brasileiro, a qual não se equipara às modalidades de garantia existentes em outras jurisdições, este 

estudo pôde absorver de forma muito limitada as referências estrangeiras disponíveis. Sobre o tema, a lição de 

Moreira Alves (1987, p. 46): “verifica-se que a alienação fiduciária em garantia, negócio jurídico típico que é, 

não se enquadra entre os negócios fiduciários propriamente ditos, diferenciando-se, também, dos negócios 

fiduciários do tipo germânico; e, ainda que apresente semelhanças com o trust receipt e vários pontos de 

contato com o chattel mortgage, é instituto próprio do direito brasileiro, em cujo sistema – do qual, à primeira 

vista, parece aberrar – se ajusta dogmaticamente, já prestando amplo benefício como instrumento jurídico 

adequado à segurança do crédito”. 



16 

 

Logo, não se tem também conhecimento de que o tema específico abordado neste 

estudo tenha sido minimamente explorado (excetuados os debates no âmbito privado que 

frequentemente ocorrem entre as partes contratantes), o que significa dizer que hoje não há 

qualquer precedente administrativo ou judicial ou mesmo trabalho acadêmico que responda à 

questão na qual está pautado o presente estudo, qual seja: é possível aperfeiçoar a alienação 

fiduciária de marcas em garantia sem que as partes tenham que observar os requisitos da 

legitimidade do titular e/ou da universalidade da cessão, constantes da LPI?  

É este, pois, o objetivo primordial deste estudo. 
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2. A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE MARCAS EM GARANTIA, A CESSÃO DE 

MARCAS E A APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 134 E 135 DA LPI 

 

Considerando a necessidade de registro do instrumento de alienação fiduciária de 

marcas em garantia perante o INPI19, imperioso entender se as restrições constantes dos 

artigos 134 e 135 da LPI seriam aplicáveis à propriedade fiduciária de marcas, pois, conforme 

se extrai do texto legal, tais limitações estão, a rigor, expressamente direcionadas à 

transferência de titularidade de marcas por cessão.  

Assim, interessa ao presente estudo saber se a propriedade fiduciária de marcas, 

por ser modalidade de garantia que contempla a transferência da propriedade resolúvel das 

marcas ofertadas em garantia, mas ter características substancialmente distintas de uma cessão 

de marcas, seria ainda assim equiparável a uma transferência de titularidade de marcas por 

cessão, ao menos para fins de aplicação dos artigos 134 e 135 da LPI.  

E, nesse aspecto, dentre as diversas diferenças que visivelmente existem entre a 

propriedade fiduciária de marcas e a transferência de titularidade de marcas por cessão, uma 

análise aprofundada de três das principais características de ambos os institutos parece ser 

suficiente e fundamental para responder à questão proposta neste estudo de forma apropriada. 

Diante disso, passa-se a analisar (a) o objetivo de cada um destes negócios jurídicos, (b) a 

abrangência dos institutos, e (c) os efeitos deles decorrentes. 

 

2.1. Quanto ao objetivo  

 

O instituto da alienação fiduciária em garantia foi introduzido no ordenamento 

jurídico brasileiro pela Lei 4.728/65, que disciplinava o mercado de capitais. Desde sua 

redação original, a norma já era voltada para a outorga de bens móveis como garantia de 

obrigações, mas foi posteriormente alterada pelo Decreto-Lei 911/69, que trouxe contornos 

materiais e processuais mais adequados e definitivos ao instituto. 

Posteriormente, a mencionada legislação sofreu ainda outras alterações, as quais, 

entretanto, pouco impactaram a alienação fiduciária em garantia de bens móveis infungíveis 

                                                 

19 Afirmação detalhadamente explorada no Capítulo 3.1 deste estudo. 
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(e.g. Lei 10.931, de 2 de agosto de 2004, que versava sobre o patrimônio de afetação de 

incorporações imobiliárias).  

 

De fato, a Lei nº 4.728/65, estruturadora do mercado de capitais, criou o instituto, 

que ganhou contornos materiais e processuais definitivos com o Decreto-lei nº 

911/69, que alterou a redação do art. 66 da referida lei e em seus nove artigos 

disciplinou a garantia fiduciária cuja experiência demonstrou ser muito útil no 

mundo negocial. O instituto sofreu nova configuração por força da Lei nº 

10.931/2004, a qual teve por finalidade maior criar o patrimônio de afetação de 

incorporações imobiliárias.” (VENOSA, 2005, p. 416) 

 

Contudo, com a entrada em vigor do Código Civil (2002), tanto os contornos 

jurídicos quanto os pressupostos de constituição e validade desta modalidade de garantia, que 

passou a ser então denominada “propriedade fiduciária”, foram incorporados nos artigos 

1.361 e 1.362 do novo diploma legal20, que restou por regular inteiramente os aspectos 

materiais do instituto - quando aplicado em conexão com bens móveis infungíveis, tais como 

marcas - e, nesse sentido, revogar tacitamente a legislação anterior21. 

Segundo determinava o caput do artigo 66 da Lei 4.728/65, com redação já 

alterada pelo Decreto-Lei 911 de 1º de outubro de 1969, a alienação fiduciária em garantia 

transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, 

independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor fiduciário 

o possuidor direto e depositário da coisa ofertada em garantia.  

De forma similar, considera-se atualmente alienação fiduciária em garantia - ou 

propriedade fiduciária, como preferiu o Código Civil (2002) - a propriedade resolúvel de 

coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. Este é o 

exato conteúdo do artigo 1.361 do Código Civil (2002), que regula a matéria e torna então 

evidente o principal objetivo da propriedade fiduciária. 

Pois bem, a propriedade fiduciária tem, então, escopo de garantia, transferindo, de 

forma provisória, a propriedade resolúvel da marca ofertada em garantia ao credor. O objetivo 

                                                 

20 Do ponto de vista prático, importante somente notar que a regulação trazida pelo Código Civil (2002) parece 

ser ligeiramente mais flexível do que aquela prevista na legislação anterior, por admitir o uso do instituto por 

sociedades que não sejam instituições financeiras e alterar a obrigação de registro do instrumento do domicílio 

do credor para o domicilio do devedor, o que passou a permitir que estrangeiros também se aproveitem com 

segurança desta modalidade de garantia. 
21 Ressalvada a manutenção da validade das normas processuais contidas na legislação anterior em função do 

comando expresso do artigo 2.043 do próprio Código Civil (2002). Em consonância com este entendimento, 

Venosa (2005, p. 416) esclarece que “a maioria das disposições de direito material passa a ser regulada pelo 

vigente Código, e não mais pela legislação anterior. Aponte-se, porém, de plano, que o novel legislador do 

Código utiliza-se em linhas gerais dos mesmos princípios da lei pretérita, a qual foi, sem dúvida, absorvida 

pelo corrente ordenamento civil, mercê de seus excelentes resultados práticos.”.  
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deste arranjo contratual é, portanto, garantir uma obrigação principal, sendo evidente e 

inquestionável seu caráter acessório. 

Como destaca José Carlos Moreira Alves (1973, p. 146), “é a propriedade 

fiduciária direito acessório por natureza, porquanto se destina a assegurar a satisfação do 

direto de crédito, que é o principal”. Aliás, em relação à finalidade da propriedade fiduciária, 

a doutrina de CHALHUB (2006, p. 120-121) é precisa ao afirmar: 

 

A propriedade fiduciária é direito real caracterizado pelo fato de que é constituído 

precipuamente para determinado fim e somente para perdurar enquanto existir o 

escopo para o qual foi constituída. A propriedade, nesse mister, não é atribuída em 

caráter perpétuo, mas constitui-se como um direito real temporário, que é limitado 

para atender à finalidade para a qual foi constituída. Sua duração, portanto, está 

subordinada ao implemento da condição sob a qual foi constituída. É neste aspecto 

que a propriedade fiduciária se distingue com maior nitidez da propriedade plena – 

aquela é limitada pela sua própria finalidade, pelo escopo para o qual foi criada; a 

transmissão da propriedade para o fiduciário não se faz de forma plena e definitiva, 

mas de forma restrita e temporária. [...]  

 

Trata-se, portanto, de uma propriedade temporária, destinada a um fim específico, 

não podendo o fiduciário mantê-la perpetuamente em seu patrimônio, já que tem a 

obrigação de restituí-la ao seu antigo dono, se resolúvel o domínio, ou a um terceiro, 

se fiduciário o domínio. 

 

Desse modo, e como na propriedade fiduciária o domínio direto da marca (i.e. 

posse) permanece com o devedor, nota-se que o credor não busca, através da propriedade 

fiduciária, adquirir, usar ou explorar comercialmente a marca, mas tão somente tê-la como 

garantia para melhor resolver os prejuízos porventura oriundos de potenciais situações de 

inadimplemento ou insolvência do devedor em relação à obrigação principal. 

Aliás, diante das restrições que existem à manutenção da garantia pelo credor22, as 

quais se aplicam mesmo em situações de inadimplemento do devedor (quando deve o credor 

excutir a garantia, judicial ou extrajudicialmente), nota-se que tanto o uso como a propriedade 

plena e definitiva da marca não poderiam sequer ser considerados alvos indiretos das partes 

numa transação envolvendo a propriedade fiduciária de marcas, e definitivamente não são da 

essência do ato voluntariamente executado pelas partes quando da contratação da garantia. 

De outro modo, a transferência de titularidade de marcas por cessão tem, como 

indica o próprio nome, o objetivo principal de transferir a propriedade plena da marca do 

cedente para o cessionário, de modo definitivo, para que este possa então usá-la livremente e 

                                                 

22 Neste sentido, o caput do artigo 1.365 do Código Civil é expresso ao pontuar que “É nula a cláusula que 

autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia, se a dívida não for paga no 

vencimento”. 
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de forma ilimitada no mercado ao qual a marca objeto da alienação se destina, motivo pelo 

qual contempla também o domínio direto23, sem o qual a transação perderia sentido.  

O escopo da transferência de titularidade de marcas por cessão fica também nítido 

na doutrina de Gama Cerqueira, que afirma que o modo usual de transferência da marca é a 

cessão do registro, pela qual - e aqui se destaca o real objetivo do instituto - se transferem para 

o cessionário todos os direitos dele resultantes. 

 

Embora o objeto da alienação seja a própria marca, como objeto de propriedade que 

é o modo usual de sua transferência é a cessão do registro, pela qual se 

transferem para o cessionário todos os direitos dele resultantes. A natureza da 

marca não impede que ela seja objeto de outros contratos translatícios da 

propriedade, como a venda, a permuta, a doação, a transferência como entrada de 

capital, etc. (GAMA CERQUEIRA, 2010, p. 137, grifo do autor). 

 

Assim, numa cessão de marca, o objetivo das partes é a transferência voluntária, 

definitiva e total dos direitos relativos ao sinal marcário, seja ele pedido de registro e/ou 

registro de marca efetivamente concedido pelo INPI. Portanto, em sua concepção original é 

negócio principal e autônomo, embora na prática algumas vezes esteja inserido em outras 

operações (e.g. como condição precedente ao fechamento de uma operação societária). 

No item 8.1 da versão atualizada do Manual de Marcas, instituída pela Resolução 

INPI/PR nº 177/2017 (Manual de Marcas), o INPI assim conceitua a transferência de 

titularidade de marcas por cessão, novamente evidenciando o objetivo deste negócio jurídico: 

“A transferência por cessão aplica-se aos casos em que uma pessoa física ou jurídica, 

denominada cedente, transfere os direitos sobre as marcas por meio de um instrumento de 

cessão a outra pessoa física ou jurídica, denominada cessionária”. 

O objetivo de uma cessão de marcas melhor se equipara àquele verificado numa 

cessão de direitos24, que a doutrina caracteriza como sendo uma transferência negocial de um 

complexo de direitos, de modo que o cessionário exerça, ao final, posição jurídica idêntica 

àquela até então exercida pelo cedente (DINIZ, 2004, p. 432). Aliás, a cessão de marcas é tida 

como uma espécie do gênero cessão de direitos, o que, inclusive, justifica a aplicação parcial 

das correspondentes normas: 

 

                                                 

23 BERTONE e CABANELLAS (1989, p. 302), ao tratar da distinção entre cessão e licença de marcas, anotam 

que a cessão pressupõe a transferência da totalidade dos direitos existentes sobre a marca. 
24 Fábio Ulhoa Coelho reforça que “rege-se a cessão de direito industrial pelas normas atinentes à cessão de 

direitos” (2000, p. 165). 
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A cessão de marcas é uma cessão de direitos. [...] Este enquadramento da figura da 

cessão marcaria não deixa de suscitar certas dificuldades. Deve se ter em conta que 

o Código Civil inclui sob um mesmo Título disposições sobre a cessão de direitos 

em geral, como o citado no artigo 1444, e em muito maior medida, sobre cessão de 

créditos, que é um caso particular de cessão de direitos. Como a cessão de marcas é 

uma cessão de direitos, mas não uma cessão de créditos, somente uma parcela das 

normas deste Título do Código Civil são aplicáveis à cessão de marcas diretamente; 

as normas do referido Título relativas à cessão de créditos, que constituem a maior 

parte do Título, somente serão aplicáveis à cessão de marcas por analogia. 

(BERTONE; CUEVAS, 1989, p. 423, tradução livre)25 

 

Alternativamente, poder-se-ia estabelecer um paralelo entre a transferência de 

marcas por cessão, quando onerosa, e a compra e venda de bens móveis, cuja definição 

trazida pelo artigo 481 do Código Civil (2002) prevê, de um lado, uma obrigação de transferir 

o domínio da coisa e, de outro, uma obrigação de pagar o respectivo preço, tal como ocorreria 

com cedente e cessionário, respectivamente, numa cessão de marcas. Se gratuita, a analogia 

poderia ainda se dar com a doação, na qual, por mera liberalidade, uma pessoa transfere um 

bem do seu patrimônio a outra.  

Nota-se, pois, que o objetivo da transferência de titularidade de marcas por cessão, 

embora possa ser equiparado àquele verificado numa cessão de direitos, numa compra e 

venda de bem móvel ou até numa doação, é totalmente distinto – e por isso inconfundível – 

daquele verificado na propriedade fiduciária de marcas.  

 

2.2. Quanto à abrangência 

 

Como se antecipou acima, a cessão de marcas transfere ao cessionário todos os 

direitos relativos ao pedido ou registro de marca que até então pertenceu ao cedente e, como 

usualmente não comporta restrição, permite que o cessionário, imediatamente, passe a usar, 

fruir e dispor livremente da marca objeto da cessão.  

De outro modo, a alienação fiduciária de marcas em garantia implica a mera 

transferência da propriedade resolúvel da marca ao credor, de forma que o devedor fiduciário 

permanece com o domínio direto da coisa ofertada em garantia, podendo usá-la regularmente. 

                                                 

25 No original em espanhol: “La cesión de marcas es uma cesión de derechos. [...] Este encuadramiento de la 

figura de cesión marcaria no deja de suscitar ciertas dificultades. Debe tenerse em cuenta que el Código Civil 

incluye bajo un mismo Título disposiciones sobre la cesión de derechos en general, como es el citado artículo 

1444, y en mucho mayor medida, sobre cesión de créditos, que es un caso particular de la cesión de derechos. 

Dado que la cesión de marcas es una cesión de derechos, pero no una cesión de créditos, las normas del Título 

del Código Civil correspondientes a esta última cesión solo le son aplicables parcialmente en forma directa; las 

normas de dicho título referidas a la cesión de créditos que constituyen la mayor parte del citado. Título solo 

son aplicables a la cesión de marcas en forma analógica”. 



22 

 

Diz-se resolúvel, pois a propriedade que se transfere na alienação fiduciária em 

garantia está sujeita a uma condição resolutiva, a qual, uma vez verificada, resolve os direitos 

reais anteriormente concedidos, extinguindo-os em benefício do proprietário original (devedor 

fiduciário). Mais ainda, determina o artigo 1.359 do Código Civil (2002) que a condição 

resolutiva opera retroativamente, desfazendo também aqueles direitos porventura constituídos 

na sua pendência.  

Aliás, vale notar que a propriedade resolúvel, ou seja, limitada por condição 

resolutiva, pode aparecer em diversos negócios jurídicos que igualmente não se confundem 

com a transferência de titularidade de marca por cessão, como, por exemplo, na doação com 

cláusula de reversão, na cláusula de retrovenda e no fideicomisso, sendo a propriedade 

fiduciária apenas uma das espécies que a admitem. Na prática, a propriedade resolúvel pode 

ser tida como um gênero de propriedade limitada que assume suas diversas espécies conforme 

o negócio jurídico no qual está inserida.  

Imperioso ainda esclarecer que, ao ser utilizada para compor o instituto da 

propriedade fiduciária, a propriedade resolúvel aparece com uma roupagem ainda mais 

peculiar26, haja vista que, neste caso específico, não desfruta o credor fiduciário do domínio 

direto da coisa, em função do desdobramento da posse. Não bastasse isso, sequer pode o 

credor fiduciário ficar com a marca (art. 1.365, caput, do Código Civil), sendo obrigado, 

mesmo diante de situações de inadimplemento do devedor fiduciário, a fazer a excussão 

judicial ou extrajudicial da garantia. 

Em outras palavras, a propriedade resolúvel caracteriza um gênero de propriedade 

limitada, haja vista que não contempla um dos requisitos mais essenciais da propriedade 

plena, qual seja, a perpetuidade ou irrevogabilidade, que configuram, por outro lado, a 

essência da transferência de titularidade de marcas por cessão.  

Quando assume a função de garantia, a propriedade resolúvel torna-se ainda mais 

limitada, pois o domínio direto da coisa permanece com o devedor, de forma que o credor 

fiduciário não desfruta da posse (i.e. não pode usar o bem), bem como há rigoroso 

impedimento legal no tocante à manutenção da coisa, haja vista que o credor não pode ficar 

com o bem nem mesmo numa situação de inadimplemento do devedor fiduciário.  

Neste mesmo sentido, a atemporal lição de Alonso (1967, p. 405-408):  

                                                 

26 Anotando o caráter sui generis da propriedade fiduciária prevista no ordenamento jurídico brasileiro, esclarece 

Venosa (2005, p. 418) que: “Por suas origens históricas verifica-se que nossa alienação fiduciária em garantia 

foi inspirada em outros institutos congêneres, sendo contudo original, não se amoldando com exatidão a 

qualquer outro”. 
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Isto permite classificar a propriedade resolúvel em duas formas diferentes: uma 

primeira sujeita a uma condição, que sobreviverá se a condição não acontecer, e 

outra, sujeita a um termo (resolutivo) e que "a priori" sabe-se que terminará. Esta 

segunda forma de propriedade resolúvel, condenada aprioristicamente à extinção, e 

que podemos chamar "propriedade temporária" é inferior a primeira, mais débil. A 

sua limitação constitutiva (termo iuris) é maior do que se dependesse duma condição 

incerta. [...] Em resumo: a nossa "propriedade fiduciária", é uma forma imprópria de 

propriedade. É propriedade resolúvel e resolvida. E ainda, dentre as "propriedades 

resolvidas" conta-se entre as formas mais incompletas e esvaziadas. Não obstante 

isto, existe um texto legal que configura a "propriedade fiduciária", elevando o 

credor sem a posse, porque assim o legislador o dispõe, a categoria de proprietário 

fiduciário e criando uma nova classe de propriedade, que não tem igual em sua 

debilidade no nosso direito. 

 

Desse modo, se de um lado a alienação fiduciária em garantia não pode, por 

envolver a transferência da propriedade resolúvel, ser confundida com um direito real sobre 

coisa alheia, como ocorre com o penhor e com a hipoteca27, de outro não pode também ser 

confundida ou equiparada a uma transferência plena da propriedade28 (e.g. transferência de 

titularidade de marcas por cessão), pois a propriedade fiduciária envolve a transferência de 

um direito de propriedade muito limitado, ao menos enquanto não ocorrer a consolidação da 

propriedade em nome do credor, ou seja, enquanto não vencer a dívida e ocorrer o 

inadimplemento da obrigação principal em relação à qual o bem foi ofertado como garantia. 

Na prática, nem mesmo quando ocorre a consolidação da propriedade em nome do 

credor fiduciário poder-se-ia falar em plena propriedade, pois ainda assim o credor fiduciário 

seria legalmente demandado a fazer a excussão da garantia para saldar seu crédito, ou seja, 

estaria ainda assim limitado o seu direito de ficar com a coisa e, portanto, o seu direito à plena 

propriedade das marcas ofertadas em garantia.  

Não obstante, em duas situações excepcionais o desfecho de uma operação de 

alienação fiduciária em garantia pode ser a constituição da plena propriedade em favor do 

credor fiduciário. A primeira delas está prevista no parágrafo único do artigo 1.365 do Código 

Civil (2002), que admite a formalização de uma espécie de “dação em pagamento” entre 

                                                 

27 “O bem é transferido para fins de garantia. Sob esse aspecto, não se confunde com os direitos reais de garantia 

do Código, penhor, hipoteca e anticrese, porque nestes existe direito real limitado, enquanto na alienação 

fiduciária opera-se a transferência do bem. [...] Com o negócio, o credor fiduciário passa à condição de 

proprietário dos bens alienados pelo devedor fiduciante. O credor fiduciário não é proprietário pleno, mas 

detém a propriedade resolúvel nos termos do art. 1.359 (antigo, art. 647) por nós já examinado”. (VENOSA, 

2005, p. 419-421). 
28 “A transmissão fiduciária, como acentuamos, não implica compra e venda e com esse contrato não se 

confunde. Trata-se de negócio que visa garantir obrigação. Na realidade, ocorre uma transmissão abstrata, 

simbólica da coisa, pois o alienante continua na posse imediata.” (VENOSA, 2005, p. 424). 
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devedor e credor, mas somente após o vencimento da obrigação principal originalmente 

assumida pelo devedor. 

  

Embora o credor mantenha a propriedade do bem, fiel à linha assumida nos 

princípios gerais dos direitos reais de garantia, a lei mobiliaria proíbe a cláusula 

comissória: “É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a 

coisa alienada com garantia, se a dívida não for paga no seu vencimento” (§ 6º art. 

66). Com a mesma redação se coloca o art. 1.365 do presente Código, o qual 

acrescenta, no entanto, no parágrafo único, que o “o devedor pode, com a anuência 

do credor, dar seu direito eventual à coisa em pagamento da dívida, após o 

vencimento desta. (VENOSA, 2005, p. 421) 

 

A segunda, se refere à hipótese de adjudicação da coisa pelo credor fiduciário, 

mencionada no parágrafo único do artigo 1368-B do Código Civil (2002), que poderia 

eventualmente ocorrer durante o processo de excussão judicial da garantia.  

Apenas nestas duas situações, restaria o credor fiduciário com uma propriedade 

ilimitada – e, portanto, plena – da coisa ofertada em garantia, mas embora tais situações de 

fato possibilitem um resultado final no qual o credor fiduciário adquire a propriedade plena do 

bem ofertado em garantia, percebe-se que ambas as situações exigem a realização de novos 

negócios jurídicos (dação em pagamento e adjudicação, respectivamente), posteriores e 

autônomos em relação à propriedade fiduciária, que não retiram portanto a essência limitada 

da propriedade transmitida quando da constituição de operações de alienação fiduciária de 

marcas em garantia, mas tão somente geram - quando realizados - seus próprios e particulares 

efeitos em relação às marcas que em momento anterior figuraram como garantia. 

Diz-se, pois, que a propriedade fiduciária é uma propriedade limitada em seu 

conteúdo e duração, posto que resolúvel, sendo sua limitação tamanha que mesmo em caso de 

inadimplemento não pode o credor ficar com a coisa, sendo obrigado a aliená-la para saldar a 

dívida (ROMITI, 2011, p. 80-81). Em idêntico sentido, a didática explicação oferecida por 

Martins (2010, p. 136-138) sobre o tema: 

 

Assim, enquanto na propriedade resolúvel a autonomia da vontade apõe uma 

limitação ao direito de propriedade, a fim de subtrair parte da finalidade econômica 

desse direito, utilizando-se dele para outro fim prático que não aquele determinado 

em lei, a propriedade fiduciária é criada, por lei, justamente para atender 

determinadas necessidades e a limitação lhe é intrínseca. [...] 

 

Em primeiro lugar, enquanto pendente a condição da propriedade resolúvel, o 

proprietário resolúvel possui todas as faculdades jurídicas que formam o conteúdo 

da propriedade plena, com a restrição apenas de poder vir a deixar de ser 

proprietário, caso se verifique a condição resolutiva. Na propriedade fiduciária, por 

outro lado, o proprietário fiduciário possui limitações ao seu direito de propriedade, 

conforme a espécie que se trate. Na alienação fiduciária em garantia, por exemplo, 
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ele não pode desfrutar de todas as faculdades jurídicas da propriedade plena, em 

decorrência do desdobramento da posse. Na propriedade fiduciária da alienação 

fiduciária o credor sequer mantém a posse direta do bem. [...] 

 

Em terceiro lugar, caso não se verifique a condição, na propriedade resolúvel a 

propriedade torna-se plena para o proprietário – até aquele momento resolúvel – na 

medida em que desaparece a restrição que sobre ela pendia. Na propriedade 

fiduciária, por outro lado, as consequências do não implemento da condição variam 

conforme a propriedade e a finalidade a que se destina. Na alienação fiduciária em 

garantia, por exemplo, não se resolve a propriedade, mas se consolida a posse na 

figura do credor, que passa a ter o ônus de vendê-la para pagar-se e devolver o bem 

ao alienante.  

 

Vê-se, pois, que a propriedade fiduciária recebe tratamento jurídico sui generis, 

pois não constitui uma transferência plena de propriedade, como ocorre com a transferência 

de titularidade de marcas por cessão, e, ao mesmo tempo, não configura direito real sobre 

coisa alheia, como ocorre com o penhor e com a hipoteca.  

Naturalmente, a transferência parcial, temporária ou de qualquer forma limitada 

dos direitos detidos pelo titular da marca costuma ensejar negócios jurídicos lícitos e 

legalmente admitidos, mas que não se confundem jamais com a cessão de marcas. O 

licenciamento (ainda que com exclusividade), a instituição de condomínio voluntário, a 

imposição de ônus real (e.g. usufruto) e/ou mesmo a transferência de parcela limitada da 

propriedade de uma marca são negócios jurídicos que, por não englobarem a transmissão 

definitiva da totalidade dos direitos relativos às marcas transacionadas, não se inserem no 

conceito legal de cessão29, extraído da interpretação sistemática da legislação.  

Desse modo, imperioso observar que, em termos de abrangência, os institutos da 

propriedade fiduciária de marcas e da transferência de titularidade de marcas por cessão são 

também inconfundíveis, não podendo ser equiparados. Novamente, percebe-se que, enquanto 

a propriedade fiduciária confere direitos limitados ao credor em relação à marca, na exata 

medida em que determinados direitos são necessários para dar segurança à garantia, na 

transferência de titularidade de marcas por cessão não existe, a rigor, qualquer limitação. 

Assim, comparando-se os institutos sob a perspectiva dos direitos abrangidos em 

cada uma das transações, verifica-se uma vez mais que - muito embora ambos os mecanismos 

envolvam em alguma medida uma transferência de “propriedade” da marca - são insuscetíveis 

                                                 

29 Vale ainda notar que, mesmo sendo passíveis de averbação (e.g. quando envolvem transferência de tecnologia) 

e/ou anotação, passando então a produzir efeitos perante terceiros, tais negócios jurídicos não constituem 

cessão de marca. Aliás, não obstante possam se assemelhar em certos aspectos à cessão de marcas, todas as 

transações que não compreendam a totalidade dos direitos marcários serão sempre negócios jurídicos outros 

que não uma cessão de marcas.  
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de equiparação ou confusão a propriedade fiduciária de marcas e a transferência de 

titularidade de marcas por cessão, pois enquanto a primeira transfere uma parcela limitada da 

propriedade da marca ao credor, que sequer recebe a posse da marca, a segunda transfere a 

plena propriedade da marca ao cessionário, consubstanciada na transmissão definitiva das 

faculdades de usar, fruir e dispor do bem.  

 

2.3. Quantos aos efeitos  

 

Os efeitos derivados de cada uma das transações talvez formem o melhor critério 

para verificar se a propriedade fiduciária de marcas e a transferência de titularidade de marcas 

por cessão seriam negócios jurídicos passiveis de equiparação ou deveriam ambos estar 

sujeitos às mesmas restrições legais (i.e. aquelas constantes dos artigos 134 e 135 da LPI), 

especialmente porque as marcas, como se sabe, visam também a proteção de terceiros. 

 

Ultimamente tem sido acentuado, com razão, que a marca não tem, apenas, a função 

de assegurar direitos e interesses meramente individuais, “mas a própria 

comunidade, por proteger o grande público, o tomador de serviços, o usuário, o 

povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do 

serviço prestado”. 

 

De fato, a defesa do interesse do consumidor é hoje, no Brasil, garantia 

constitucional (art. 5º XXXII, e art. 170, V), e o Código de Defesa do Consumidor 

(Lei n. 8.078/90) estipula, no art. 4º, que a política nacional de relações de consumo 

tem por objetivo, entre outros, a proteção de seus interesses econômicos, atendidos 

vários princípios, dentre os quais a coibição e repressão eficientes de todos os 

abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e a 

utilização indevida de marcas, nomes comerciais e signos distintivos que possam 

causar prejuízo aos consumidores. 

 

Fica, pois, evidenciado que, pelo menos no Brasil, a proteção à marca tem como 

objetivo garantir, de um lado, o interesse de seu titular e, de outro, o do consumidor, 

que não pode ser enganado quanto ao produto que compra ou o serviço que lhe é 

prestado. (SANTOS; JABUR, 2007, p. 84-85). 

 

Aliás, tendo em vista que tanto a legitimidade quanto a universalidade da cessão 

se traduzem em limitações ao direito do titular, que visam primordialmente proteger terceiros, 

sejam eles consumidores ou competidores inseridos em um mesmo segmento de mercado, os 

efeitos concorrenciais parecem propiciar um critério determinante que é capaz de responder 

de forma suficiente e satisfatória à principal questão formulada neste estudo. 

Nesse contexto, vale retomar que a propriedade fiduciária de marcas, 

diferentemente da transferência de titularidade de marcas por cessão, não contempla a posse 

das marcas ofertadas em garantia, o que significa dizer que o credor não poderá usar as 
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marcas objeto da transação30, as quais, na realidade, continuarão sendo usadas regularmente 

pelo devedor fiduciário, que mantém então seu vínculo com as ditas marcas. 

Assim, enquanto na transferência de titularidade de marcas por cessão o 

cessionário ingressa no mercado, passando a usar e a controlar as marcas objeto da transação, 

na propriedade fiduciária de marcas o credor não se insere no respectivo mercado, de modo 

que tanto competidores como consumidores continuam relacionando a marca objeto da 

garantia aos serviços ou produtos do devedor fiduciário. Em outras palavras, a origem e a 

procedência da marca são radicalmente afetadas numa cessão de marcas, mas não sofrem 

qualquer alteração na propriedade fiduciária de marcas. 

Para melhor explorar a importância destes efeitos concorrenciais e a relação 

intrínseca dos mesmos às restrições constantes dos artigos 134 e 135 da LPI, necessário se faz 

entender a origem e a motivação de cada uma destas restrições. 

 

2.4. A legitimidade do cessionário (artigo 134 da LPI) 

 

Como é sabido, podem requerer o registro de marcas apenas as pessoas jurídicas31 

que exerçam lícita e efetivamente, de modo direto ou através de sociedades controladas, 

atividade compatível com a marca pretendida32. Portanto, para se tornar titular originário de 

uma marca, a sociedade deve necessariamente cumprir o requisito de legitimidade, extraído 

do artigo 128 da LPI, sob pena de indeferimento do pedido de registro ou, conforme o caso, 

nulidade do eventual registro concedido em desacordo com a norma33. 

De igual modo, o legislador tomou o cuidado de imputar as restrições oriundas da 

legitimidade também àquelas sociedades que se tornam titulares de marcas por meio de 

                                                 

30 Excetuadas apenas as situações extraordinárias, já descritas neste estudo, que eventualmente tornem o credor 

fiduciário pleno proprietário das marcas que originalmente figuraram como garantia. 
31 A LPI contempla a possibilidade de uma pessoa física requerer o registro de marcas, devendo neste caso 

observar igualmente o pressuposto da legitimidade. Entretanto, interessa a este trabalho somente a legitimidade 

das pessoas jurídicas, que são aquelas que normalmente fazem parte de transações envolvendo a propriedade 

fiduciária de marcas. 
32 Neste sentido, o artigo 128 da LPI: Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito 

público ou de direito privado. § 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à 

atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou 

indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei. [...]. No caso de falta de 

legitimidade originária, vale notar que a nulidade, nos termos do artigo 167 também da LPI, produziria efeitos 

a partir da data do depósito do pedido. 
33 A não observância do artigo 128 da LPI dá ensejo à nulidade absoluta do registro, cuja declaração pode 

ocorrer em âmbito administrativo, por intermédio de processo de nulidade, instaurado ex officio pelo INPI ou a 

requerimento de pessoa com legítimo interesse, sendo que tal requerimento de nulidade poderá ser feito em 

âmbito judicial ou administrativo.  
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transferência de titularidade havida por cessão, haja vista que não faria sentido impor uma 

restrição aos titulares primários e não imputá-la também aos secundários34, terciários etc. 

Ou seja, a Lei 9.279/96, ao tratar da cessão em seu artigo 134, foi expressa ao 

determinar, em indiscutível referência ao artigo 128 da LPI, que o pedido de registro e o 

registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para 

requerer tal registro35. Neste sentido, dispõe o Manual de Marcas (INPI, 2017): 

 

A cessionária, por força do artigo 134 da LPI, deve atender ao requisito de 

legitimidade do requerente estabelecido no art. 128 da LPI. Desta forma, as partes 

envolvidas na transferência por cessão devem possuir atividade compatível com o 

produto/serviço que a marca visa a assinalar, de modo direto ou através de empresas 

que controlem direta ou indiretamente, sob pena de ter o pedido de anotação de 

transferência indeferido. 

 

Portanto, ainda que se alegue que, por força do artigo 1.226 do Código Civil 

(2002), a cessão de marcas (as quais são consideradas bens móveis) estaria completa com a 

celebração do instrumento de cessão e a tradição da marca, prescindindo assim da anotação de 

transferência de titularidade prevista no artigo 136, I, da LPI, nota-se que a ausência de 

legitimidade do cessionário certamente implicará o indeferimento da anotação perante o INPI 

e, por consequência, impedirá que a cessão produza efeitos perante terceiros, acabando com 

uma das funções primordiais da marca, que está justamente ligada ao exercício erga omnes do 

monopólio e da exclusividade costumeiramente assegurados ao titular da marca. 

Contudo, não obstante a legitimidade prevista na LPI seja de observância 

obrigatória nos casos de transferência de titularidade de marcas por cessão, imperioso 

analisarmos a essência do artigo 128 para entender se as mesmas restrições deveriam ser 

também impostas à propriedade fiduciária de marcas, a qual, ao ser implementada, transfere a 

propriedade resolúvel da marca objeto da garantia ao credor (ou seja, ocasiona a transferência 

de uma parcela limitada da propriedade da marca). 

                                                 

34 Importante apontar a forte crítica feita pela doutrina especializada em razão da omissão da Lei 9.279/96 no 

tocante à imposição do requisito de legitimidade para outros casos de transferência de titularidade que não 

sejam decorrentes de cessão (e.g. sucessão legítima ou testamentária), haja vista a veracidade que a marca deve 

carregar em termos de procedência e origem, inclusive para desempenhar adequadamente suas funções 

distintivas, seja perante a concorrência, seja perante os consumidores. 
35 “Para tanto, determina a atual legislação que o nosso titular preencha todos os requisitos legais de um 

requerente de um novo pedido de registro de marca. Em outras palavras, é imperativo que a sua atividade 

coincida com os produtos ou serviços identificados pela marca que lhe está sendo cedida.” (IDS - INSTITUTO 

DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2005, p. 270.) 
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Olhando para o passado, percebe-se que a restrição constante do artigo 128 da LPI 

é basicamente uma evolução de uma previsão que vigora no Brasil desde o surgimento da 

primeira legislação de marcas, mais especificamente a Lei 2.682 de 23 de outubro de 1875, a 

qual, inspirada na legislação francesa de 1857, restringia somente ao fabricante e ao 

negociante o direito de marcar os produtos de sua manufatura e de seu comércio.  

Em idêntico sentido, os Decretos 3.346 de 14 de outubro de 1887 e 1.236 de 24 de 

setembro de 1904 igualmente limitavam o direito de assinalar mercadorias e produtos por 

meio de marcas aos correspondentes industriais ou negociantes, enquanto o Decreto 16.264 de 

19 de dezembro de 1923 optou por limitar tais direitos ao industrial e ao comerciante, 

eliminando então a figura do negociante. 

Posteriormente, o Decreto-Lei 7.903 de 27 de agosto de 1945, que instituiu o 

Código da Propriedade Industrial, foi mais abrangente e, ao se inspirar na legislação 

Portuguesa36, tratou da legitimidade para registrar marcas da seguinte forma:  

 

Art. 88. Será garantido o uso exclusivo de marca de indústria ou de comércio, ao 

industrial ou comerciante que obtiver o registro de acôrdo com o presente Código. 

[...] 

 

Art. 90. Podem registrar marcas: 

1º) os industriais ou comerciantes, para distinguir as mercadorias ou produtos do seu 

fabrico ou negócio; 

2º) os agricultores ou criadores para assinalar os produtos de agricultura, de 

pecuária, e, em geral, de qualquer exploração agricola, zootécnica, fIorestal ou 

extrativa; 

3º) as cooperativas ou organismos de cooperação econômica, para assinalar os 

respectivos produtos ou mercadorias; 

4º) as emprêsas ou organizações profissionais para distinguir os produtos ou artigos 

resultantes de suas atividades; 

5º) a União, os Estados e Municípios, as entidades autárquicas, e de natureza 

coletiva, devidamente constituidas. 

6º) as entidades de caráter civil ou comercial, para uso próprio ou de seus 

associados. 

 

Aliás, vale esclarecer que, no entendimento de Gama Cerqueira (2010, p. 90), esta 

enumeração não seria sequer restritiva, pois sugeriu o aludido autor que qualquer pessoa que 

tivesse interesse em possuir a marca poderia, em tese, registrá-la. 

Uma redação mais próxima daquela que encontramos na legislação vigente 

começa finalmente a aparecer no Decreto-Lei 1.005, de 21 de outubro de 1969, 

posteriormente revogado pela Lei 5.772, de 21 de dezembro de 1971. Veja-se a seguir o 

conteúdo das mencionadas normas: 

                                                 

36 Mais precisamente, no artigo 76 do Código da Propriedade Industrial de Portugal. 
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Decreto-Lei 1005, de 21 de outubro de 1969 

 

Art. 73. Só podem registrar marcas as pessoas de direito privado, em função de 

atividade lícita que exerçam, bem como a União, os Estados, os Territórios, 

Municípios, o Distrito Federal e seus órgãos de administração direta ou indireta. 

 

Lei 5.772, de 21 de dezembro de 1971 

 

Art. 62. Só podem requerer registro de marca as pessoas de direito privado, a União, 

os Estados, os Territórios, Municípios, o Distrito Federal e seus órgãos de 

administração direta ou indireta. 

 

Parágrafo único. As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca 

relativa à atividade que exerçam efetiva e lìcitamente, na forma do artigo 61. 

 

E, finalmente, como antecipou-se acima, a legitimidade para requerer o registro de 

marcas é atualmente regulada pelo artigo 128 da Lei da Propriedade Industrial, que, em seu 

parágrafo primeiro, ao tratar especificamente das pessoas de direito privado, determina que 

têm legitimidade para requerer o registro de uma marca apenas aqueles que exerçam efetiva e 

licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, a 

atividade que irá compor a classificação e especificação da marca pretendida, sendo este um 

requisito essencial para a realização do pedido de registro. Eis abaixo a parcela do dispositivo 

legal em comento que interessa ao presente estudo: 

 

 Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito 

público ou de direito privado. 
 

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à 

atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas 

que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta 

condição, sob as penas da lei. [...] 

 

Um exame atento da evolução histórica do pressuposto da legitimidade evidencia 

que a criação de um cenário compatível com o uso efetivo da marca é aquilo que sempre 

motivou a existência das restrições baseadas na legitimidade do titular.  

Em outras palavras, o objetivo visado pela legitimidade, que se pode extrair de 

todas as leis relacionadas a marcas que até hoje vigoraram no Brasil, está indiscutivelmente 

atrelado à atribuição de privilégios marcários exclusivamente a pessoas que podem, em razão 

de suas atividades ou qualificações, promover o uso efetivo da marca.  

Nota-se, por exemplo, que no passado o legislador tentou assegurar o uso efetivo 

das marcas de modo indireto, admitindo que somente os players daquele determinado 

mercado poderiam solicitar o registro de suas marcas (e.g. fabricante do produto). 
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Ocorre que a dinâmica empresarial fez surgir figuras corporativas que, não 

obstante inseridas em um determinado segmento de mercado, comumente não se encaixavam 

no rol de pessoas consideradas legítimas encravado na legislação pretérita.  

Assim, a legislação marcária foi sendo substancialmente alterada no tocante à 

legitimidade, até que, em uma abordagem mais moderna e adequada, optou o legislador por 

atacar de modo direto seu principal objetivo, consubstanciado em assegurar o privilégio 

somente em contextos capazes de acarretar o uso efetivo da marca.  

Para tanto, a legislação mais atual impõe aos requerentes (e indiretamente, aos 

cessionários) somente o exercício efetivo e lícito de atividade compatível com a marca que se 

pretende registrar, haja vista que estas foram as condições tidas pelo legislador como 

essenciais para formar um ambiente propício ao efetivo uso da marca, evitando assim que se 

retire a legitimidade de uma determinada pessoa ou sociedade pelo simples fato dela não estar 

inserida em um rol preexistente e exaustivo de categorias. 

A Lei 9.279/96 não traz qualquer parâmetro adicional sobre o que seria exercer 

efetivamente ou exercer licitamente uma atividade37 e, mais ainda, não exige do depositante 

sequer uma comprovação documental acerca da observância dessa regra quando da 

formulação do pedido de registro38, cabendo ao depositante da marca declarar que observou a 

regra e, ao INPI, a obrigação de tomar as medidas necessárias para que a legislação seja 

efetivamente cumprida. 

                                                 

37 Como ao legislador é impossível antecipar todas as situações futuras e, portanto, criar normas capazes de 

regular, de forma suficientemente específica, todos os possíveis casos concretos, inegável a utilidade da atual 

técnica legislativa, que abusa das cláusulas gerais e frequentemente adota termos com significado flexível. 

Aliás, não é por outro motivo que muitos teóricos sustentam que as normas jurídicas jamais serão 

autoaplicáveis, pois sempre dependerão, em maior ou menor grau, de uma interpretação que lhes será dada 

pelo judiciário, o qual, baseado no caso concreto, passa então a exercer uma função normativa, ainda que de 

caráter puramente interpretativista. Isso será especialmente verdade quando a norma objeto de análise dispõe 

de inegável textura aberta, por conta de termos ou expressões que ainda não encontram significado legalmente 

definido ou socialmente estabelecido. Ao estabelecer que, para solicitar o registro de uma marca, o requerente 

deve exercer efetiva e licitamente atividade compatível com a especificação ou classificação da marca 

pretendida, o artigo 128, parágrafo único, da Lei 9.279/96, confirma a posição dos teóricos, haja vista que uma 

mera análise literal do texto legal não proporciona uma compreensão suficiente da questão, já que “exercer 

licitamente” e “exercer efetivamente” são pressupostos legais que demandam interpretação relativamente 

complexa. 
38 No passado, os formulários internos do INPI exigiam que fosse juntado o contrato social ou estatuto social da 

sociedade requerente, bem como que fosse reproduzido, no pedido de registro, o correspondente objeto social. 

Aliás, precedentes judiciais autorizavam que o INPI assim agisse: “O parágrafo único do art. 128 da LPI exige 

que o requerente de registro marcário exerça atividade compatível com a classe para a qual reivindica o 

registro da sua marca. É razoável que a autoridade administrativa exija do requerente um mínimo de 

comprovação da sua atividade, com vistas a aferir a conformidade com a exigência da LPI” (TRF2, 2007) . 

No caso específico da análise da legitimidade do cessionário, provocada por uma cessão de marcas, o INPI 

segue exigindo esclarecimentos e documentos do cessionário. 
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Na prática, o exercício do papel fiscalizador do INPI muitas vezes se concretiza 

através da formulação de exigências39, as quais têm como escopo primordial solicitar 

esclarecimentos adicionais sobre a compatibilidade entre a atividade do depositante e aquela 

descrita na especificação da marca pretendida, e/ou entre a atividade do cessionário e aquela 

constante da especificação da marca objeto da cessão, pois tal análise muitas vezes é 

complexa e a formulação de exigências visa dar subsídios suplementares à decisão do INPI. 

De todo modo, o INPI dá sua atual interpretação à legitimidade no Manual de 

Marcas (INPI, 2017), determinando que no exame substantivo de pedidos de registro de 

marca deverá ser observado o requisito da legitimidade previsto no artigo 128 da LPI, 

conforme dispõem os itens 5.5, 5.5.1, 5.5.2 e 5.5.8 do referido manual, abaixo reproduzidos: 

 

5.5. Análise da legitimidade do requerente 

 

A Lei da Propriedade Industrial, em seu art. 128, estabelece que as pessoas físicas e 

jurídicas de direito privado só podem reivindicar registro de marca relativa a 

atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas 

que controlem direta ou indiretamente, declarando esta condição no próprio 

requerimento, sob as penas da lei. 

 

A exigência legal de haver compatibilidade entre os produtos ou serviços 

reivindicados no depósito com aqueles produzidos/comercializados ou prestados 

pelo requerente deve ser observada, obrigatoriamente, pelos requerentes de pedidos 

de registro relativos às marcas de produto ou serviço, sob pena de indeferimento, no 

caso de pedido, ou nulidade, no caso de do registro. 

 

No exame substantivo, é verificado se os produtos ou serviços reivindicados são 

compatíveis com a atividade exercida efetiva e licitamente pelo depositante, 

declarada no ato do depósito do pedido, observada a natureza da marca. Havendo 

dúvidas, formulam-se as exigências cabíveis. 

 

5.5.1. Declaração de atividade 

 

A especificação de produtos e serviços reivindicada pelo usuário em seu pedido de 

registro de marca deve ser condizente com a declaração de atividade feita pelo 

requerente, conforme determina o parágrafo primeiro do art. 128 da LPI. [...] O 

requerente é obrigado a apresentar tal declaração em pedidos em papel, devendo, no 

formulário eletrônico marcar a quadrícula correspondente. No entanto, tal condição 

não isenta o depositante de comprovar documentalmente a veracidade da declaração 

apresentada se considerado necessário. 

 

5.5.2. Produto ou serviço decorrente da atividade principal 

 

Os pedidos de registro destinados a assinalar produtos ou serviços que não guardem 

correspondência literal com a atividade declarada, mas que possam ser enquadrados 

como atividade acessória, serão examinados, de per se, a fim de verificar se, 

efetivamente, o produto ou o serviço decorre naturalmente da atividade principal. 

 

5.5.8. Atividade de empresa controladora e controlada 

                                                 

39 Neste caso, trata-se das exigências de mérito previstas no artigo 159 da LPI. 
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Quando o exercício de atividade compatível com os produtos ou serviços 

reivindicados se dá por meio de empresa controlada direta ou indiretamente pelo 

requerente, é necessário que tal condição seja declarada no ato do pedido, conforme 

previsto no § 1º do art. 128 da LPI. 

 

O mesmo ocorre com a legitimidade do cessionário, cujo entendimento do INPI 

está estampado no item 8.1 do Manual de Marcas (INPI, 2017), que assim estabelece: 

 

8.1 Transferência por cessão 

 

[..] 

 

a) A cessionária, por força do artigo 134 da LPI, deve atender ao requisito de 

legitimidade do requerente estabelecido no art. 128 da LPI. Desta forma, as partes 

envolvidas na transferência por cessão devem possuir atividade compatível com o 

produto/serviço que a marca visa a assinalar, de modo direto ou através de empresas 

que controlem direta ou indiretamente, sob pena de ter o pedido de anotação de 

transferência indeferido. 

 

Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o 

cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro. 

 

Informações específicas sobre a apreciação da legitimidade do requerente de registro 

de marca podem ser obtidas no item 5.5 Análise da legitimidade do requerente. 

 

[...] 

 

Percebe-se, pois, que a interpretação da Autarquia coaduna com o objetivo maior 

da legitimidade, qual seja, assegurar um ambiente formalmente adequado ao uso efetivo dos 

privilégios marcários outorgados pelo INPI.  

Aliás, vale esclarecer que, embora a preocupação com a concessão de registros a 

pessoas capazes de promover o uso efetivo da marca seja atacada somente pelo pressuposto 

da legitimidade, isso não significa dizer que essa é a única contribuição que a legitimidade 

gera para o sistema de marcas. Entre outros efeitos positivos, a legitimidade evita a reserva de 

sinais distintivos (complementando o instituto da caducidade) e facilita a aplicação do 

princípio da especialidade das marcas em casos de colidência. 

Quando aplicada à transferência de titularidade de marcas por cessão, por força do 

artigo 134 da LPI, a legitimidade, nas transações envolvendo marcas ainda não sujeitas à 

caducidade40, se mostra como a única ferramenta disponível ao INPI para assegurar um 

                                                 

40 Por interpretação do artigo 143, II, da LPI, não estariam sujeitos à caducidade os pedidos de registro, que 

sequer constituem privilégio, nem os registros de marca concedidos há menos de 5 (cinco) anos. 
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contexto propício ao uso efetivo da marca. Nos demais casos de transferência de titularidade, 

a legitimidade pode atuar de forma complementar e concomitante à caducidade, pois enquanto 

na caducidade se analisa o uso passado da marca, na legitimidade se examina a qualidade do 

cessionário a fim de privilegiar o uso futuro e efetivo da marca objeto da cessão.  

Percebe-se, pois, que é justamente na função social da marca41 que está 

atualmente ancorado o pressuposto da legitimidade, haja vista que ao sistema da propriedade 

industrial42 não interessa conferir um direito de exclusividade a alguém, seja pessoa física ou 

jurídica, se este alguém não pode (licitamente) ou não vai (efetivamente) usar a marca para 

distinguir seu produto ou serviço no mercado.  

Conferir um monopólio, um direito de uso exclusivo, é o mesmo que retirar a 

disponibilidade de um sinal distintivo e, desse modo, diminuir a liberdade da sociedade no 

tocante ao livre uso da referida expressão. Por isso, a exclusividade se justifica somente na 

medida em que a marca cumpre sua função social, identificando um produto ou serviço e 

protegendo, de um lado, os investimentos e a atividade do titular, e, de outro, a própria 

sociedade43, que – se assim não fosse - poderia se sujeitar aos nefastos efeitos da confusão, 

associação indevida etc.  

Repare-se que o princípio da função social acompanha toda a vida das marcas, 

haja vista que o desuso44 de uma marca registrada pode provocar a já comentada 

caducidade45, independentemente da observância da legitimidade. Aliás, sustenta a doutrina 

de Lélio Schmidt (2013, p. 48-49) que a função social seria pautada primordialmente no dever 

de uso da marca, ainda que dependa também da distintividade inerente ao sinal marcário: 

 

                                                 

41 Sobre a importância social da propriedade intelectual, Isabel Vaz (1993, p. 420) sintetiza que “a propriedade 

intelectual cria, para o seu titular, através dos instrumentos da patente e do registro, direitos morais e 

patrimoniais exclusivos, que funcionam como recompensa pecuniária. Mas a utilização dos bens produzidos 

pela criatividade humana vincula-se à observância dos interesses sociais, à necessidade de capacitação 

tecnológica nacional, ao progresso e ao bem-estar de toda comunidade. Aí vemos a conveniência de conciliar-

se o legítimo interesse do inventor ou do autor, enquanto criador de um bem socialmente útil e 

economicamente valorável, com a necessidade de torná-lo acessível à sociedade”. 
42 Ascensão (2002, p. 132-141) salienta que na propriedade industrial manifesta-se uma preocupação pelo 

interesse público muito mais expressa do que aquela verificada no direito de autor ou nos direitos conexos, 

afirmando tratar-se a função social de verdadeiro limite ao direito de exclusividade, que visa compatibilizar o 

exercício do titular com o interesse social.  
43 Neste sentido, o Recurso Especial n. 3.230 (STJ, 1990b), que pontua: “No estágio atual da evolução social, a 

proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria 

comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, 

que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado”. 
44 Lei 9.279/96, artigo 143. 
45 Lei 9.279/96, artigo 142: “O registro da marca extingue-se: [...] III - pela caducidade; [...]”. 
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Como todo direito de propriedade, a marca destina-se a cumprir uma função social, 

imposta pelos incisos XXIII e XXIX do art. 5º e pelo inciso III do art. 170 da 

Constituição Federal de 1988. Essa função social decorre dos fundamentos jurídicos 

que levaram o ordenamento a proteger as marcas: a necessidade de distinguir e 

resguardar o aviamento erguido em torno do signo que identifica o produto ou 

serviço e evitar confusões e associações indevidas no mercado de consumo. [...] O 

uso efetivo da marca é o instrumento para que ela cumpra a função social que 

dela se espera. O art. 143 da LPI prevê a extinção do registro por caducidade caso, 

após 5 (cinco) anos de sua concessão, o uso da marca não tiver sido iniciado, tiver 

sido interrompido por igual período ou tiver alteração substancial da marca 

constante do certificado de registro. A função social da marca depende de sua 

distintividade. A marca não pode ser composta por palavras comuns, necessárias ou 

vulgares que tenham correlação com o produto ou serviço a ser identificado (grifo 

do autor).  

 

No tocante especificamente ao dever de uso, vale observar que, ainda que a 

caducidade esteja listada expressamente como causa de extinção do registro no art. 142, III, 

da LPI, a única restrição legal com foco na concessão de registros propícios ao uso efetivo ou 

na cessão de pedidos ou registros de marca ainda não sujeitos à caducidade - e, portanto, que 

visa assegurar a função social da marca em momento ainda anterior àquele em que a 

caducidade seria aplicável -  é de fato a legitimidade.  

Destarte, a preocupação com a função social da marca, que se encontra 

indiscutivelmente relacionada à restrição relativa à legitimidade do requerente do registro e/ou 

cessionário, em nada se relaciona com o credor fiduciário, o qual, como já se viu ao longo 

deste estudo, não recebe o domínio direto da marca (i.e. posse da marca). 

Portanto, se o credor fiduciário nem sequer pode usar a marca46, não seria crível 

exigir-lhe o cumprimento da função social do sinal distintivo ofertado em garantia, mais 

especificamente em relação ao dever de uso, pois tratar-se-ia de obrigação impossível.  

Analisando o mesmo assunto por um ângulo ligeiramente distinto, tem-se que 

também não seria razoável ou útil exigir a observância do pressuposto da legitimidade de um 

titular de direito provisório e limitado (caso do credor fiduciário), que, na enorme maioria dos 

casos, sequer poderá - mesmo em cenário de inadimplemento ou insolvência futura do 

devedor fiduciário - usar a marca dada em garantia. 

Todavia, o argumento que parece encerrar de vez o debate se refere ao 

cumprimento da função social pelo devedor fiduciário. Nesse sentido, imperioso observar que 

se a legitimidade visa assegurar que a marca cumpra sua correspondente função social e essa 

função social permanece sendo efetivamente cumprida em razão do uso da marca feito pelo 

                                                 

46 E, nesse aspecto, vale lembrar que "a noção básica dos diretos reais de garantia é ainda mais simples do que as 

de gozo ou fruição, pois tão-somente revela a vinculação de certo bem do devedor ao pagamento da dívida, 

sem conferir ao credor a fruição da coisa em si.". (PEREIRA, 2012. p. 26). 
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devedor fiduciário, nos parece que a norma perde seu objeto, tornando-se inaplicável aos 

casos de alienação fiduciária de marcas em garantia. 

Nas palavras de Denis Borges Barbosa (2011), o “uso socialmente adequado da 

marca é prestigiado em direito enquanto ele se exerce ativa e realmente na economia” e, no 

caso da propriedade fiduciária, indiscutível que este uso permanece sendo feito pelo devedor 

fiduciário, de modo que a situação não deveria enfrentar nenhuma restrição legal.  

Deste modo, se o pressuposto da legitimidade está hoje umbilicalmente ligado à 

função social da marca e a propriedade fiduciária não provoca quaisquer efeitos práticos em 

relação à função social da marca ofertada em garantia, que permanece sendo regularmente 

exercida pelo devedor fiduciário, a quem cabe o direito de usar e gerir a marca, simplesmente 

não há razão para que as partes, quando da implementação47 de transações envolvendo a 

alienação fiduciária de marcas em garantia, tenham que observar os artigos 128 e 134 da LPI. 

 

2.5. A universalidade da cessão (artigo 135 da LPI) 

 

O requisito da universalidade da cessão é caracterizado pela necessidade de cessão 

conjunta de todos os pedidos ou registros de marcas iguais ou semelhantes, relativos a 

produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, conforme previsão expressa constante 

do artigo 135 da LPI, assim redigido: 

 

Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do 

cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, 

semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos 

pedidos não cedidos. 

 

A restrição se impõe de forma a preservar a unicidade48 das marcas, pois de outro 

modo restaria prejudicada a determinação de origem e procedência49 dos produtos e serviços 

                                                 

47 Diz-se “quando da implementação”, pois a propriedade fiduciária pode culminar na excussão da garantia ou, 

em extraordinárias hipóteses, na consolidação da plena e definitiva propriedade em nome do credor fiduciário, 

e, nestes casos, a legitimidade pode ser mostrar aplicável, como explica mais adiante este estudo. 
48 Tratando da unicidade ou “singularidade” dos sinais distintivos, Vincenzo Di Cataldo (1993, p. 6-7) vai além, 

afirmando que quem adquire uma marca registrada obtém também o direito de utilizar aquele sinal distintivo 

em todas as suas possibilidades, o que incluiria o uso como nome empresarial. 
49 Importante esclarecer que, historicamente, a função primeira das marcas foi no sentido de identificação de 

propriedade, oportunidade em que os produtos eram marcados com um determinado sinal para demonstrar que 

pertenciam a uma determinada pessoa, podendo assim ser recuperados em situações de naufrágio, por exemplo 

SCHECHTER (1927, p. 814). Somente na idade média, com as corporações de ofício, a marca aparentemente 

assume um papel concorrencial, passando a ter uma função de indicação de origem e procedência. 
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e, consequentemente, a distintividade do sinal. Em tal aspecto, é preciso o ensinamento de 

Denis Borges Barbosa (2003, p. 1057): 

 

Pelo art. 134 da Lei 9.279/96, tanto o pedido de registro quanto o próprio registro 

poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para 

requerer tal registro. A condição para o negócio jurídico é que a cessão compreenda 

todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou 

semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena 

de cancelamento dos registros ou arquivamentos dos pedidos não cedidos.  

 

A Lei 9.279/96 mantém assim o princípio da universalidade da cessão constante 

do Art. 89 da Lei 5.772/71 - segundo o qual, no caso de transferência, todos os 

registros e pedidos de marcas iguais ou semelhantes relativas à mesma atividade 

deverão ser repassadas em bloco. O motivo é a impossibilidade de conviver 

modalidades da mesma marca, concedidas apenas em atenção à unicidade do titular, 

em condições que se presumem concorrenciais. (grifo do autor) 

 

É o que se extrai também do apanhado histórico abaixo, que descreve brevemente 

a evolução do conjunto de restrições legais impostas à cessão de marcas, que preferimos 

atualmente chamar de “universalidade da cessão”. 

Em 1887, por exemplo, admitia-se a cessão de uma marca somente com a 

concorrente transferência do estabelecimento comercial ao qual a marca estava vinculada. Ao 

propor o projeto que originou o Decreto 3.346 de 14 de outubro de 1887, posteriormente 

regulamentado pelo Decreto 9.828 de 31 de dezembro de 1887, Afonso Celso de Assis 

Figueiredo, autor do dito projeto, assim justificou a restrição:  

 

[...] a marca, outra coisa não é senão o acessório ou complemento do objeto que 

caracteriza; é um elemento de verdade e lealdade comercial, donde se segue que 

seria falsear-lhe a natureza e os fins, tolerar-lhe o tráfico, independentemente dos 

produtos ou mercadorias para que foi apropriada. Se assim fora, deixaria de 

garantir aos consumidores que o gênero assinalado proveio de determinada 

origem, o que daria lugar a condenáveis especulações. (apud GAMA CERQUEIRA, 

2010, p. 127-128, grifo do autor). 

 

O Regulamento de 1923 flexibilizou a orientação anterior, demandando que, 

juntamente com a transferência da marca, ocorresse a transferência do gênero de indústria ou 

de comércio ao qual a marca estava adstrita, dispensando-se assim a necessidade de 

transferência do estabelecimento, posicionamento que foi também – com sutis alterações - 

incorporado pelo Código da Propriedade Industrial de 1945.  

De toda forma, vale notar que se instaurou na oportunidade um debate acerca do 

que seria efetivamente “gênero de indústria ou comércio”, tendo alguns autores defendido que 

a expressão nada mais era que um sinônimo de “estabelecimento” de forma que a regra 
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permanecia, na prática, idêntica àquela vigente desde 1887. De outro modo, um segundo 

grupo de doutrinadores defendia tratar-se de menor restrição, tendo João da Gama Cerqueira 

(2010, p. 130, nota 241) integrante deste segundo grupo, defendido que “o gênero está para o 

estabelecimento assim como a advocacia está para o escritório”. 

No entendimento do autor que lhes escreve, a adoção da expressão “gênero de 

comércio ou indústria” era, na realidade, o prelúdio do requisito da universalidade da cessão 

que hoje vigora na Lei 9.279/96, haja vista que a expressão parece ter uma conexão direta 

com a atividade (produto ou serviço) efetivamente identificada pela marca e não mais com o 

estabelecimento do cedente, que pode então ser mantido pelo titular originário sem que isso 

impeça a cessão da marca e/ou a respectiva anotação perante o INPI.  

De qualquer modo, foi com o Código da Propriedade Industrial de 1967 que, pela 

primeira vez, admitiu-se a cessão isolada de marcas e apresentou-se de forma expressa, mas 

ainda como sendo uma presunção ao invés de uma obrigação, o princípio da universalidade da 

cessão. Assim diziam os artigos 116 e 120 do Decreto-Lei 254 de 28 de fevereiro de 1967: 

 

Art. 116. A propriedade de marca, nome de emprêsa, título de estabelecimento, 

insígnia e expressão ou sinal de propaganda pode ser transferida por ato 

“intervivos”, ou em virtude de sucessão legítima ou testamentária. 

 

Art. 120. No caso de transferência de registro de marca, nome de emprêsa, título de 

estabelecimento, insígnia e expressão ou sinal de propaganda, existindo outros 

registros idênticos ou semelhantes, de propriedade do mesmo titular, a transferência 

operar-se-á igualmente em relação a todos os demais registros, salvo disposição em 

contrário no instrumento da transferência. 

 

Como se viu, o Código de 1967, ao mesmo tempo que inovou, potencialmente 

gerava uma enorme insegurança para o sistema de marcas, haja vista que permitia, a partir de 

uma interpretação do trecho final do artigo 120, que titulares distintos restassem proprietários 

de marcas idênticas ou semelhantes, o que seria o mesmo que aniquilar a função distintiva das 

marcas, bem como romperia de forma definitiva qualquer ligação entre as marcas e a origem 

ou procedência dos produtos e serviços. 

Felizmente, durou pouco o cenário de insegurança, haja vista a entrada em vigor 

do Código da Propriedade Industrial de 1969, o qual manteve a possibilidade de cessão da 

marca independentemente do estabelecimento comercial, mas corrigiu o problema da 

legislação anterior, transformando a universalidade da cessão em pressuposto obrigatório. 

Assim, determinava o Decreto-Lei 1005 de 21 de outubro de 1969: 
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Art. 110. A propriedade de marca, título de estabelecimento e expressão ou sinal de 

propaganda pode ser transferida por ato “inter-vivos” ou em virtude de sucessão 

legítima ou testamentária. 

 

Art. 115. No caso de transferência de registro de marca, título de estabelecimento e 

expressão ou sinal de propaganda, existindo outros registros, ou pedidos de 

registros, colidentes, para os mesmos objetos, de propriedade do mesmo titular, 

ficará êste obrigado a transferi-lo simultaneamente ao mesmo cessionário, sob pena 

de cancelamento “ex-officio” dos registros não transferidos, não se admitindo 

qualquer recurso administrativo. 

 

A partir desta data, a Lei 5.772, de 21 de dezembro de 1971, e a atual legislação 

de propriedade industrial (Lei 9.279, de 14 de maio de 1996), somente aprimoraram a redação 

dos correspondentes dispositivos legais, sem, contudo, alterar de forma substancial as regras 

relativas à cessão de marcas, existentes em sua essência desde 1969.  

Enfim, a breve evolução histórica acima descrita é importante para demonstrar 

que a transferência de titularidade de marcas por cessão, diferentemente da transferência de 

propriedade de outros bens móveis, sempre contou com requisitos específicos que visavam 

assegurar, em algum grau, a unicidade da marca e a consequente indicação de origem ou 

procedência, consubstanciada na impossibilidade de coexistência de direitos de propriedade 

sobre uma mesma marca por entidades ou pessoas distintas. 

Nesse sentido, vale observar que, ao transferir todos os pedidos ou registros de 

marca afins (conforme princípio da universalidade hoje vigente), o cedente desaparece 

completamente do mercado no que tange especificamente à marca objeto da cessão50, 

exatamente como aconteceria se, juntamente com a marca, houvesse alienado o gênero de 

indústria ou comércio ou, ainda, o estabelecimento comercial ou industrial.  

Na prática, a evolução legislativa assegurou aquilo que era tido como essencial 

(leia-se, a determinação de origem e procedência, proibindo a titularidade concorrente de 

marcas), eliminando os efeitos colaterais - relativos à transmissão do estabelecimento - que a 

legislação pretérita, injusta e exageradamente, trazia para o cedente. 

Em outras palavras, ainda que ao longo dos anos tenha sido flexibilizada a função 

da marca como indicação de origem51, sobretudo por conta da terceirização dos meios de 

                                                 

50 Ressalvada a possibilidade do cedente se tornar posteriormente um licenciado da marca que outrora deteve, 

hipótese que, todavia, não impacta o racional apresentado neste estudo, pois nesta situação o efetivo 

controlador da marca passaria a ser o cessionário, cuja permissão seria necessária para o cedente usar a marca. 
51 “A origem também não deve ser entendida como a do estabelecimento fabril ou prestador de serviços. Pelo 

menos no Brasil, e em que quase todos os países em que não se vincula a marca a um estabelecimento, como 

visto, o signo é licitamente usado, licenciado, vendido, quer os produtos sejam fabricados ou os serviços 

prestados pelo titular, pelo licenciado, ou por quaisquer terceiros”. (BARBOSA, 2008, p. 23.) 
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produção, que difundiu o licenciamento e outras situações de uso ou compartilhamento de 

uma mesma marca por diversos players do mercado, a marca ainda exerce de forma limitada 

este papel, devendo a origem ser ao menos determinável, o que novamente significa dizer que 

não podem existir direitos concorrentes sobre marcas similares em um mesmo ambiente de 

concorrência. Nas palavras de Lélio Schmidt (2013, p. 56-58): 

 

No passado, a legislação mantinha um estreito vínculo entre a marca e a atividade 

econômica de seu titular, pois a marca só podia ser alienada junto com o trespasse 

do estabelecimento empresarial. Isto sofreu várias flexibilizações. Não mais persiste 

a proibição para a venda em separado da marca.  

 

A terceirização dos meios de produção também afetou as regras relativas à obtenção 

e conservação do registro. A marca pode pertencer a uma holding sem qualquer 

atividade produtiva (art. 128, § 1ª, da Lei n. 9.279/96) e o uso da marca por um 

licenciado é admitido como prova idônea para afastar a caducidade do registro (cf. 

art. 19, § 2º, do TRIPs e art. 140, § 2º da Lei n. 9.279/96).  

 

Essas disposições puseram em xeque a função da marca como uma indicação efetiva 

de procedência. Para CIONTI, não mais se poderia pensar na marca como uma 

indicação de origem, pois “o empreendedor já não era o fabricante, [...] não era 

‘certo’, não era ‘determinado’, não era ‘sempre aquele’ e não era mais nem mesmo 

sempre e necessariamente um empreendedor”. 

  

Entretanto, embora efetivamente contribua para um distanciamento maior entre o 

titular da marca e a atividade produtiva, a terceirização dos meios de produção 

não suprime por completo o papel da marca como uma indicação de origem.  

 

Como ensinam Frank SCHECHTER e Margreth BARRETT, essa origem não 

precisa ser determinada, mas apenas determinável. A marca se limita a 

sinalizar que o produto integra o conjunto formado pelas demais mercadorias 

congêneres que provêm da mesma fonte ou de um mesmo responsável. Nisso se 

exaure sua função de indicação de origem. Não se exige que a marca revele 

necessariamente a identidade do fabricante, pois este papel é cumprido pelo 

nome empresarial. (grifo do autor) 

 

Logo, somente se admite a transferência de titularidade de marcas por cessão 

quando todos os direitos relativos às marcas objeto da transação forem conjuntamente 

transferidos, não se admitindo uma cessão parcial ou limitada, justamente para que não se 

estabeleça um cenário em que pólos distintos da concorrência detenham direitos equivalentes 

sobre marcas idênticas ou afins, causando incerteza e confusão quanto à origem ou 

procedência dos produtos e serviços52, o que não estaria em consonância com o conceito de 

cessão que sempre buscou o legislador.  

                                                 

52 Este mesmo raciocínio impulsionou o atual entendimento do INPI acerca dos acordos de convivência de 

marcas, exarado tanto no Parecer Técnico INPI/CPAPD n. 01/2012 (INPI, 2012) como no item 5.17 do Manual 

de Marcas (INPI, 2017). De acordo com o atual posicionamento do INPI, os acordos de convivência não têm o 

condão de afastar a aplicação das regras da LPI no tocante ao exame substantivo, notadamente aquelas 
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Ao abordar a temática, Schechter (1927, p. 817) há muito tempo observou que, 

mesmo quando o consumidor não conhece a fonte de um determinado produto, ele entende 

que dois produtos com idêntica marca são provenientes da mesma fonte. Portanto, decompor 

uma determinada marca, dividindo os correspondentes direitos entre titulares distintos, seria 

como eliminar completamente a possibilidade de determinação de origem e procedência. 

Em outras palavras, tem-se que as marcas não são suscetíveis de divisão, pois 

devem ser examinadas sempre dentro de um contexto concorrencial, permitindo e 

assegurando a determinação da origem ou procedência dos produtos e serviços. A ideia é que 

a divisibilidade da marca poderia ocasionar confusão ou associação indevida no mercado, 

prejudicando tanto o consumidor como os titulares da marca cujos direitos foram cindidos e 

compartilhados, afetando assim duplamente a função social do sinal distintivo.  

Existem inclusive outras limitações e previsões legais que podem igualmente ser 

associadas à unicidade das marcas, como, por exemplo, quando a LPI não admite a 

cotitularidade de marcas ou assegura a defesa da integridade das marcas.  

A defesa da integridade53, especificamente, em uma de suas possíveis aplicações, 

guarda nítida ligação com a impossibilidade de divisão ou cisão das marcas, pois confere ao 

depositante ou titular o direito de combater violações à unicidade da respectiva marca, como 

em situações de “blurring”54, nas quais o mesmo sinal distintivo é utilizado para identificar 

produtos ou serviços oriundos de fontes diversas, perdendo, por consequência, parte de sua 

força distintiva.  

Na realidade, percebe-se pelo princípio da universalidade da cessão que, não 

apenas seria impossível cindir uma marca e ceder parcialmente determinados direitos, 

mantendo outros com o titular original, como também seria impossível ceder um determinado 

pedido ou registro de marca e manter outro que com ele guarde relação ou afinidade. Portanto, 

pode-se dizer que é incindível todo o conjunto formado por pedidos e registros de marcas 

iguais ou semelhantes, relativas a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins. O 

posicionamento de Gama Cerqueira (2010, p. 139-140) é firme neste tocante: 

 

                                                                                                                                                         

descritas no artigo 124 da lei, que tratam, dentre outros assuntos, da impossibilidade de se registrar sinal 

marcário que conflite com outro anterior. 
53 Prevista no artigo 130, III, da LPI. 
54 No tocante à diluição de marcas, a doutrina brasileira se desenvolveu, principalmente, a partir da escola norte-

americana. A hipótese batizada localmente de ofuscação (do inglês, “blurring”), reflete justamente uma 

situação de violação à unicidade da marca através do uso do mesmo sinal distintivo em produtos ou serviços 

não similares, de proveniência diversa. 
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Ao contrário do que acontece com as patentes de invenção (nº 106 do tomo I), a 

cessão da marca não pode ser parcial, limitada ou condicional, porque a natureza e 

os fins das marcas, bem como a inalterabilidade do registro, não se compadece com 

essas formas restritas de alienação, só admitindo a cessão total. 

 

Cedida ou por outra forma alienada a marca, o adquirente fica sub-rogado, desde 

logo, em todos os direitos resultantes do registro, inclusive, não é necessário dizer, o 

direito de renová-lo, na forma da lei. O alienante torna-se estranho à marca, de modo 

que, voltando a usá-la, incorrerá nas penas da lei, como qualquer contrafator. Ao 

adquirente, exclusivamente, competem, desde então, as ações facultadas pela lei 

para a defesa do uso exclusivo da marca.  

 

E continua Gama Cerqueira (2010, p. 139), explicando ainda, em relação aos 

negócios jurídicos parciais ou limitados, que:  

 

[...] essas formas de cessão encontram incompatibilidade com a nossa lei e com o 

nosso sistema de registro. A cessão de uma parte da marca, forçosamente mista ou 

complexa, seria impossível, porque o registro inalterável e incindível, não se 

podendo transferi-lo parcialmente, tanto em relação às partes contratantes, como em 

relação aos elementos componentes da marca. 

 

Também Domingues (2009, p. 493) sustenta que a cessão parcial não seria 

possível, face à incindibilidade do registro e à confusão que uma transação deste tipo causaria 

no mercado, trazendo a necessidade de uma adequada determinação de procedência e origem 

dos produtos e serviços como sendo um critério determinante para justificar sua posição. 

Em resumo, poderão ser caracterizadas como cessão de marcas apenas aquelas 

transações que importem uma transmissão total e definitiva dos direitos marcários para o 

cessionário, de forma que desapareçam55 os direitos do cedente no tocante aos sinais 

distintivos objeto da transação, assegurando-se, assim, a plena função distintiva das marcas e 

uma determinação mínima de origem e procedência dos produtos ou serviços. 

Percebe-se, pois, que somente se justificaria a aplicação obrigatória das restrições 

de universalidade previstas no artigo 135 da LPI para operações de alienação fiduciária de 

marcas em garantia se o mecanismo impactasse minimamente – ou, a depender da forma de 

implementação da garantia, fosse capaz de impactar - a unicidade ou a determinação de 

procedência e origem das marcas. 

 Contudo, a propriedade fiduciária de marcas, tal como estruturada atualmente, 

impõe a manutenção do domínio direto das marcas objeto da garantia pelo devedor fiduciário, 

que continua usando e controlando os correspondentes sinais distintivos. 

                                                 

55 Não é por outro motivo que França (1998, p. 274) afirma que a cessão implica o alijamento da marca em 

relação ao titular, em benefício do cessionário. 
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Nesse cenário, mesmo que a alienação fiduciária em garantia porventura não 

englobe todas as marcas idênticas ou semelhantes de titularidade do devedor fiduciário, o 

devedor, em função da manutenção da posse, continuará no controle de todo o seu conjunto 

de marcas (inclusive daquelas ofertadas em garantia), inexistindo assim qualquer impacto na 

unicidade ou na determinação de procedência e origem das marcas.  

Diante da inexistência de efeitos concorrenciais decorrentes do mero 

aperfeiçoamento da propriedade fiduciária de marcas e da consequente inexistência de 

prejuízo, tanto à unicidade das marcas como à determinação de origem e procedência dos 

produtos e serviços a elas vinculados, não seriam aplicáveis a este tipo de transação as 

restrições constantes do artigo 135 da LPI, notadamente aquelas que exigiriam a inclusão de 

todos os pedidos e registros de marca idênticos ou similares na transação. 
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3. REGISTRO E EXCUSSÃO DA GARANTIA 

 

3.1. Necessidade e local de registro da garantia 

 

As questões propostas neste estudo se mostram especialmente relevantes porque a 

eficácia da propriedade fiduciária de marcas depende necessariamente do registro do 

instrumento de garantia e, cumulativamente, porque o registro do instrumento de garantia 

deve ser realizado perante o INPI. Caso contrário, menor56 preocupação existiria com as 

exigências dos artigos 134 e 135 da LPI, seja porque nenhum registro ou anotação da 

operação seria efetivado, seja porque o registro seria feito em órgão, entidade ou cartório que 

possivelmente não iria analisar as restrições impostas, especificamente, pela LPI. 

Todavia, para alcançar a conclusão acima, a pergunta que preliminarmente se 

impõe é: por força do pacta sunt servanda, não seria o instrumento contratual de garantia 

válido entre as partes independentemente de qualquer registro ou formalidade adicional? 

Embora a resposta seja positiva, pois o registro de fato não é pressuposto para que 

a garantia seja válida entre as partes contratantes57, a propriedade fiduciária de marcas na 

prática exige o registro do contrato, haja vista que a transação somente produzirá efeitos 

perante terceiros se a ela for dada a necessária publicidade, a qual, por sua vez, somente 

ocorre mediante o registro do instrumento58. 

Assim, não obstante a garantia seja válida entre as partes a partir da contratação, o 

registro é necessário para que a propriedade fiduciária produza todos os efeitos inerentes à sua 

natureza e proporcione a segurança jurídica esperada pelo credor, como, por exemplo, a 

efetiva retirada da marca do patrimônio geral do devedor, afastando-a de possíveis constrições 

oriundas de outras dívidas do devedor perante terceiros. 

 

                                                 

56 Em qualquer cenário, as partes permaneceriam preocupadas com a legalidade da transação, haja vista que o 

credor certamente não gostaria de enfrentar quaisquer questionamentos de terceiros - porventura interessados 

nas marcas ofertadas em garantia - no tocante à validade e eficácia da operação. 
57 A alienação fiduciária em garantia, sem o devido registro, é ineficaz em relação a terceiros, mas produz seus 

regulares efeitos entre as partes contratantes (ARAÚJO; SARTORELLI, 1999, p. 105). 
58 Neste sentido, o Recurso Especial n. 1.412.529 (STJ, 2015): “a constituição da propriedade fiduciária [...] dá-

se a partir da própria contratação, afigurando-se, desde então, plenamente válida e eficaz entre as partes. A 

consecução do registro do contrato, no tocante à garantia ali inserta, afigura-se relevante, quando muito, para 

produzir efeitos em relação a terceiros, dando-lhes a correlata publicidade”. 
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O registro é elemento essencial da segurança jurídica, pois, na sua falta, o gravame 

não terá eficácia contra terceiros, que poderão, de boa-fé, adquirir o bem como se 

estivesse livre e desembaraçado. É o registro, aliás, elemento essencial para que a 

alienação fiduciária em garantia produza todos os efeitos inerentes à sua natureza, 

pois, ao se constituir a propriedade fiduciária, por meio de registro, o bem é afastado 

dos efeitos da insolvência do fiduciante e do fiduciário; afinal, a propriedade 

fiduciária em garantia é constituída com a finalidade específica de segregação 

patrimonial, visando maior eficácia da realização da garantia, daí porque a ausência 

do registro frustra a própria finalidade do contrato. (CHALHUB, 2006, p. 198) 

 

Ponto que também provoca recorrente discussão e muitos equívocos diz respeito 

ao local de registro dos instrumentos de alienação fiduciária de marcas em garantia. Isso, pois, 

de um lado, o parágrafo primeiro do artigo 1.361 do Código Civil (2002) determina que a 

propriedade fiduciária se constitui com o registro do contrato no Registro de Títulos e 

Documentos do domicilio do devedor59 e, de outro, a propriedade industrial conta com 

legislação específica (LPI) e com o INPI, Autarquia Federal dedicada à matéria e capaz de 

anotar, no registro60 das próprias marcas ofertadas em garantia, as correspondentes 

transferências de propriedade, ônus, gravames ou limitações. 

A especialidade das normas não nos parece ser suficiente critério para resolver a 

questão, pois enquanto a LPI pode ser mais específica por tratar das marcas e das anotações a 

elas aplicáveis, o Código Civil (2002) certamente será mais específico quanto ao instituto da 

propriedade fiduciária. Logo, nos parece que seria mais adequado utilizar - como critério 

determinante para resolver a questão - a finalidade do registro. 

Admitindo-se que o registro da propriedade fiduciária tenha a finalidade de dar a 

adequada publicidade à transação e, ato contínuo, produzir eficácia em relação a terceiros61, 

vê-se, em todos os casos, que a obrigatoriedade do registro visa primordialmente proteger os 

terceiros de boa-fé (incluindo outros credores do mesmo devedor). 

Desse modo, o INPI parece ser o local mais adequado para registrar a alienação 

fiduciária de marcas em garantia, não apenas porque é na base de dados do INPI que se 

                                                 

59 Embora o artigo 1368-A do Código Civil (2002) admita que as demais espécies de propriedade fiduciária 

submetem-se à disciplina específica das respectivas leis especiais, supostamente abrindo espaço para o uso da 

LPI nos casos de alienação fiduciária de marcas em garantia, ao nosso ver o Código Civil regula justamente a 

propriedade fiduciária de coisa móvel infungível, albergando, assim, a propriedade fiduciária de marcas, de 

modo que este dispositivo legal não constitui argumento relevante para aplicar exclusivamente a LPI. 
60 Aqui, nos referimos ao registro como sendo o histórico da marca, o “prontuário” do sinal distintivo, e não em 

referência às marcas efetivamente registradas. 
61 O objetivo da lei é não prejudicar os terceiros de boa-fé. Entre as partes, no entanto, o contrato é plenamente 

válido sem o registro, nos termos da lei e seguindo-se o princípio pacta sunt servanda. Aliás, Orlando Gomes 

lecionou que “a exigência de registro não é requisito de validade. Para as partes, não é sequer de eficácia. Nem 

se prende, senão mediata e indiretamente, à forma do negócio. Constitui, em verdade, imposição legal para fim 

específico de valer contra terceiros, pertencendo o seu exame, por conseguinte, ao campo da publicidade.” 

(GOMES, 1971, p. 58.).  
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consulta a existência, o histórico e a situação de uma marca62, mas também porque as 

anotações de cessão, ônus, gravames e limitações são publicadas na Revista da Propriedade 

Industrial, melhor difundindo a propriedade fiduciária63 do que o simples registro do 

instrumento contratual no Registro de Títulos e Documentos de domicílio do devedor64. 

Ademais, a redação imperativa do caput do artigo 136 da LPI - “o INPI fará as 

seguintes anotações [...] limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro” - parece 

querer reservar a competência relativa às anotações de cessão, ônus, gravames e limitações 

atinentes a marcas exclusivamente ao INPI65, entendimento que encontra amparo também na 

doutrina de Rizzardo (2004, p. 25), para quem: 

 

As anotações consistem em transcrições ou observações que se fazem de 

transferências ou ocorrências que acontecem relativamente às marcas, junto ao 

registro no INPI. Não é suficiente o mero instrumento de cessão, ou de alteração da 

marca. No registro leva-se a termo a mudança verificada, a fim de que fique sempre 

constando a realidade sobre a marca. Havendo uma dinâmica na vida da marca, os 

novos elementos que surgem devem constar no registro. [...] Tudo é anotado no 

registro: a mudança de propriedade através de cessão, os acréscimos nas marcas, as 

alterações no nome e sede ou endereço dos titulares ou das empresas, as limitações e 

ônus que recaírem sobre a marca, as medidas judiciais, as ocorrências em relação 

aos bens objeto das marcas, os aperfeiçoamentos e acréscimos da marca, de modo a 

tudo ficar inserido ou registrado no INPI. 

 

O intuito primordial das anotações, como sugeriu Pontes de Miranda (1983, p. 

111-112) ao fazer uma equiparação destas com as averbações do registro de imóveis, seria 

então “a correspondência entre o registro e a verdade das relações jurídicas”.  

                                                 

62 Seria possível afirmar que o INPI está para uma marca assim como o Cartório de Registro de Imóveis está 

para um apartamento ou assim como o DETRAN está para um veículo. 
63 Por analogia, vide Parecer Jurídico DNRC/COJUR n. 121, de 25 de setembro de 2001, que, ao analisar a 

possibilidade de registro do penhor de quotas nas Juntas Comerciais, assim concluiu “não resta dúvidas de que 

o registro do Comércio é o meio mais adequado de tornar públicos os documentos da vida mercantil. E o 

documento em questão, sem contestação, oferece interesse não só para a sociedade, como para terceiros [...]. 

Assim, e por dar o registro mercantil eficácia erga omnes aos documentos arquivados, tem-se que o contrato de 

penhor pode ser objeto de arquivamento na Junta Comercial”. 
64 Alguns precedentes judiciais anteriores ao atual Código Civil (quando ainda não havia norma legal exigindo o 

registro do instrumento de garantia nos órgãos específicos), já exigiam o registro da alienação fiduciária de 

veículos no órgão especial, haja vista a impossibilidade prática de efetuar pesquisas perante o Registro de 

Títulos e Documentos e a necessidade de proteger terceiros de boa-fé. Visava-se, desse modo, aplicar a 

legislação em atenção aos fins sociais. Nessa linha, o Recurso Especial n. 1.774 (STJ, 1990a). 
65 Usando ainda a antiga lei que regulava a propriedade industrial e a anterior nomenclatura do atual INPI, Pontes 

de Miranda já sustentava que para “efeitos em relação a terceiros, tem de ser feita a anotação e o título fica 

arquivado no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, à semelhança do que se passa com as 

licenças” (apud BARBOSA, 2015, p. 349).  
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Aliás, são diversos os casos de alienação fiduciária de marcas em garantia já 

anotados no INPI66. Some-se a isso o fato de que o artigo 138 da LPI assegura que as 

anotações somente produzirão efeitos em relação a terceiros67 a partir da publicação na 

Revista da Propriedade Industrial e fica difícil questionar a necessidade de registro da 

propriedade fiduciária de marcas perante o INPI68, pois evidente que a produção de efeitos em 

relação a terceiros é imprescindível para o credor fiduciário e fundamental à integral eficácia 

da garantia pactuada.  

Na mesma linha, Gama Cerqueira (1984, p. 62-64), ao tratar das etapas que 

compõem a cessão de marcas, anota que a última delas seria justamente a necessária 

publicação do deferimento da anotação da transferência de titularidade junto ao INPI, 

destacando que a regra seria igualmente aplicável a outras formas de aquisição de direitos, 

dentre as quais poderíamos certamente incluir – embora o autor não o tenha feito na 

oportunidade – a propriedade fiduciária de marcas.  

Aliás, o simples fato da transferência de titularidade de marcas por cessão exigir 

anotação junto ao INPI parece ser, mesmo diante da impossibilidade de equiparação deste 

instituto com a propriedade fiduciária de marcas, um importante indicador de que situações 

que impactam a titularidade da marca demandam anotação junto ao INPI. 

A argumentação acima coaduna com a conduta do judiciário no tocante à 

alienação fiduciária de veículos. Naquele caso específico, até a entrada em vigor do Código 

Civil (2002), não existia previsão legal que, de modo definitivo69 e expresso, demandasse o 

registro no órgão especial como sendo necessário para dar eficácia à garantia. Muito pelo 

                                                 

66 Exemplificativamente, as anotações feitas nas conhecidas marcas “BLOWTEX” (nº. 840503016), 

“GIROFLEX” (nº. 901606197) e “DASLU” (nº. 901061140). 
67 “Sendo o INPI o órgão oficial para o recebimento, processamento e anotação das cessões, limitações ou ônus 

que recaiam sobre o pedido de registro e/ou registro, assim como das alterações de nome, sede ou endereço do 

depositante ou titular, somente a partir de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial, é que 

produzirão efeitos perante terceiros.”. (IDS - INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE 

PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2005, p. 276). 
68 No mesmo sentido, Cezar Peluso (2012, p. 1558), que ao discorrer sobre o instituto do penhor, afirma que 

“Razão tem Glaston Mamede quando adverte que certos créditos, por sua natureza e exigência legal, recebem 

registros específicos [...] São os casos de títulos nominativos da dívida pública, determinadas categorias de 

ações de sociedades ou direitos de marcas e patentes.”.   
69 Importante destacar que a Medida Provisória 1925-1, de 11 de novembro de 1999, e outras de caráter 

igualmente temporário que a sucederam, admitiam que a averbação no órgão de trânsito era suficiente para que 

a garantia produzisse efeitos perante terceiros, sem contudo exigir o registro especial como pressuposto de 

constituição da garantia (i.e. invalidar aquele registro efetivado no Registro de Títulos e Documentos). 
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contrário, somente existia na legislação vigente à época uma obrigatoriedade de registro do 

instrumento contratual no Registo de Títulos e Documentos para a eficácia da garantia70.  

Ainda assim, o judiciário, no caso dos veículos, se posicionou, a partir da década 

de 1990, favoravelmente à necessidade de registro no órgão especial para a plena eficácia da 

garantia, como se depreende do acórdão proferido no Recurso Especial 1774-0 (1990)71 e da 

Súmula 92 do STJ (1993)72. 

A própria legislação foi paulatinamente ajustada para se conformar a este 

entendimento e eliminar então a necessidade de duplo registro, como ocorreu com a edição da 

Medida Provisória 1925-1/99, que, em seu artigo 11, determinava ser suficiente o registro no 

órgão do trânsito para a eficácia da garantia contra terceiros73, eliminando assim a 

necessidade de registro da garantia no Registro de Títulos e Documentos.  

Igual regra foi adotada na final redação dada ao parágrafo primeiro, do artigo 

1.361, do Código Civil (2002), que parecia encerrar definitivamente qualquer possível debate 

ao esclarecer que se constitui “a propriedade fiduciária com o registro do contrato [...] no 

Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na 

repartição competente para o licenciamento [...]”. 

Contudo, a regra inserida no Código Civil (2002) foi novamente posta em debate 

por aqueles que seguiam acreditando que a passagem pelo Registro de Títulos e Documentos 

era imprescindível para a constituição ou eficácia da garantia. Dessa contenda, que teve 

repercussão geral reconhecida pelo STF a partir do Recurso Extraordinário n. 611.639, 

restaram confirmadas a necessidade e a suficiência do registro no órgão especial. Aliás, o 

                                                 

70 “A alienação fiduciária somente se prova por escrito e seu instrumento, público ou particular, qualquer que 

seja o seu valor, será obrigatoriamente arquivado, por cópia ou microfilme, no Registro de Títulos e 

Documentos do domicílio do credor, sob pena de não valer contra terceiros [...]” (Decreto-Lei nº. 911/69, 

artigo 66, parágrafo primeiro).  
71 Conforme voto proferido no julgamento do Recurso Especial n. 1.774 (STJ, 1990a): “[...] a publicidade que o 

Registro de Títulos e Documentos proporciona não supera os limites da ficção, pela quase impossibilidade total 

que terceiros têm na consulta a esses registros, para verificar a situação do bem. Outrossim, existindo a 

previsão de registro perante a autoridade de trânsito, a fim de constar de próprio Certificado de Registro, 

também conhecido como Certificado de Propriedade, a alienação fiduciária, é manifesto que é dispensável [a 

inscrição no Cartório de Títulos e Documentos], e aceitar a prevalência de quase a hipotética publicidade 

advinda do registro de títulos e documentos, é inverter a ordem lógica do tema, fazendo que o registro de 

veículos da repartição de trânsito, local próprio para consignar-se os dados sobre os veículos automotores, 

inclusive alienação fiduciária, fique em segundo plano, quando é precisamente de sua conduta que qualquer 

pessoa, e facilmente, pode assenhorear-se de tais dados [...]". 
72 “A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo 

automotor.” (Súmula 92 do Superior Tribunal de Justiça). 
73 Aliás, vale notar que uma das medidas provisórias que a sucederam, mais especificamente a Medida 

Provisória 1925-5/00, teve sua constitucionalidade confirmada quando do julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 2.150-8 (STF, 2000), cujo acórdão considerou constitucional, por não prejudicar a 

publicidade e a segurança dos referidos atos, o registro de ônus feito exclusivamente nos órgãos de trânsito. 
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correspondente acórdão, em sua fundamentação, chega a mencionar o INPI como fonte de 

registros de propriedade industrial: 

 

Mostra-se evidente a necessidade de conferir publicidade ao contrato de alienação 

fiduciária em garantia de automóveis para que o ato tenha eficácia contra terceiros. 

Como no pacto a tradição é ficta e a posse do bem continua com o devedor, uma 

política pública adequada recomenda a criação de meios conducentes a alertar 

eventuais compradores sobre o real proprietário do bem, evitando fraudes, de um 

lado, e assegurando o direito de oposição da garantia contra todos, de outro. De 

acordo com o legislador, contudo, a exigência de registro em serventia extrajudicial 

acarreta ônus e custos desnecessários ao consumidor, além de não conferir ao ato a 

publicidade adequada. Para o leigo, é mais fácil, intuitivo e célere verificar a 

existência de gravame no próprio certificado de propriedade do veículo, em vez de 

peregrinar por diferentes cartórios de títulos e documentos ou ir ao cartório de 

distribuição, nos Estados que contam com serviço integrado, em busca de 

informações. [...] 

 

Mais: a transcrição do negócio nas serventias extrajudiciais não consubstancia a 

única forma autorizada pela ordem normativa para conferir publicidade a atos 

jurídicos. Há diversas atividades análogas realizadas pelo Poder Público, a 

despeito do disposto no artigo 236 da Carta Federal. Menciono, apenas para 

exemplificar, o registro da propriedade industrial no Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 1996) [...]. Todos representam prestação 

de serviços semelhantes, ainda que parte da doutrina, nesses casos, faça 

diferenciação entre cadastro em órgão público e registro público. (STF, 2015, grifo 

do autor) 

 

Percebe-se, pois, que a propriedade fiduciária de marcas se encontra hoje em um 

contexto jurídico similar ao que vigorava no passado para a alienação fiduciária de veículos, 

qual seja, existe obrigação legal de registro do instrumento de garantia no Registro de Títulos 

e Documentos, mas existe também órgão especial capaz de melhor executar tal tarefa, sendo a 

legislação omissa no tocante à necessidade e suficiência do registro especial.  

Aliás, no caso da propriedade fiduciária de marcas, a LPI, ao prever uma 

sistemática própria de anotação de cessão, limitação e ônus, aliada ao atual sistema do INPI, 

que atualmente possibilita a consulta da íntegra do instrumento de garantia eventualmente 

registrado na Autarquia, forma um ambiente ainda mais favorável à prevalência do registro no 

órgão especial do que existia no episódio dos veículos.  

Por todos estes motivos, nos parece que o registro do instrumento de alienação 

fiduciária de marcas em garantia perante o INPI é providência necessária e suficiente para, 

isoladamente, conferir plena eficácia à garantia pactuada. Por idênticos motivos, o registro do 

instrumento de garantia exclusivamente perante o Registro de Títulos e Documentos do 

devedor, não obstante cumpra a determinação legal vigente, parece despertar riscos relevantes 

quanto à real eficácia da garantia. 
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Todavia, é conveniente atentar para o fato de que, enquanto pacificava-se a 

jurisprudência no tocante ao registro da propriedade fiduciária de veículos, alguns precedentes 

judiciais74 determinaram ser imprescindível o duplo registro, assim entendido como aquele 

feito no órgão especial (e.g. DETRAN, INPI etc.) e, também, no Registro de Títulos e 

Documentos.  

Embora o referido entendimento, no caso dos veículos, tenha sido superado, seria 

prudente considerá-lo no que diz respeito à propriedade fiduciária de marcas, já que não se 

tem ainda qualquer norma legal que trate especificamente do registro destas transações ou 

mesmo precedentes judiciais versando sobre a matéria. 

Outro ponto que deve ser observado pelo credor diz respeito ao prazo que o INPI 

leva para anotar e publicar uma alienação fiduciária de marcas em garantia, o qual não 

raramente chega a dois anos e algumas vezes ultrapassa quatro anos75. Considerando-se que a 

eficácia da propriedade fiduciária de marcas em relação a terceiros depende da publicação da 

anotação do instrumento de garantia na Revista da Propriedade Industrial, o credor, na enorme 

maioria das vezes, não poderá aguardar a tardança do INPI, tendo então que acionar o 

Registro de Títulos e Documentos a fim de salvaguardar minimamente seus direitos no 

tocante à rápida obtenção dos efeitos da publicidade (eficácia perante terceiros). 

Em conclusão ao anteriormente exposto, nos parece que a melhor prática 

recomenda que o registro da propriedade fiduciária de marcas seja realizado simultaneamente 

no INPI e no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor.  

De todo modo, entendemos ser plenamente possível sustentar que o registro da 

alienação fiduciária de marcas em garantia exclusivamente no INPI, por dar melhor 

publicidade ao registro, admitir consulta por parte dos interessados e, consequentemente, ser 

mais adequado para atingir os fins sociais, seria suficiente para atestar o cumprimento de 

todas as exigências legais de constituição, validade e eficácia da garantia. 

Em todas as situações, vê-se que o registro da garantia perante o INPI parece ser 

mandatório para que a alienação fiduciária de marcas em garantia produza todos os seus 

respectivos efeitos e, assim, propicie a segurança jurídica costumeiramente exigida e desejada 

                                                 

74 Vide Recurso Especial n. 34.957 (STJ, 1994): “Para a proteção do terceiro adquirente de boa-fé, é 

indispensável o registro da alienação fiduciária no ofício de títulos e documentos e no certificado expedido 

pela repartição de trânsito”. 
75 Exemplificativamente, as anotações de propriedade fiduciária feitas nos processos administrativos de marca 

nºs. 825193419 (requerida em 08.07.2010 e publicada em 30.10.2012) e 819194921 (requerida em 06.09.12 e 

publicada em 11.04.2017), respectivamente. 
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pelo credor, o que torna o presente estudo de fundamental importância, já que a inobservância 

das determinações da LPI pode ocasionar exigências ou mesmo o indeferimento da anotação 

do instrumento de garantia por parte do INPI. 

 

3.2. Forma de anotação da garantia  

 

Optando o credor por fazer o registro do instrumento de alienação fiduciária de 

marcas em garantia junto ao INPI, seja por entender que se trata de requisito para a 

constituição da propriedade fiduciária de marcas, seja para ter a certeza de que o seu direito 

será realmente oponível a quaisquer terceiros, terá ele que escolher entre as anotações 

expressamente previstas no artigo 136 da LPI, quais sejam: cessão, limitação ou ônus ou 

alteração de nome, sede ou endereço do depositante ou titular. 

De antemão, deve-se descartar a hipótese do artigo 136, III, da LPI, relativa à 

anotação decorrente de alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular da 

marca, a qual obviamente não guarda qualquer relação com o assunto em debate e tem 

finalidade significativamente distinta.  

Deve-se também descartar a hipótese do inciso I, relativa à anotação derivada de 

cessão de marcas, pois, conforme previamente demonstrado neste estudo, a propriedade 

fiduciária de marcas não se confunde ou se equipara à transferência de marcas por cessão, 

haja vista que, enquanto a cessão exige a transmissão da totalidade dos direitos inerentes à 

marca76, a alienação fiduciária em garantia ocasiona a transferência de uma parcela limitada 

dos direitos relativos à marca, não comporta a posse do sinal distintivo, está sujeita a uma 

condição resolutiva e impede o credor de se tornar titular pleno da marca ofertada em garantia 

(excetuadas as extraordinárias e já comentadas hipóteses de dação em pagamento e 

adjudicação judicial da marca pelo credor). 

Desse modo, não cabe a formulação de pedido de anotação de instrumento de 

alienação fiduciária de marcas em garantia com base no artigo 136, I, da LPI77. Ao receber 

                                                 

76 Aliás, mesmo que o INPI tenha, no passado, tratado a cessão como sendo um gênero de transferência de 

titularidade de marcas, que comportaria então as hipóteses de transferência por incorporação, cisão, fusão, 

sucessão legítima ou testamentária e/ou decisão judicial (conforme item 10.1, da revogada Resolução INPI n. 

83, de 14 de dezembro de 2001), percebe-se que integrariam este gênero denominado “cessão” apenas 

situações de transmissão total dos direitos oriundos de pedidos ou registros de marca, o que reforça a 

incompatibilidade da propriedade fiduciária com o artigo 136, I, da LPI. 
77 Nota-se, entretanto, que as peculiaridades da propriedade fiduciária de marcas não foram consideradas pelo 

INPI, quando da edição da última versão do Manual de Marcas (INPI, 2017). Isso, pois o item 8.8 do referido 

manual determina que a “transferência por determinação judicial não será obstada pela existência de limitações 
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pedido de anotação de propriedade fiduciária de marca com este inadequado fundamento, o 

INPI deveria, alternativamente, indeferir o pedido de anotação do interessado e/ou formular 

exigência, dando ao interessado a possibilidade de corrigir a base legal da anotação requerida. 

Ainda sobre o assunto, vale registrar que, caso o INPI adote a alternativa mais 

restritiva, no sentido de indeferir um pedido de anotação de propriedade fiduciária de marcas 

ancorado no artigo 136, I, da LPI, caberá então ao interessado apresentar novo pedido de 

anotação, com fundamentação legal ajustada, pois até que o novo requerimento seja deferido e 

publicado na Revista da Propriedade Industrial, é possível que a propriedade fiduciária da 

marca - como antecipou-se neste estudo - não tenha eficácia contra terceiros, deixando de 

ocasionar a segurança esperada pelo credor fiduciário. 

Resta, então, classificar a anotação da alienação fiduciária de marcas em garantia 

como sendo uma anotação de limitação ou ônus que recai sobre o pedido78 ou registro de 

marca, nos termos do artigo 136, II, da LPI.  

O INPI não dispõe de normatização específica a fim de esclarecer quais seriam os 

ônus ou limitações passíveis de anotação79, mas o entendimento da doutrina especializada 

parece ser pacífico no tocante à possibilidade de anotação de quaisquer ônus ou limitações 

impostos pelo poder judiciário e/ou relativos a direitos reais. 

 

O legislador trata aqui das hipóteses em que, por determinação de autoridade 

administrativa ou judicial, como também por lei ou convenção, o titular da marca 

venha a ser privado de exercer, de forma plena, os direitos que lhe foram 

anteriormente outorgados. Trata-se de gravames que podem incidir sobre os bens 

móveis em geral, in casu, as marcas cujos ônus reais estão regulamentados no 

                                                                                                                                                         

ou ônus que tenham sido anteriormente averbadas sobre a marca”, o que vai de frontal encontro ao objetivo da 

propriedade fiduciária de marcas, que é retirar provisoriamente da esfera patrimonial do devedor a propriedade 

da marca. Portanto, neste particularíssimo aspecto, a propriedade fiduciária de marcas, embora anotada como 

ônus ou limitação, deveria ocasionar os mesmos efeitos similares aos da anotação de transferência de 

titularidade por cessão, pois transfere a propriedade resolúvel da marca ao credor fiduciário. 
78 Importante registrar que parte da doutrina considera inadequados os termos “limitação” e “ônus” usados pelo 

legislador, quando aplicados a pedidos de registro de marca, sem, entretanto, que isso impacte a possibilidade 

de ofertar marcas ainda não registradas como garantia. Neste sentido: “Vale destacar que o legislador foi 

infeliz ao dispor sobre a incidência de limitação ou ônus sobre os pedidos de registro. De fato, como não se 

pode deter o direito de propriedade sobre os pedidos de registro, já que sujeitos a exame pelo INPI, não se pode 

falar, destarte, em domínio. Por conseguinte, se não há domínio, não há que se falar em limitação ou ônus 

sobre os pedidos de registro. Não fica afastada, porém, a possibilidade de o depositante oferecer determinado 

pedido de registro como garantia. Deve apenas estar ciente aquele que o recebe nesta condição de que, por 

constituir expectativa de direito, poderá não se consolidar”. (IDS – INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN 

DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2005, p. 275). 
79 Há apenas, no item 9.5 do Manual de Marcas (INPI, 2017), a seguinte referência genérica: “As limitações ou 

ônus são restrições ao usufruto de direitos e quando impostas ao pedido ou registro de marcas devem ser 

anotadas pelo INPI, conforme disposto no artigo 136, inciso II, da LPI”. Neste tocante, vale ainda esclarecer 

que, no entender deste autor, a expressão “usufruto de direitos” não se confunde com restrições ao uso efetivo 

da marca. 
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ordenamento pátrio, no título II, do novo Código Civil, que trata dos direitos reais.  

(IDS - INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE 

PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2005, p. 274) 

 

Nesse aspecto, vale esclarecer que a doutrina contemporânea entende que o rol de 

direitos reais disponível no artigo 1.225 do Código Civil (2002) é meramente exemplificativo, 

pois deve acomodar outros direitos criados a partir de leis especiais, desde que essencialmente 

compatíveis com a estrutura dos direitos reais.  

Aliás, apesar de não compreendermos a propriedade fiduciária como um direito 

real sobre coisa alheia80, nos filiamos à corrente que a considera como sendo um direito real 

de garantia81, inserido, portanto, no rol invisível do artigo 1.225 do Código Civil (2002)82 e, 

nesse sentido, admitindo anotação perante o INPI com fundamento no artigo 136, II, da LPI. 

Embora o posicionamento interno do INPI quanto ao tema seja desconhecido, pois 

não refletido em qualquer regulamentação ou parecer da Autarquia, cabe observar que o INPI 

tem frequentemente83 anotado operações de alienação fiduciária de marcas em garantia com 

base justamente no dito inciso II84, o que significa dizer que a Autarquia, ao menos neste 

momento, compartilha de idêntico entendimento. 

Menos óbvia, é a controversa substituição do nome do devedor fiduciante pelo 

nome do credor fiduciário no campo “titular”, constante do cadastro de marcas do INPI, o 

qual pode ser consultado livremente pelos interessados através da Internet.  

Na prática, nos parece que quando a anotação da propriedade fiduciária se der no 

formato apropriado, ou seja, como ônus ou limitação, o INPI não irá ex officio alterar o campo 

                                                 

80 Divergindo dessa classificação, Melhim Namen Chalhub (2003, p. 273) sustenta que a propriedade fiduciária 

“é direito real em coisa própria, pois, enquanto naquelas modalidades de garantia o devedor conserva o bem 

objeto da garantia no seu patrimônio, na constituição da propriedade fiduciária o devedor retira o bem do seu 

patrimônio e o transmite ao patrimônio do credor”. Ao nosso ver, pelos mesmos argumentos usados por este 

autor, concordamos não se tratar de direito real sobre coisa alheia, mas dada a inexistência de plena 

propriedade, a propriedade fiduciária igualmente não seria direito real sobre coisa própria, mas sim um direito 

real sui generis, o qual preferimos denominar simplesmente “direito real de garantia”.  
81 Muito embora o termo direito real de garantia pareça correto ao autor deste estudo para categorizar a 

propriedade fiduciária, importante ressaltar que, tal como antecipado em nota anterior, este autor defende que 

esta categoria seria autônoma e sui generis, não estando inserida no gênero direito real sobre coisa alheia, 

como sugerem alguns autores, dentre os quais Peluso (2012, p. 1997).  
82 Peluso (2012, p. 1997), todavia, apesar de adotar classificação ligeiramente distinta, reconhece que a 

propriedade fiduciária constitui verdadeiro direito real, estando ausente do rol do artigo 1.225 do Código Civil 

somente por se tratar de modalidade especial de propriedade. 
83 Segundo um levantamento feito pelo autor, existem aproximadamente 800 marcas, entre pedidos e registros de 

marca ativos, arquivados ou extintos, cujo histórico aponta alguma anotação de ônus ou limitação baseada em 

instrumento de alienação fiduciária em garantia. 
84 A título de exemplo, tem-se a marca “Casa & Cia” (processo nº. 817876286), cuja anotação da alienação 

fiduciária em garantia foi solicitada em 2010 e deferida em 2012 como sendo uma anotação de limitação ou 

ônus. No mesmo sentido, a marca “Pele” (816348944), cuja anotação da alienação fiduciária em garantia foi 

solicitada em 2015 e deferida em 2016 como sendo uma anotação de limitação ou ônus. 
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titular (como de fato não o fez em nenhum dos casos analisados pelo autor ao longo deste 

estudo), por não ter sido provocado a analisar uma transferência de titularidade. Contudo, 

teria o credor fiduciário interesse e fundamento para exigir a alteração do campo “titular”? 

A formulação de um pedido, nestes termos, parece ser possível por conta da 

ausência de regulação sobre o tema e, principalmente, porque é inegável que a propriedade da 

marca objeto da garantia, após a anotação da propriedade fiduciária, passa a estar 

formalmente alocada no credor fiduciário, ainda que sob condição resolutiva. 

Em outras palavras, como a marca objeto da garantia deixa a esfera patrimonial do 

devedor e ingressa, ainda que provisoriamente, no patrimônio do credor fiduciário, nos parece 

que existiriam argumentos para requerer junto ao INPI a alteração do campo “titular”.  

Contudo, com o intuito de padronizar a forma de apresentação de informações 

pelo INPI em casos de ônus e limitações que não caracterizam uma transferência plena e 

definitiva da propriedade marcária (e.g. instituição de penhor, penhora judicial etc.), bem 

como para manter o cadastro do sinal distintivo fiel à determinação de origem e procedência 

dos produtos e serviços através dele designados, pois a marca objeto da propriedade fiduciária 

seguirá sendo explorada e controlada pelo devedor, defendemos que o nome do devedor 

fiduciário seja mantido no campo “titular”, ao menos enquanto não ocorrer a consolidação da 

propriedade ou a excussão da garantia. 

Aliás, o entendimento que manifestamos acima está também em estrita harmonia 

com o conceito de “titularidade de direitos subjetivos patrimoniais”, pois ser “titular” seria 

estar numa posição jurídica em que se é capaz de dispor do bem (VANZELLA, 2012, p. 87-

89), o que não ocorre com o credor fiduciário em um primeiro momento. 

Em síntese, uma correta anotação do instrumento de alienação fiduciária de 

marcas em garantia perante o INPI, exigiria, de um lado, como fundamento legal, a aplicação 

do artigo 136, II, da LPI, e, de outro, a manutenção do nome do devedor fiduciário no campo 

“titular”, que não deveria então sofrer qualquer modificação. 

 

3.3. Excussão da garantia e consolidação da plena propriedade  

 

Ocorrendo o inadimplemento da obrigação principal, garantida pela propriedade 

fiduciária da marca do devedor, sabe-se que o credor fiduciário deve, em decorrência do 

comando legal do artigo 1.364 do Código Civil (2002), excutir a marca objeto da garantia, 

através de procedimento judicial ou extrajudicial, cujo produto financeiro deve ser aplicado 
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integralmente no pagamento de seu crédito (formado também pelas despesas de cobrança) e, 

havendo saldo, restituído ao devedor.  

No caso de excussão judicial da garantia, mediante leilão judicial que admite a 

participação de todos os interessados, é importante considerar que a marca poderá ser 

arrematada por qualquer terceiro, independentemente deste terceiro cumprir ou não os 

requisitos de legitimidade previstos na LPI e anteriormente detalhados.  

A posterior comunicação dessa transferência de titularidade da marca, havida por 

via judicial, ao INPI, poderá ocorrer através de ofício, enviado pelo próprio juízo à Autarquia, 

ou mediante pedido de anotação de transferência de titularidade, formulado pelo interessado 

com base na decisão judicial e/ou documento equivalente (e.g. carta de arrematação). 

A LPI é omissa no tocante à transferência de titularidade de marcas determinada 

por ordem judicial, mas o INPI acertou em regular o tema no item 8.8 do Manual de Marcas 

(INPI, 2017): 

 

A transferência poderá ser realizada por ordem judicial, desde que o bem a ser 

transferido esteja devidamente individualizado, com o número do processo e a 

marca, e/ou o titular devidamente identificado, com o CNPJ/CPF, se nacional, ou 

nome e endereço completo, se estrangeiro. A transferência por determinação judicial 

não será obstada pela existência de limitações ou ônus que tenham sido 

anteriormente averbadas sobre a marca. 

 

Em caso de determinação judicial para transferência de titularidade de processo no 

qual não exista petição relativa à anotação da transferência de titularidade 

determinada, será feita a prenotação da determinação judicial, sendo informado que 

a mesma será concluída após a apresentação da petição própria, em conformidade 

com o artigo 228 da LPI. Não serão alterados os dados cadastrais do processo até o 

exame da petição de anotação de transferência. 

 

Nesta etapa, para fins de atendimento ao disposto no §1º do artigo 128 da LPI, será 

avaliado se a atividade do cessionário é compatível com os produtos e serviços 

assinalados pelos processos a serem transferidos. Nas transferências por 

determinação judicial, caso a cessionária não possua atividade compatível, a mesma 

deverá transferir em ato contínuo para uma pessoa jurídica ou física que tenha 

atividade compatível a qual a marca se destina (a chamada “ponte”). 

 

Qualquer peticionamento realizado em pedido ou registro de marca pelo novo 

titular, quando este se encontrar prenotado, sofrerá exigência para que a 

regularização do processo no INPI seja providenciada. 

 

O INPI dará publicidade, por meio da RPI, às determinações judiciais que tenham 

por objeto a ciência de decisão ou sentença. 

 

Portanto, sempre que a comunicação da excussão judicial da marca chegar ao 

INPI sem o correspondente pedido de anotação de transferência de titularidade por parte do 

interessado, o INPI fará a prenotação da determinação judicial, sem, entretanto, alterar os 
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dados cadastrais do processo, exigindo, para a conclusão da transferência de titularidade da 

marca, que o interessado apresente petição própria, ou seja, o pedido de anotação de 

transferência de titularidade da marca propriamente dito. 

Neste momento, se o interessado (que adquiriu o bem judicialmente) tiver 

legitimidade para ser titular da marca em questão, nos termos dos artigos 128 e 134 da LPI, 

bastaria então apresentar o referido pedido de anotação de transferência de titularidade para 

concluir o procedimento e provocar a alteração dos dados cadastrais da marca.  

Entretanto, se aquele que arrematou a marca judicialmente porventura não tiver 

atividade direta ou indiretamente compatível com a marca que adquiriu - sendo incapaz de 

cumprir os pressupostos do artigo 128, parágrafo único, da LPI -, será necessário adotar a 

chamada “ponte”, ou seja, formular dois pedidos consecutivos de transferência de titularidade 

da marca, sendo o primeiro para ele próprio (arrematante) e o segundo para um terceiro que 

tenha, então, legitimidade para figurar como titular da marca. 

O Manual de Marcas (INPI, 2017) não dispõe, nos casos de adoção do sistema 

“ponte”, sobre o intervalo de tempo máximo que poderia existir entre as duas petições de 

transferência que devem ser apresentadas à Autarquia, e não foi localizado qualquer 

precedente administrativo sobre o tema. Contudo, as petições de transferência deveriam ser 

apresentadas de forma praticamente simultânea, sob pena do INPI indeferir a primeira delas 

(aquela que transfere a marca ao arrematante), com fundamento no artigo 134 da LPI, caso 

examine o assunto em momento anterior ao protocolo do segundo pedido de transferência.  

Este mesmo procedimento deve ser observado quando, ao invés de ordem judicial 

ou ofício encaminhados diretamente ao INPI, aquele que adquiriu judicialmente a marca 

comunicar a decisão ao INPI através de pedido de anotação de transferência de titularidade. 

Em outras palavras, caso o arrematante não preencha os requisitos de legitimidade previstos 

na LPI, deve ele igualmente preparar a “ponte”, transferindo a marca, ato contínuo, para um 

terceiro que tenha atividade compatível com a marca. 

A rigor, se a excussão da garantia se der pela via extrajudicial, o INPI não estaria 

obrigado a aplicar as regras anteriormente descritas. Particularmente, a Autarquia poderia 

inadmitir o sistema “ponte” de transferências sucessivas, haja vista que o aludido 

procedimento, de acordo com os termos do próprio Manual de Marcas (INPI, 2017), está 

vinculado aos casos de transferência de marcas por determinação judicial. 

Nos casos de excussão extrajudicial da garantia, cabe, pois, ao adquirente da 

marca, efetivar o regular pedido de anotação de transferência de titularidade da marca, 
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mediante a observância de todas as normas e pressupostos legais ordinariamente aplicáveis a 

uma transferência de marcas por cessão, inclusive aqueles relativos à legitimidade.  

Portanto, ao nosso ver, seriam juridicamente seguras apenas as excussões 

extrajudiciais de marca envolvendo adquirentes com atividade compatível (ainda que 

indiretamente) com o pedido ou registro objeto da garantia, pois assim eliminar-se-ia qualquer 

obstáculo junto ao INPI no tocante à legitimidade do novo titular, sendo possível concluir a 

anotação de transferência de titularidade com facilidade.  

Nada impede que seja invocada por analogia a regra da transmissão “ponte” 

quando eventualmente a excussão extrajudicial envolver terceiro incapaz de cumprir os 

pressupostos de legitimidade previstos nos artigos 128 e 134 da LPI, situação que demandaria 

uma transferência adicional e consecutiva da marca, para uma pessoa física ou jurídica que, 

por sua vez, exerça atividade compatível com a marca. Reforçamos, todavia, que não há 

qualquer segurança acerca da aceitação desta solicitação por parte do INPI e não se tem 

conhecimento de qualquer precedente da Autarquia que tenha examinado a questão.  

Há, ainda, as situações dos artigos 1.365, parágrafo único, e 1368-B, parágrafo 

único, ambos do Código Civil (2002), que provocariam de forma extraordinária e definitiva a 

consolidação da plena e definitiva propriedade da marca em nome do credor fiduciário. 

Estamos aqui diante das hipóteses de dação da marca em pagamento (a qual poderia ser feita 

pelo devedor somente após o vencimento da obrigação) e da adjudicação da marca pelo 

credor fiduciário no processo de excussão judicial da garantia, respectivamente. 

Enquanto a primeira envolve transação que pode ser equiparada à cessão, 

devendo, portanto, seguir as regras tradicionais da anotação de transferência de titularidade 

por cessão, as quais demandam a legitimidade do cessionário (e por isso não admitiria a 

transmissão “ponte”), a segunda envolve uma transferência de titularidade por determinação 

judicial, admitindo, desse modo, uma vez mais, a aplicação das regras estampadas no item 8.8 

do Manual de Marcas (INPI, 2017), já transcritas e comentadas. 

No tocante à universalidade da cessão, nos parece que a regra, que visa 

basicamente proteger a unicidade das marcas e assegurar a determinação de procedência e 

origem dos produtos e serviços designados pelo signo, deveria ser aplicada em todas as 

hipóteses de excussão da garantia, sob pena de causar prejuízos diversos para concorrentes, 

consumidores e também para o novo titular das marcas excutidas. 

Em outras palavras, todos os pedidos ou registros de marcas idênticas ou 

semelhantes que não tenham sido objeto da garantia, deveriam, salvo se transferidos por 
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cessão concomitante ao novo titular, ser cancelados ou arquivados, pois não seria razoável 

que o devedor fiduciário pudesse manter e usar tais marcas em prejuízo da concorrência, do 

adquirente das marcas objeto da garantia e de todo o sistema de marcas. 

Idêntica consequência deveria atingir todas as hipóteses em que marcas idênticas 

ou semelhantes, ainda que inseridas na mesma operação de alienação fiduciária em garantia, 

não fossem, quando da excussão, transmitidas simultaneamente a um único titular (ou a 

sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico85).  

Exemplificativamente, podemos destacar as hipóteses de excussão modulada do 

conjunto de marcas que forma a garantia e a aquisição judicial ou extrajudicial das marcas 

objeto da garantia por pessoas físicas ou jurídicas distintas e não relacionadas.  

Nestes casos, deveria prevalecer somente a primeira transferência de titularidade 

cuja anotação foi deferida pelo INPI, cancelando-se ou arquivando-se todos os pedidos ou 

registros de marca idênticos ou semelhantes que não estiverem contemplados nesta pioneira 

transação, pouco importando se as marcas não transmitidas pertencem ainda ao devedor 

fiduciário ou a terceiros que igualmente participaram do processo de excussão da garantia.  

Aliás, o momento adequado para que o cancelamento ou arquivamento das demais 

marcas similares seja publicado pelo INPI equivale justamente ao momento da publicação da 

primeira anotação de transferência de titularidade deferida pelo INPI, seja esta anotação 

oriunda dos procedimentos complementares à excussão judicial da garantia (em sistema 

“ponte” ou não) ou decorrente da excussão extrajudicial da garantia.  

A prenotação prevista no Manual de Marcas (INPI, 2017) para os casos de 

excussão judicial da garantia não parece ser suficiente para gerar uma preferência ou 

prioridade, haja vista que a posterior apresentação de petição de anotação de transferência de 

titularidade é, nos termos da regulação do INPI, condição para completar o procedimento.  

Em outras palavras, não equivale esta prenotação àquela derivada dos artigos 182 

e seguintes da Lei 6.015/73, que trata dos Registros Públicos e pressupõe que a documentação 

prenotada é completa e suficiente para a obtenção ou exercício do direito requerido, requisitos 

indispensáveis para ocasionar prioridade ou preferência.  

O fato da prenotação descrita no Manual de Marcas (INPI, 2017) admitir 

provisoriamente interessado que não preenche os requisitos de legitimidade da LPI, sendo 

exigida a posterior transmissão “ponte”, reforça a ideia de que realmente se trata de etapa 

                                                 

85 Nos termos do Parecer Normativo INPI/PROC/DIRAD n. 12/08, admite-se, extraordinariamente, o registro de 

marcas similares por sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico. 
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intermediária, pois, nestas hipóteses, sequer haverá na determinação judicial “prenotada” uma 

indicação do titular final, não sendo possível que este tipo de prenotação prevaleça sobre outra 

transferência de titularidade já concluída, deferida e anotada.  

Aliás, entender de modo diverso seria admitir também que a prenotação 

permaneça válida indefinidamente, pois o Manual de Marcas (INPI, 2017) não traz qualquer 

limite temporal para que a documentação complementar seja apresentada pelo interessado (i.e. 

petição de transferência), o que afetaria a segurança jurídica do sistema de marcas, 

especialmente porque no intervalo de tempo verificado entre a prenotação e a conclusão da 

transferência de titularidade existiria incerteza quanto à titularidade definitiva da marca e, por 

consequência, seria impossível determinar, neste período, a origem e procedência dos 

produtos ou serviços atrelados ao referido sinal distintivo.  

Nesse contexto, recomenda-se fortemente que, a depender do caso concreto, o 

arrematante das marcas objeto da garantia não se satisfaça com a mera prenotação da ordem 

judicial correspondente junto ao INPI, sendo imprescindível adotar com agilidade todas as 

medidas necessárias para completar a transferência de titularidade das marcas adquiridas e, 

desse modo, evitar imprevistos decorrentes da aplicação da universalidade da cessão. 

Vale, portanto, enfatizar que, no mesmo momento, deveria o INPI: (a) publicar o 

deferimento da anotação de transferência de titularidade que visa regularizar a excussão 

judicial ou extrajudicial das marcas objeto da propriedade fiduciária, (b) alterar os dados 

cadastrais dos correspondentes pedidos e registros de marca, e (c) publicar o cancelamento ou 

arquivamento das marcas idênticas ou semelhantes que, por qualquer motivo, não integraram 

a garantia ou não foram transmitidas ao titular definitivo apontado na anotação de 

transferência de titularidade primeiro deferida pelo INPI - ou para sociedades pertencentes ao 

respectivo grupo econômico; tudo, independentemente da existência de qualquer prenotação.  
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4. CONCLUSÃO  

 

Uma análise superficial do instituto da alienação fiduciária em garantia, quando 

aplicado às marcas, pode despertar inúmeros questionamentos, notadamente aqueles 

relacionados à observância das regras constantes dos artigos 134 e 135 da LPI, haja vista que 

tais restrições são aplicáveis aos casos de transferência de titularidade de marcas por cessão e 

a alienação fiduciária em garantia ocasiona a transferência da propriedade resolúvel da marca. 

Todavia, como é possível extrair dos capítulos anteriores deste estudo, a alienação 

fiduciária de marcas em garantia não pode ser equiparada a uma transferência de marcas por 

cessão, tornando então dispensável a observância dos pressupostos de legitimidade e 

universalidade da cessão quando da implementação de garantias baseadas na propriedade 

fiduciária de marcas. 

A equiparação mostra-se inadequada, pois os institutos da transferência de 

titularidade de marcas por cessão e da propriedade fiduciária de marcas têm objetivos 

distintos, abarcam direitos inconfundíveis e provocam efeitos diametralmente opostos. 

Em relação aos objetivos, a propriedade fiduciária de marcas tem escopo de 

garantia e configura, portanto, transação de caráter acessório, que visa assegurar o 

cumprimento de uma determinada obrigação principal, assumida pelo devedor fiduciário. A 

marca, neste caso, permanece na posse do devedor e será usada somente para resolver os 

prejuízos do credor, decorrentes de um eventual inadimplemento contratual do devedor 

fiduciário.  

Por sua vez, na transferência de marcas por cessão as partes objetivam a efetiva e 

definitiva transferência de todos os direitos relativos à marca objeto da transação para o 

cessionário, que passa então a usar e a controlar a marca alienada, assumindo a posição que 

até então pertencia ao cedente. A cessão constitui, desse modo, negócio jurídico autônomo e 

principal. 

Os diferentes objetivos acabam também por influenciar diretamente a abrangência 

de cada um dos institutos. Enquanto a cessão de marcas envolve a transmissão total e 

incondicional dos direitos relativos à marca objeto da transação (usar, fruir e dispor), a 

alienação fiduciária de marcas em garantia engloba somente a propriedade resolúvel da 

marca, sem, contudo, afetar o domínio direto da marca e/ou ocasionar a propriedade definitiva 



61 

 

ao credor. Portanto, trata-se de situação transitória, que – estruturada para funcionar tão 

somente como uma garantia da obrigação principal - tende a devolver ao devedor fiduciário a 

plena titularidade das marcas, tão logo adimplida a obrigação que ensejou a garantia.  

Neste aspecto, evidente que a alienação fiduciária de marcas em garantia produz 

efeitos significativamente distintos daqueles verificados na cessão de marcas, a qual visa 

transferir a titularidade plena e definitiva das marcas ao cessionário. 

Veja-se que, em função do desdobramento da posse, proveniente da constituição 

da propriedade fiduciária, o domínio direto da marca ofertada em garantia caberia 

exclusivamente ao devedor fiduciário. Portanto, se na cessão de marcas o cedente desaparece 

completamente do mercado em relação à marca transferida, que passa então a ser usada e 

controlada com exclusividade pelo cessionário, o qual pode inclusive dispor dos 

correspondentes direitos, na alienação fiduciária de marcas em garantia ocorre justamente o 

contrário, ou seja, o devedor fiduciário permanece normalmente no mercado, não podendo o 

credor fiduciário explorar comercialmente a marca ou dela dispor. 

Desse modo, a propriedade fiduciária de marcas simplesmente não impacta a 

origem e procedência dos produtos ou serviços designados pela marca objeto da garantia, que 

continuam vinculados à atividade ou ao controle do devedor fiduciário. Por outro lado, na 

cessão de marcas existe um rompimento imediato deste vínculo e um redirecionamento da 

procedência e origem dos produtos e serviços designados pela marca, que passam então a 

apontar unicamente para o cessionário.  

Aliás, principalmente em razão dos efeitos oriundos de cada uma das transações 

percebe-se que, além de ser inadequado equiparar os institutos da propriedade fiduciária e da 

cessão, seria de qualquer modo inadequado sujeitar a propriedade fiduciária de marcas aos 

pressupostos de legitimidade do titular e universalidade da cessão, constantes dos artigos 134 

e 135 da LPI. 

A legitimidade, especificamente, mantém uma ligação intrínseca com a função 

social da marca, no sentido de ser uma restrição imposta pelo legislador com o objetivo 

principal de criar um ambiente jurídico propício ao uso efetivo da marca. Nesse sentido, a 

legitimidade não é imputável ao credor fiduciário, o qual, como visto anteriormente, sequer 

pode usar a marca ofertada em garantia. Aliás, na medida em que o devedor fiduciário segue 

utilizando habitualmente a marca, a função social da marca segue também sendo regularmente 

observada, não existindo, também por este motivo, razão para invocar a legitimidade no 

momento da implementação da garantia. 
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O uso e o controle da marca objeto de alienação fiduciária em garantia, que 

permanecem atrelados unicamente ao devedor fiduciário, também são determinantes para 

evidenciar a inaplicabilidade da universalidade da cessão quando da constituição da garantia.  

Não existindo, com a mera implementação da garantia, alteração na origem e 

procedência dos produtos e serviços designados pela marca objeto da propriedade fiduciária, 

ou mesmo prejuízo à unicidade ou distintividade do sinal que compõe a garantia, inexiste 

justificativa para que a transação se sujeite aos efeitos da universalidade da cessão (leia-se, ao 

cancelamento ou arquivamento das marcas semelhantes que não integraram a transação). 

Em suma, no tocante à etapa de implementação da garantia, cabe às partes 

somente registrar o instrumento de propriedade fiduciária junto ao INPI, mediante pedido de 

anotação de ônus ou limitação, para que se assegure a plena eficácia da garantia, que passa 

então a produzir efeitos inclusive em relação a terceiros. 

Pedidos de anotação da propriedade fiduciária de marcas fundamentados no artigo 

136, I, da LPI, que trata da transferência de titularidade de marcas por cessão, devem ser alvo 

de exigência da Autarquia, a fim de permitir que a parte solicitante corrija a base legal, 

ressalvada ainda a possibilidade de indeferimento imediato pela Autarquia. 

Anotar a propriedade fiduciária como cessão significaria substituir, no campo 

“titular” existente no cadastro do INPI, o nome do devedor pelo nome do credor fiduciário, 

mesmo sendo o devedor quem, na prática, irá continuar usando e explorando a marca. 

Portanto, também sob a ótica da transparência e da utilidade pública do banco de dados do 

INPI, nos parece que a anotação da garantia deveria ser baseada em limitação ou ônus.  

A fim de harmonizar os efeitos decorrentes da anotação da propriedade fiduciária 

com aqueles decorrentes de outras limitações ou ônus que, igualmente, não ocasionam a 

transferência da plena propriedade do sinal distintivo, nos parece que nenhuma modificação 

deveria ser feita no campo “titular”, que deveria seguir apontando para o devedor fiduciário, 

até porque costuma ser provisório o status de “proprietário resolúvel” do credor. 

De todo modo, a anotação do instrumento de alienação fiduciária de marcas em 

garantia perante o INPI nos parece ser providência necessária e suficiente para a constituição 

e plena eficácia da garantia, não apenas por ser procedimento especificamente previsto na 

LPI, mas principalmente por ser este tipo de registro um melhor propagador da situação da 

marca e da existência da garantia do que aquele feito no Registro de Títulos e Documentos. 

Assim, embora o pressuposto de constituição da propriedade fiduciária, trazido 

pelo Código Civil (2002), seja o registro do instrumento no Registro de Títulos e Documentos 



63 

 

do domicílio do devedor, a anotação da garantia perante o INPI parece ser providência 

significativamente importante para evitar riscos para as partes, especialmente em função de 

precedentes judiciais e alterações legislativas que, em casos análogos, acabaram por 

privilegiar o entendimento de que o registro no órgão especial é necessário e suficiente para 

que a garantia produza efeitos perante terceiros. 

Contudo, a ausência de legislação satisfatoriamente clara sobre o assunto, a 

inexistência de precedentes judiciais relativos à matéria e a vagarosidade do INPI no que 

concerne à anotação de instrumentos de propriedade fiduciária de marcas sugerem, como boa 

cautela, o duplo registro do instrumento de garantia, ou seja, aquele feito tanto no órgão 

especial (INPI) como no Registro de Títulos e Documentos. 

Ademais, deve-se estar atento para o fato de que os pressupostos de legitimidade e 

universalidade da cessão, embora não aplicáveis à etapa de constituição e anotação da 

propriedade fiduciária, devem ser rigorosamente observados quando da excussão da garantia, 

mais especificamente quando a marca que figurou como garantia for alienada e atingir sua 

destinação final (chegar, mediante comunicação ao INPI através de petição de transferência 

de titularidade, ao derradeiro titular da cadeia). 

A legitimidade, por exemplo, será examinada e exigida pela Autarquia ao término 

do procedimento de excussão, seja ele judicial ou extrajudicial, pois em todos os casos exige-

se petição própria para completar a transferência de titularidade da marca. Ou seja, mesmo 

nos casos de excussão judicial da garantia, será indispensável a petição de transferência, não 

bastando a prenotação da ordem judicial para assegurar os direitos do arrematante.  

Saliente-se, também, que, embora nos casos de excussão judicial a atual 

normativa do INPI seja relativamente flexível, admitindo o sistema de transferência “ponte” 

quando o arrematante não possui legitimidade em relação à marca adquirida, nos casos de 

excussão extrajudicial o pressuposto da legitimidade tende a ser implacável, o que significa 

dizer que serão seguras apenas as excussões extrajudiciais que envolverem terceiros que 

exerçam (ainda que indiretamente) atividade compatível com a marca objeto da garantia. 

Em um cenário de excussão da garantia, será também implacável a regra do artigo 

135 da LPI, relativa à universalidade da cessão, que visa tanto resguardar a unicidade dos 

sinais distintivos quanto proteger os usuários do sistema de marcas (titular, concorrentes e 

consumidores), de modo que serão provavelmente cancelados ou arquivados todos os pedidos 

ou registros de marca semelhantes, relativos a produtos ou serviços idênticos ou afins, que 

não forem concomitantemente transferidos a titulares de um mesmo grupo econômico. 
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Munidos previamente deste indispensável conhecimento, advogados podem, 

enfim, adotar a propriedade fiduciária de marcas para estruturar garantias em transações 

empresariais das mais variadas naturezas, sem qualquer insegurança ou desconforto no 

tocante, principalmente, a aplicação das regras previstas nos artigos 134 e 135 da LPI. 
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