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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1003284-03.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MUNCK S/A 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, é apelado CESARMAQ TRANSPORTES PESADOS 
LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram 
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL 
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.

São Paulo, 12 de março de 2019.

Ricardo Negrão
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO  Nº : 37.279  (EMP – DIG  – V)
APEL. Nº  : 1003284-03.2017.8.26.0002
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : MUNCK  S/A EQUIPAMENTOS  INDUSTRIAIS
APDA. : CESARMAQ TRANSPORTES  PESADOS LTDA.  

 
DANO MATERIAL  Marca  Munck  Ação de obrigação de 
não fazer julgada procedente para impedir o uso da expressão 
Munk  Pretensão da autora à indenização por dano material  
Improcedência  Marca registrada que atualmente é expressão 
de uso comum, designando caminhões-guindaste ou guindaste 
articulado  Fato que afasta a proteção à marca (LPI, art. 124, 
V)  Pedido inaugural que sequer deveria ter sido acolhido - 
Apelação improvida
RESPONSABILIDADE CIVIL  Dano material  Violação de 
marca  Pedido de aplicação do art. 210 da LPI  
Improcedência  Inexistência de indício da data em que a 
marca começou a ser violada  Imprescindibilidade da pré-
constituição da prova  Inadequação da fase de liquidação da 
sentença para constituição de prova do prejuízo  
Improcedência do pedido de condenação ao pagamento de 
royalties pelo uso não licenciado da marca  Apelação 
improvida

Dispositivo: negam provimento.

 

Recurso de apelação interposto por Munck S/A 
Equipamentos  Industriais  dirigido à r. sentença proferida pelo Dr. Emanuel 
Brandão Filho, MM. Juiz de Direito da E. 6ª Vara Cível do Foro Regional de 
Santo Amaro, da Comarca de São Paulo, que julgou parcialmente procedente o 
pedido inibitório deduzido por Cesarmaq Transportes Pesados  Ltda.

Depois de consignar a titularidade da marca “Munck” pela 
autora, pontuou o i. Magistrado singular que os ramos de atuação das 
litigantes são afins. Destacou, ainda, que a expressão “munck” não é de 
domínio público, mas sim caso de marca que acabou confundida com o próprio 
produto em si, devendo a ré se abster do uso da expressão, retirando-a do site  e 
de quaisquer mecanismos de buscas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por dia 
de atraso. Entendeu, porém, inexistir prova de concorrência desleal, julgando 
improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais (fl. 
113-118).

Em razões recursais a autora busca a reforma parcial da r. 
sentença para condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos 
materiais. Alega que o sítio eletrônico da ré faz clara alusão aos produtos e 
serviços da demandante (içamento e rebocamento de grandes pesos, caminhão 
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munck etc), o que implica que o público alvo das litigantes é o mesmo. Assim, 
deve ser ressarcida pelo prejuízo material nos termos do art. 210, III, da LPI. 
Sucumbindo integralmente a suplicada, deve pagar a integralidade das custas 
e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios já arbitrados na r. 
sentença (fl. 121-134).

Preparo em fl. 135-136.

Contrarrazões em fl. 140-149 pelo improvimento do 
recurso, aduzindo inexistir aproveitamento parasitário ou concorrência desleal, 
pois atuam em ramos distintos (a recorrente atua na fabricação de 
equipamentos, enquanto a suplicada os loca). Faltando prova do dano material 
e moral a improcedência do pedido indenizatório era de rigor, devem ser 
majorada a verba honorária com fulcro no art. 85, §11, do CPC. 

É o relatório.

O recurso é tempestivo: a r. sentença foi disponibilizada em 
14 de novembro de 2017 (fl. 120) e o protocolo se deu aos 24 do mesmo mês (fl. 
121).

I  PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE

A colidência se dá entre a marca e nome empresarial da 
autora, e marca da ré.

E havendo colidência entre dois nomes empresariais ou 
entre um nome e uma marca, ou duas marcas, ou entre uma marca e um título 
de estabelecimento, o conflito resolver-se-á pela aplicação dos princípios da 
anterioridade e da especificidade.

A recorrente, constituída em 1954, fabrica guindastes na 
linha hidráulica de pontes rolantes e talhas elétricas, comercializando tais 
produtos sob a marca “Munck”, depositada no INPI no ano de 1962, sendo 
concedido o registro no ano de 1967 (fl. 21-26). 

A suplicada, por seu turno, atua desde 2003 no ramo de 
transportes pesados e locação de equipamentos, prestando “serviços de reboque 
de veículos, transporte rodoviário de cargas, serviços de operação e 
fornecimento de equipamentos para transportes e elevação de cargas e pessoas 
para uso de obras” (fl. 77 e 91).

Claramente, o registro da marca e do nome empresarial 
pela autora é anterior.
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II  INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE MARCA

Anota-se inicialmente que embora registrada a marca 
“Munck” junto ao INPI, a expressão tornou-se de uso comum, como a própria 
autora confessa na exordial (fl. 7, quarto parágrafo), designando produtos 
também conhecidos como caminhão guindaste ou guindaste articulado, 
conforme informação obtida no endereço eletrônico 
https://www.aecweb.com.br/cont/m/rev/caminhao-munck-substitui-guindaste -
com-vantagem-em-operacoes-leves_14944_39_0 (disponível em 14 de fevereiro 
de 2019), que informa ainda que o guindauto da autora não existe mais no 
mercado brasileiro.

Em que pese o intuito de resgatar a exclusividade da marca 
“Munck”,  a expressão atualmente é de uso comum,  fato que afasta a proteção 
à marca, nos termos do art. 124, V, da Lei de Propriedade Industrial. Nesse 
sentido:

PRESCRIÇÃO. INOCORRENCIA. AÇÃO COMINATORIA 
CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO PELO USO 
INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA.ATUALIDADE DA 
CONDUTA SUPOSTAMENTE ILÍCITA QUE IMPEDE A 
FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO 
PRINCIPAL QUE DIZ COM A SINGELA ABSTENÇÃO DA 
CONDUTA, SENDO TODOS OS DEMAIS PEDIDOS DELA 
DECORRENTES. PRAZO DO ART. 225 DA LEI N°. 9279/96 QUE 
SE REFERE APENAS AO PEDIDO INDENIZATÓRIO. 
DECISÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. RECURSO. 
APELAÇÃO. EFEITOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO 
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 515, §§ Io E 3o, DO CPC. HIPÓTESE 
EM QUE É A INTERPOSIÇÃO VÁLIDA DO RECURSO QUE 
DEVOLVE O CONHECIMENTO DA TOTALIDADE DA 
MATÉRIA AO TRIBUNAL. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE 
DIREITO A PRESCINDIR DE OUTRA PROVA. 
PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO. PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL.  MARCAS  E PATENTES.  AÇÃO  COMINATORIA  
CUMULADA  COM  PEDIDO  DE  INDENIZAÇÃO  AJUIZADA  
PELO  TITULAR  DA  MARCA  'TUBAÍNA'  E SUAS  
DERIVAÇÕES.  IMPOSSIBILIDADE.  HIPÓTESE  DE  
DEGENERESCÊNCIA  DA  MARCA  PELA  OFICIALIDADE  E 
CONSAGRAÇÃO  DO  USO DO  TERMO  COMO  DENOMINAÇÃO  
VULGAR  DO  GÊNERO  DE  PRODUTOS  SIMILARES.  
REPOSITÓRIOS  LÉXICOS  QUE  CORROBORAM  A 
INEXISTÊNCIA  DA  DISTINTIVIDADE  DA  EXPRESSÃO,  
ESSENCIAL  À PROTEÇÃO  MARCARIA.  AÇÃO  JULGADA  
IMPROCEDENTE.  (grifo nosso) 
(TJSP, Apelação n. 0030804-42.2010.8.26.0602, Rel. Des. Vito 
Guglielmi, 6ª Câmara de Direito Privado, julgado em 14 de julho 
de 2011).

https://www.aecweb.com.br/cont/m/rev/caminhao-munck-substitui-guindaste%20-com-vantagem-em-operacoes-leves_14944_39_0
https://www.aecweb.com.br/cont/m/rev/caminhao-munck-substitui-guindaste%20-com-vantagem-em-operacoes-leves_14944_39_0
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E ainda:

Propriedade industrial - Nome empresarial, marca e domínio na 
rede internacional web ("world wide web" ou "www") - Ação 
ajuizada para compelir pessoa jurídica, atuante em segmento de 
mercado semelhante ao da demandante, à abstenção de uso da 
expressão "Patrimônio" - Comprovação nos autos acerca da 
precedência dos registros providenciados pela autora nos órgãos 
competentes, quais sejam, Junta Comercial do Estado de São 
Paulo (JUCESP) e Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
(INPI) - Improcedência, porém, dos pedidos - Nomes 
empresariais compostos, com termos inconfundíveis, tal como 
determina o parágrafo único do artigo 1.163 do Código Civil - 
Marcas  que podem  conviver  perfeitamente  âmbito registral,  
mesmo  se fosse  o caso de se considerar  idêntico o segmento  em 
que atuam, pois  a expressão  "Patrimônio",  presente  em ambas,  
possui  característica  de vocábulo de uso comum e, por isso,  
carece da proteção  insculpida no artigo  124, V, da Lei  nº 
9.279/96 (Lei  de Propriedade  Industrial)  - Precedentes 
jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça - Apelação 
provida (grifo  nosso)

(TJSP, Apelação n. 0021266-37.2010.8.26.0602, Rel. Des. 
Desembargador José Reynaldo Peixoto de Souza, Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, julgada em 16 de agosto de 
2011)

 Não é outra a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 
CONFLITO ENTRE NOME FANTASIA E NOME 
EMPRESARIAL. REGISTRO DE MARCA SUPERVENIENTE. 
VOCÁBULO DE USO COMUM.

(...)

4. Em princípio, os elementos que formam o nome da empresa, 
devidamente arquivado na Junta Comercial, não podem ser 
registrados à título de marca, salvo pelo titular da denominação 
ou terceiros autorizados.

5. O termo "Brasil", principal elemento do nome empresarial, é, 
contudo, vocábulo de uso comum, podendo, em função de seu 
caráter genérico, ser objeto de registro de marca até mesmo por 
empresas que atuem no mesmo ramo comercial, pois carece da 
proteção firmada nos termos do art. 124, V, da Lei 9.279/96.

(REsp nº 1082734/RS - Quarta Turma - Rel. Min. Luis Felipe 
Salomão - v.u. - j. 03.09.2009 - DJe 28.09.2009)

COMERCIAL. MARCA. VOCÁBULO DE USO COMUM. Não 
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obstante o registro como marca, a expressão 'off price' pode ser 
usada no contexto da denominação de um centro comercial. 
Recurso especial conhecido e provido.

(REsp nº 237954/RJ - Terceira Turma - Rel. Min. Ari Pargendler 
- v.u. - j. 04.12.2003 - DJ 15.03.2004, p. 264)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA REGISTRADA 
'BANKNOTE' - DENOMINAÇÃO GENÉRICA DE PRODUTO - 
DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO REGISTRO.

I - A marca registrada junto ao INPI de cunho genérico, 
estreitamente ligada ao produto, torna possível o uso por 
empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido 
comum e em conjunto com outros elementos identificadores, não 
havendo que se falar em exclusividade e anulação de registro por 
via própria.

II - Recurso especial da ré conhecido e provido.

(REsp nº 128136/RJ - Terceira Turma - Rel. Min. Waldemar 
Zveiter - v.u. - j. 17.08.2000 - DJ 09.10.2000, p. 141)

Registre-se, outrossim, que a recorrida não utiliza a 
expressão “Munck” de forma injustificada e com o intuito parasitário. Em 
verdade, consoante fl. 45 e 50 a recorrida emprega  a expressão para indicar 
qual é o tipo de caminhão comercializado (caminhões tipo “munk”, ou 
caminhões “munk”).

Reconhecida a ausência de respaldo legal para o direito 
pleiteado, o pedido inaugural sequer deveria ter sido acolhido, fato suficiente 
ao improvimento deste apelo.

Não obstante, com o objetivo de evitar a utilização de vias 
processuais protelatórias, o pedido recursal será examinado no tópico seguinte.

III  DANO MATERIAL

A recorrente fundamenta o pedido de indenização por dano 
material no art. 210, III, da Lei de Propriedade Industrial.

No entanto, não há nos autos sequer indício da data em que 
a expressão “Munck” começou a ser utilizada pela ré, prova que deveria ter 
sido pré-constituída pela suplicante.

A fase de liquidação da sentença serve à apuração do 
quantum  debeatur  e não à constituição de prova do prejuízo.
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Improcede, pois, o pedido de condenação ao pagamento de 
royalties  pelo uso não licenciado da marca.

IV  DISPOSITIVO

Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso e, com 
fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária devida pela 
apelante para 15% da fração mencionada na r. sentença.  

RICARDO NEGRÃO

      RELATOR
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