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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação 

Rescisória nº 2134936-98.2018.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em 

que é autor GONZALES, SENDESKI & CIA LTDA e são réus ENIO 

BIANCHI e ENIO BIANCHI ME.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "Julgaram procedente a ação rescisória. V. U.", de conformidade 

com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores GRAVA BRAZIL (Presidente), RICARDO NEGRÃO E 

SÉRGIO SHIMURA.

São Paulo, 11 de março de 2019.

GRAVA BRAZIL

RELATOR

ASSINATURA ELETRÔNICA
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AÇÃO RESCISÓRIA  Nº: 2134936-98.2018.8.26.0000

AUTOR: GONZALES, SENDESKI & CIA LTDA 

RÉUS: ENIO BIANCHI E ENIO BIANCHI ME

COMARCA: GUARUJÁ

JUIZ PROLATOR: GUSTAVO GONÇALVES ALVAREZ

Rescisória de sentença  Ação declaratória 
(contrafação de patente)  Aplicação do 
disposto no art. 496, VI, do CPC  Revelia que 
não é apta a configurar reprodução de modelo 
de utilidade – Elementos constantes dos autos 
originários que não permitem conclusão – 
Perícia técnica que se mostrava necessária – 
Art. 345, IV, do CPC – Violação à norma legal 
configurada – Ação julgada procedente, para 
rescindir o decisum, determinando o retorno do 
processo à fase instrutória.

VOTO Nº 31000

I - Cuida-se de ação rescisória, 

fundamentada no art. 966, V, do CPC/15, visando rescindir 

sentença prolatada pela 3ª Vara Cível da Comarca de Guarujá, 

nos autos da Processo 1012242-91.2017.8.26.0223, que julgou 

procedente ação declaratória (contrafação de patente).

A autora pugna pela rescisão do julgado, 

com fulcro na alegação de manifesta violação à norma jurídica. 

Pontua a afronta aos arts. 345, IV, 373, I, do CPC, 5º, LIV e LV, 

e 93, IX, da CF, à vista da necessidade de perícia. Destaca que 
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a revelia não leva à imediata procedência e diz que as 

alegações trazidas na petição inicial, além de inverossímeis, 

não foram instruídas de prova da semelhança dos produtos, 

não bastando, a tanto, "simples projetos, fotos e desenhos..., principalmente 

se considerarmos que se trata de um modelo de utilidade e não de um desenho 

industrial", cuja caracterização imprescinde uma melhoria 

funcional no uso ou na fabricação. Sugere a falta de 

fundamentação do decisum e a omissão quanto à tramitação 

de ação anulatória da patente objeto da ação, perante a Justiça 

Federal (Processo n. 5015393-92.2017.8.01. 6100), distribuída 

antes do ingresso da demanda originária, com deferimento da 

liminar para suspender os efeitos do registro. Fala em conexão 

e em prejudicialidade externa (arts. 55 e 313, V, 'a', do CPC), a 

ensejar a suspensão do processo, mormente à vista dos efeitos 

ex tunc e erga omnes de eventual declaração de nulidade e, 

por fim, defende a incompetência daquele Juízo, posto que, 

com fulcro no art. 46, do CPC, sendo a discussão fundada em 

direito real sobre bens móveis (patente), o processo deveria ter 

sido distribuído no foro do domicílio do réu. Traz pedido liminar, 

para suspensão da sentença.

Foi realizado o depósito de que trata o 

art. 968, II, do CPC (fls. 3672/3673).

Citados, os réus ofertaram contestação 

no prazo legal. Confira-se a fls. 3836/3895. 
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Em caráter preliminar, apontam a falta 

de interesse de agir e dos pressupostos válidos e regulares ao 

desenvolvimento do processo, à luz do art. 966, § 3º, do CPC, e 

a inépcia da exordial, que traz pedido indeterminado e não 

impugna especificamente um capítulo da sentença. Discorrem, 

ainda e em suma, sobre o efeito da revelia e o prejuízo, 

inclusive ao Custo Brasil, trazido com a utilização indevida da 

máquina judiciária, como faz a autora. Mencionam a 

regularidade e validade de sua patente (MU n. 840084-4) e 

citam a preclusão da discussão quanto à competência do Juízo 

rescindendo

A autora rebateu a contestação a fls. 

5409/5424, com nova manifestação da ré a fls. 5426, trazendo 

cópia da manifestação do INPI, apresentada em ação diversa, 

afirmando a validade de seu registro de patente. 

É o relatório do necessário.

II - Cuida-se, a demanda rescindenda, 

de ação declaratória cumulada com obrigação de não fazer, 

proposta por titular de modelo de utilidade ("dispositivo para abertura 

regulável de vãos" - ilustrações a fls. 54/58 e 60), em face de 

sociedade que estaria comercializando tal tecnologia há mais 

de doze anos, sem a devida autorização. 

Buscou-se a "declaração da contrafação 

realizada" e, desde o início do processo, a cessação da atividade. 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5

Ação Rescisória nº 2134936-98.2018.8.26.0000 - Guarujá - Voto nº 31000d

Realizada citação postal e tão logo o 

prazo para contestação decorreu (fls. 712 e 714), o processo 

foi sentenciado, para acolher o pedido, em decisão sucinta, 

fundamentada, em suma, na revelia, a trazer “presunção de 

veracidade dos fatos articulados na petição inicial”, e em menção genérica 

aos documentos que a instruíram, que “corroboram os fatos alegados”. 

Confira-se fls. 715/716 (trânsito em julgado em 26.03.2018).

Proposta a presente ação rescisória, o 

referido título judicial é guerreado com fulcro em três alegações 

centrais: (i) violação aos artigos legais que disciplinam os 

efeitos da revelia; (ii) omissão à suspensão da patente, 

determinada pelo Juízo Federal (fato prejudicial externa); e (iii) 

incompetência do Juízo rescindendo, à luz da regra do art. 46, 

do CPC.

Antes de enfrentá-las, cumpre afastar as 

preliminares trazidas em contestação. 

Isso porque, conforme se extrai, a 

autora não nega sua revelia - o que presume a validade da 

citação -, tampouco a submissão a seus efeitos. Pretende, 

contudo, que as consequências de sua inércia observem os 

limites legais, questionando, nestes autos, a ocorrência de 

violação a normas do CPC e da CF, por aquele Juízo. 

Assim, não há que se falar em falta de 

interesse de agir, tampouco em ausência dos pressupostos 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6

Ação Rescisória nº 2134936-98.2018.8.26.0000 - Guarujá - Voto nº 31000d

processuais, cabendo consignar, ainda, que a exordial é clara 

ao abordar as razões pelas quais entende que o julgado deve 

ser rescindido e traz pedido claro, não sendo o caso de inépcia.

Ato contínuo, o fato de as mesmas 

alegações terem sido levadas aos autos do cumprimento de 

sentença e em ação de exigir contas, também nada abala à 

adequação desta ação, mormente considerando que, aquelas, 

não são aptas a rescindir decisão já transitada em julgado.

A abordagem a ser adotada é distinta e, 

pelos fundamentos acima, nada há para obstar o 

enfrentamento da questão de fundo, a qual se passa a analisar.

A ação é procedente.

Com efeito, em que pese o art. 344, do 

CPC, preveja que a revelia acarreta a presunção da veracidade 

das alegações de fato formuladas na petição inicial, não deve 

passar despercebido que o art. 345, do mesmo diploma legal, 

em continuidade, traz hipóteses nas quais tal efeito não é 

produzido, ex vi de litígios quem versam sobre direitos 

indisponíveis, quanto as "alegações de fato formuladas forem inverossímeis 

ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos", entre outras, 

assistindo razão a autora, portanto, ao afirmar que a revelia 

não leva a automática procedência do pedido. 

In casu, a comercialização que se 
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pretendeu obstar se refere à tecnologia desenvolvida para 

abertura regulável de vãos, registrada pelo réu, perante o INPI, 

na modalidade “MU”, ou seja, modelo de utilidade. 

Tal modalidade de patente é prevista no 

art. 9º, da Lei n. 9.279/961 e, segundo esclarece o próprio INPI, 

em seu site, se distingue da patente de invenção, nos 

seguintes aspectos:

“O inventor poderá identificar melhor a natureza 

(Invenção ou Modelo de Utilidade) de sua criação a 

partir do conhecimento prévio do estado da técnica 

relacionado, já que as Patentes de Modelo de 

Utilidade referem-se à proteção das criações de 

caráter técnico-funcional relacionadas à forma ou 

disposição introduzida em objeto de uso prático, ou 

parte deste, conferindo ao objeto conhecido do estado 

da técnica uma melhoria funcional no seu uso ou 

fabricação.”2

Ora, por dotada de especificações 

próprias, certo é que a conclusão quanto à ocorrência de 

contrafação apenas poderia vir amparada por análise técnica, 

após realizada a comparação, por profissional habilitado, do 

objeto patenteado com o objeto supostamente contrafeito.

O fato era de conhecimento dos ora 

réus, que, já na petição inicial da ação rescindenda, admitiram 
1 ”É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que 
apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua 
fabricação”.
2 Disponível em http://www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/docs/resolucao_85-13-anexo_diretrizes_mu.pdf; destaquei

http://www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/docs/resolucao_85-13-anexo_diretrizes_mu.pdf
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tal necessidade, pugnando fosse “concedida a tutela de urgência, inaudita 

altera pars, para determinar a realização de exame pericial prévio sob os produtos 

comercializados indevidamente pela Requerida". Confira-se fls. 75.

A respeito, aliás, cabe acrescentar que 

diversos são os julgados proferidos por este E. Tribunal de 

Justiça reconhecendo a necessidade da produção de prova 

técnica em processos similares ao presente, como 

exemplificam os abaixo, assim ementados:

“Sentença. Nulidade. Ocorrência. Procedência das 

ações fundada unicamente em presunção decorrente 

da revelia na demanda principal. Inadmissibilidade. 

Exame da causa de pedir da ação que depende da 

realização de prova técnica cuja produção pode ser 

determinada de ofício pelo juízo. Magistrado, outrossim, 

que já havia reconhecido, na ação cautelar, o caráter 

imprescindível da prova pericial. Sentença afastada, 

com retorno dos autos à origem para realização da 

prova. Recursos de apelação prejudicados.” (Apel. 

n. 0013412-91.2009.8. 26.0451, 6ª 

Câmara de Direito Privado, Relator 

Des. Vito Guglielmi, julgado em 

10.06.2010).

"Ação de abstenção de ato c.c. perdas e danos. 

Alegação de violação de patente. Julgamento 

antecipado da lide, com o reconhecimento da prática da 

conduta ilícita pelo réu. Matéria que não é unicamente 
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de direito. Prova pericial que ser revela indispensável. 

Tribunal que está impedido de afirmar com segurança 

sobre a existência ou não da violação. Error in 

procedendo. Sentença que deve ser anulada para que 

seja realizada a prova pericial. Recurso provido." 

(Apel. n. 3001468-86 .2013.8.26.0326, 

1ª Câmara de Direito Empresarial, Rel. 

Des. Maia da Cunha, julgado em 

24.06.2015)

“Ação cominatória c.c. indenizatória (alegação de 

violação de patente de invenção) - Procedência em 

parte - Inconformismo da ré - Cassação ex officio da 

sentença - Julgamento antecipado da lide - Inviabilidade 

- Necessidade de prova técnica, para dirimir a 

controvérsia instaurada, visto que a apelante contestou 

os elementos de prova (registros fotográficos) 

apresentados pelo apelado - Precedente deste E. 

Tribunal de Justiça - Cassação ex officio da sentença, 

com determinação de instauração da fase probatória - 

Sentença cassada ex officio, com determinação – 

Recurso prejudicado.” (Apel. n. 

1013839-40.2016.8.26.0576, 2ª Câmara 

Reservada de Direito Empresarial, 

Relator Des. Grava Brazil, julgado em 

25.05.2018)

Assiste razão à autora, portanto, ao 

afirmar que, ao julgar a demanda antecipadamente e, sem a 
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realização de prova técnica, o Juízo rescindendo acabou por 

violar o disposto no art. 345, IV, do CPC, haja vista não deter, 

pelos elementos constantes dos autos, credibilidade ou 

verosimilhança bastante à afirmação de contrafação, ex vi da 

comparação parcial trazida a fls. 60, amparada em catálogo 

produzido pela ora autora.

Oportuno consignar, aqui, que, embora 

o dispositivo legal supra fale em verossimilhança, MARIA LÚCIA 

LINS CONCEIÇÃO, ao comentá-lo, na obra “Breves Comentários 

ao Novo Código de Processo Civil"3, pontua que  “esse inciso, 

introduzido pelo Novo CPC, consagra o posicionamento jurisprudencial e doutrinário 

que, já à luz do CPC/1973, prevalece, no sentido de que a presunção de veracidade, a 

que se refere o art. 344 apenas se opera em reação às alegações de fato que se 

revistam do requisito de credibilidade, que possam ser deduzidas da prova que existe 

nos autos.... Em outras palavras, para que se presumam verdadeiros os fatos alegados 

pelo autor, em face da revelia do réu, devem os mesmos passar pelo crivo da 

plausibilidade ou verossimilhança acentuada” (pág. 938, destaquei).

Sob esse contexto, o reconhecimento da 

violação ao art. 345, IV, do CPC, é de rigor, o que leva ao 

acolhimento do pedido, para a rescisão do julgado rescindendo 

e retorno da ação respectiva à fase instrutória, onde a prova 

técnica deverá ser produzida, à luz do contraditório, devendo os 

demais temas aqui invocados (suspensão do processo e 

competência), se o caso, ser submetidos à apreciação do juízo 

da causa. 

3 coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
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Afinal, não tendo sido levados, 

tampouco apreciados, pelo Juízo rescindendo, não há que se 

falar em violação a normas legais neste aspecto, sendo 

inoportuna a análise nesta oportunidade.

Em conclusão, julga-se procedente a 

presente ação, para, com respaldo no art. 966, V, do CPC, 

rescindir a sentença de procedência proferida no Processo n. 

1012242-91.2017.8.26.0223, que deve retornar à fase 

instrutória, para realização de perícia técnica.

No que tange aos ônus de sucumbência, 

com fulcro nos arts. 82, § 2º e 85, do CPC, ficam as custas e 

despesas processuais atribuídas aos réus, que, ainda, deverão 

realizar o pagamento de honorários de sucumbência, em favor 

dos patronos da autora, arbitrados por equidade, em atenção  

ao art. 85, § 8º, em R$ 1.000,00. 

Cabe consignar, aqui, que a gratuidade 

judiciária requerida pelos réus foi indeferida pela decisão de fls. 

3820/3822, sendo, pelas mesmas razões, também indeferido o 

pedido de redução e parcelado formulado a fls. 3837.

III - Com fulcro no art. 974, caput, do 

CPC, expeça-se guia de levantamento do valor do depósito, 

feito em atenção ao art. 968, II, do CPC, em favor da autora.

IV - Eventuais embargos declaratórios 
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serão julgados em sessão virtual, salvo se manifestada 

oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos 

termos da Resolução n.º 549/2011 do C. Órgão Especial deste 

E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como 

concordância.

V - Ante o exposto e pelas 

considerações acima, julga-se procedente a ação rescisória. É 

o voto.

DES. GRAVA BRAZIL - Relator
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