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RESUMO 

 

O art. 124, inciso III, da Lei Federal nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial) 

determina que não são registráveis como marca “expressão, figura, desenho ou 

qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou 

imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso 

ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração”. A este dispositivo aqui 

chamamos “cláusula de moralidade”. A presente tese se destina a analisar porque 

referida norma – ou qualquer outra de conteúdo análogo, mesmo parcial, que a 

substitua – é inadmissível juridicamente, sendo ilegítima por contrária à prerrogativa 

democrática de tratamento neutro (não-punitivo) do ponto de vista pelo Estado, e 

inconstitucional pelo mesmo motivo, com fundamento na liberdade de expressão. São 

discutidas as relações diretas entre marcas e liberdade de expressão, demonstrando-

se a estreita proximidade entre os dois institutos, de maneira que impossibilitar o 

registro ou o reconhecimento jurídico de uma marca por aplicação da cláusula de 

moralidade se configura como verdadeiro ataque à livre expressão. Após um estudo 

detalhado dos assuntos que cercam esta temática, passamos a uma análise “caso a 

caso” de situações onde, na prática, a cláusula de moralidade é aplicada, tais como o 

uso, em marcas, de palavreado chulo ou de baixo calão em geral; nomes de drogas 

ilícitas; de expressões alegadamente ofensivas a religiões; nomes e símbolos de 

organizações criminosas; “discurso de ódio”; dentre outros casos. Ao final, são 

estudados os principais casos paradigmáticos relacionados à matéria, oriundos de 

Estados Unidos e Europa, onde os argumentos por nós trabalhados são aplicados, 

seja no todo ou em parte; para aceitá-los ou rejeitá-los. 

 

Palavras-chave: Marcas. Liberdade de expressão. Propriedade intelectual. Viewpoint 

neutrality. Inciso III do art. 124 da Lei Federal nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade 

Industrial - LPI).  

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Article 124, item III, of Brazilian Federal Law number 9.279/1996 (Industrial Property 

Law) sets forth that the following shall not be registered as trademarks: "expressions, 

images, drawings or any other signs contrary to morals and good customs or which 

offend a person’s honor or image or are an affront to the liberty of conscience, beliefs, 

religious cults or to ideas and sentiments worthy of respect and veneration". We herein 

label this legal passage as the "morality clause". This work is dedicated to analyze why 

such regulation - or any other legal text of analogous content, even if partial, that may 

replace it - is legally intolerable, being illegitimate for contrary to the democratic 

principles of viewpoint neutrality (value neutral treatment of speech by the State), being 

unconstitutional for the same motive, under the free speech clause. We discuss the 

direct relations between trademarks and free speech, making clear how both concepts 

approach in a way that hindering the registration or legal recognition of a trademark on 

the basis of a morality clause translates into an open attack on free speech. After a 

careful study on the topics that surround said theme, we advance to a "case-by-case" 

analysis of situations in which, from a practical standpoint, the morality clause is 

applied. These include the use, in trademarks, of profanity and swear words in general; 

names of illicit drugs; of expressions allegedly offensive to religions; names and 

symbols of criminal organizations; "hate speech"; among other cases. By the end of 

the thesis, we advance to study landmark cases related to the topic, originating from 

jurisdictions such as the United States and Europe, where the arguments we hereby 

discuss are applied, partially or in whole, either to accept or reject them. 

 

Keywords: Trademarks. Freedom of Speech. Intellectual Property. Viewpoint 

Neutrality. Item III of article 124 of Brazilian Federal Law number 9.279/1996 (Industrial 

Property Law - LPI). 
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INTRODUÇÃO 

 

 I. Um jovem e inspirado empreendedor curitibano teve uma excelente ideia: 

vender hambúrgueres artesanais, fritas e cervejas através de uma janela defronte à 

calçada, para que o público consuma de pé, na rua. A desnecessidade de oferecer 

espaço para sentar (há apenas poucas mesas altas e sem cadeiras), além de 

estimular a convivência social entre os clientes, permite a poupança de custos com 

pessoal (não há garçons), espaço físico e, consequentemente, permite a oferta de 

produtos de qualidade a preços significativamente mais baixos que os da 

concorrência. O modelo de negócio rapidamente se revelou sucesso de público e 

viabilizou a abertura de cinco unidades entre 2015 e 2018. Foi criado um pequeno 

grupo econômico em torno do empreendimento, com a fundação de uma pastelaria e 

de uma grife que vende roupas que levam o nome do restaurante. Só no ano de 2017, 

o negócio de hambúrgueres do grupo (as batatas fritas e as cervejas são vendidas 

através de outra pessoa jurídica) faturou R$ 3,9 milhões, o que certamente estimulou 

o traçado de uma meta ambiciosa: abrir mais quinze lojas até 2020, e um objetivo 

geral de chegar a cem unidades do negócio espalhadas por diversas cidades do Brasil 

a longo prazo. Trata-se, sem dúvida, de um negócio sério, lícito, produtivo e pautado 

por gestão crescentemente profissionalizada. Não obstante, o nome escolhido para o 

empreendimento – WHATAFUCK – teve indeferidos seus pedidos de registro como 

marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), por conter em sua 

composição a palavra de baixo calão “fuck”, do idioma inglês. O fato de tratar-se de 

negócio sério, lícito, produtivo, organizado e de enorme sucesso não socorre a 

pretensão da empresa, que terá imensas dificuldades para obter o reconhecimento de 

seu nome como marca – muito provavelmente não conseguirá. A impossibilidade de 

registro do nome dificultará eventual tentativa de transformar o negócio, por exemplo, 

em franquia, que pressupõe a existência de marca registrada. 

II. Quadro do programa dominical “Fantástico”, da Rede Globo de Televisão, 

vai ao ar com o objetivo de transmitir informações educativas e preventivas contra o 

uso de drogas. Ao pedir o registro como marca do nome que identifica o quadro – 

DROGAS: A ONDA QUÍMICA -, o pleito é inicialmente indeferido pelo Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que entende que o nome tenta fazer elogio 

ao consumo de drogas, entendendo a palavra “onda” como “profusão de sentimentos, 
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sensações, emoções” ao consultar o significado da mesma no dicionário. O canal de 

TV precisa recorrer para explicar que seu programa não visa fazer apologia ou 

incitação ao consumo de drogas, muito pelo contrário. O recurso é acolhido pelo INPI, 

que defere o pedido de registro, revertendo a conclusão anteriormente tomada, mas 

apenas em virtude da justificativa segundo a qual o programa identificado pela marca 

"não tenciona associar as drogas ilícitas a algo prazeroso, nem tampouco estimular 

seu uso pelas pessoas que assistem ao citado programa (...) ao contrário, o programa 

e seu título têm por objetivo alertar os telespectadores para o mal que causam as 

drogas ilícitas para os que as consomem". 

III. Pequena empresa no Rio de Janeiro busca promover de maneira positiva 

culturas brasileiras de matriz africana, inclusive religiões, bem como o 

empreendedorismo de mulheres negras. Para tanto, vende roupas com estampas que 

retratam a cultura africana e negra em geral. A marca COISA DE CRIOULO, que é 

acompanhada da imagem de um búzio (instrumento típico de religiões tradicionais 

africanas), participa frequentemente de festivais que exaltam tais culturas, já apareceu 

na televisão e foi vestida por artistas negros renomados como Alcione (que chegou a 

vestir toda sua banda com produtos da marca durante show para grande público no 

Canecão) e Sandra de Sá. O pedido de registro da marca respectiva é indeferido pelo 

INPI sob a alegação de ser a expressão usualmente empregada com sentido 

pejorativo no Brasil, podendo ser ainda considerado “discriminatório por praticantes 

de religiões africanas, como a umbanda e o candomblé, uma vez que a imagem da 

marca associa o jogo de búzios a “coisa de crioulo””. O recurso contra tal decisão é 

igualmente rejeitado, reafirmando-se como motivo suposta configuração da marca 

“em expressão de conotação racista, uma vez que (...) COISA DE CRIOULO é 

[expressão] usualmente empregada pejorativamente”. 

IV. Empresa do Rio Grande do Sul ministra cursos técnicos na área de 

informática sob o nome de MAFFIA TRAINING CENTER, expedindo inclusive 

certificados. O pedido de registro da marca respectiva é indeferido, alegando o INPI 

que "não cabe a um estabelecimento de ensino treinar e qualificar mão de obra para 

a criminalidade, mas sim o seu contrário. (...) fica evidente que a concessão de tal 

requerimento possibilitaria um desgaste à tradição educacional brasileira e aos 

profissionais do magistério, uma vez que teríamos aqui, de fato, um "centro de 

treinamento da máfia". Apesar de o recurso sinalizar não se tratar, de fato e por óbvio, 

de empresa (lícita e com CNPJ) voltada a atividades criminosas, não houve solução. 
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A Presidência do INPI manteve a decisão primária de indeferimento, apontando que 

a expressão "MÁFIA" denota "qualquer associação ou organização que usa métodos 

inescrupulosos para fazer prevalecer seus interesses ou para controlar uma 

atividade", sendo, portanto, palavra contrária à moral e aos bons costumes. 

Os casos acima narrados, quase anedóticos, são reais e oriundos da 

jurisprudência administrativa do INPI. O ponto comum entre todos eles é a aplicação, 

em algum ponto do processo de registro de marca, do artigo 124, inciso III, da Lei 

Federal nº 9.279/1996 (popularmente conhecida como Lei de Propriedade Industrial – 

LPI), que dispõe: 

 

“Art. 124. Não são registráveis como marca: 

 

(...) 

 

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e 

aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente 

contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento 

dignos de respeito e veneração;” 

 

 Trata-se de proibição centenária, constante de todos os diplomas normativos 

reguladores de direitos marcários no país ao longo da história1, e fundamentada nos 

 
1 O Tomo II do Volume II do “Tratado da Propriedade Industrial”, de GAMA CERQUEIRA, editado 
inicialmente em 1930, já trazia anotações referentes à proibição ao registro de sinais considerados 
contrários à moral, bons costumes e outros tipos de juízos de valor. A referência ali feita menciona que 
tais proibições já constavam das normas reguladoras de direitos marcários de 1887 (mais 
especificamente o Decreto nº 3.346, art. 8º, 4) e 1904 (Decreto nº 1.236, também no art. 8º, 4), além 
do art. 80, 5, do Decreto nº 16.124, de 1923 (vigente à época da edição do “Tratado”, que, além da 
regulação de direitos propriamente dita, criava a “Directoria Geral da Propriedade Industrial”, órgão 
precursor do próprio Departamento Nacional da Propriedade Industrial, que deu origem ao hoje 
existente Instituto). Nos diplomas antigos acima listados, a proibição era referente ao registro, como 
marca, de “palavras, imagens ou representações que envolvam offensa individual ou ao decoro publico” 
(sic) e estavam geralmente relacionadas, na prática, a sinais envolvendo símbolos ou religiosos. Cf. 
CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. 3ª ed., 2ª tiragem. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2012. Lumen Juris, 2012. v. II, t. III. p. 19-20. É digno de nota, igualmente, o fato de que 
uma espécie de cláusula de moralidade consta mesmo de norma anterior à mais antiga identificada por 
Gama Cerqueira, qual seja o Decreto nº 2.682/1875, que é considerada a primeira norma reguladora 
de marcas como propriedade industrial no Brasil. Dita o art. 15 da norma baixada por ninguém menos 
que D. Pedro II: "Não se admittem como marcas as que se compõem exclusivamente de cifras ou letras, 
nem tambem imagens ou representações de objectos que podem suscitar escandalo". No capítulo 4, 
“a” infra, traçamos um histórico mais aprofundado a respeito de regras com este tipo de conteúdo na 
história legislativa brasileira e em tratados. 
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principais tratados internacionais reguladores da área de propriedade industrial2. A 

ratio legis do dispositivo é pouco discutida, problematizada ou sequer analisada, 

mesmo entre tratadistas3, sendo entendida como “pacífica” ou “tradicional”4. De fato, 

o próprio Manual de Marcas, (documento público que contém o guia analítico adotado 

pelo INPI para a condução de seus processos) relaciona a proibição constante do 

inciso III do art. 124 da LPI aos requisitos de liceidade5 do sinal6. Isso significa que a 

verificação quanto à aplicação deste dispositivo é realizada antes mesmo de aferir-se 

a distintividade, a veracidade e a disponibilidade do sinal. Ou seja: se o sinal for 

considerado imoral ou contrário aos bons costumes, pouco importa se é distintivo, se 

seu conteúdo não é enganoso ou se não colide com sinais pretéritos de terceiros. 

Sendo considerado ilícito, sequer há que se prosseguir na análise das outras 

características fundamentais das marcas em geral7; descarta-se de imediato a 

possibilidade de aceitá-la.  

Nem mesmo o princípio telle quelle, contemplado na CUP, poderia ser invocado 

frente a situação de marca que, registrada no exterior, é considerada como imoral ou 

 
2 A possibilidade de recusa a pedido de registro de marca que for “considerado como contrário à moral 
ou à ordem pública” consta já da redação original da Convenção da União de Paris (CUP), tal como 
internalizada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 9.233, de 1884 (art. 6º, 4ª parte), tendo 
sido mantida, com alterações redacionais, nas revisões de Haia (de 1925, internalizada pelo Decreto 
nº 19.056, de 1929 – art 6º, 2ª parte) e Estocolmo (de 1967, internalizada pelo Decreto nº 75.572, de 
1975 – artigo 6º, quinquies B, 3). O acordo TRIPS não versa especificamente sobre o assunto na seara 
de marcas, mas faz previsão similar para o caso das patentes.  
 
3 A exemplo do próprio Gama Cerqueira, imediatamente acima citado, além de Denis Borges Barbosa, 
que dedica não mais que meia página de seu Proteção das Marcas, originalmente sua tese doutoral, 
para dizer que a lei proíbe marcas contrárias à moral e aos bons costumes, dando alguns exemplos 
rápidos e sinalizando de maneira apenas geral que alguns tipos de sinal são contrários a moral e que 
“é tradicional” que se proíba o registro destes sinais. Parece sugerir até que marcas identificativas de 
tabaco e álcool poderiam ser consideradas imorais. Cf. BARBOSA, Denis Borges. A Proteção das 
Marcas (Op cit.), p. 337-338. O texto de Pontes de Miranda a respeito do tema é praticamente idêntico 
ao de Gama Cerqueira, sem grandes novidades, atendo-se a afirmar que a lei da época dispunha sobre 
a irregistrabilidade dos sinais imorais e ofensivos em geral, dando alguns exemplos (em sua maioria, 
os mesmos que Gama Cerqueira, provavelmente porque eram os que constavam de algumas normas 
extralegais da época, como marcas envolvendo nomes de santos, imagem do Cristo Redentor, etc). 
Cf. PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. t. 
XVII, §2.013, 1. 
 
4 Cf. BARBOSA, Denis Borges. Idem à nota anterior. 
 
5 Sinônimo de licitude. Foi mantido o termo “liceidade”, na explicação acima, por ser este o termo 
utilizado pelo Manual de Marcas do INPI. 
 
6 Conforme o item 5.8.2 do Manual de Marcas, 2ª edição (fevereiro de 2017), tal como publicada pela 
Resolução INPI/PR nº 177/2017. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 26 
jan. 2019. 
 
7 Apesar de que o INPI, por vezes, realiza a íntegra da análise, por diversos motivos. 
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afrontosa aos bons costumes no Brasil, sendo uma proibição “invencível”8. O 

enquadramento de determinada expressão marcária na moldura de moralidade geral 

circunscrita pelo referido artigo, assim, é condição sine qua non à possibilidade de 

reconhecimento jurídico da marca. 

 Trata-se, sem dúvida, do dispositivo proibitório do registro de marcas9 que 

demanda do examinador maior carga de julgamento com base em subjetividade 

dentre os 23 incisos do art. 124 da LPI10. Isso porque mesmo o inciso XIX11, que 

pressupõe alguma carga de subjetividade no resultado da análise12, ainda dispõe de 

inúmeros critérios objetivos para a aferição de colidência e similaridades em geral, 

 
8 Neste sentido, cf. BARBOSA, Denis Borges; SCHMIDT, Ingrid. Quais Dos Incisos Do Artigo 124 Da 
Lei Nº 9279/96 Estariam Abertos Ao Princípio Do Telle Quelle. In: PIDCC – Revista de Propriedade 
Intelectual, Direito Contemporâneo e Constituição, Aracaju, ano IV, v. 08, 2015. p. 485. Disponível em: 
<http://pidcc.com.br/artigos/082015/19082015.pdf>. Acesso em: 03 fev. 2019. 
 
9 O saudoso Professor Denis Borges Barbosa, durante as conversas pessoais que tivemos por ocasião 
da redação de meu Marcas Não Tradicionais, chamava atenção a ponto fundamental quando falamos 
em registro e reconhecimento jurídico (ou existência) da marca. É possível haver marca – e direito 
marcário, portanto - mesmo sem registro, sendo perfeitamente conhecida a doutrina da marca não 
registrada. Na ocasião, resumimos o tema na seguinte explanação: “aquilo que é utilizado como 
marca, e como marca é reconhecido em mercado, marca é, independentemente da possibilidade 
de registro” (p. 12). Ainda que a legislação vede o registro de marcas que se encaixem no art. 124, III, 
da LPI, em tese continua possível seu reconhecimento jurídico, notadamente pela via judicial. No 
entanto, conforme considerações já tecidas anteriormente sobre este exato assunto, percebe-se que 
os juízes tenderão, em sua maioria, a ater-se ao disposto no próprio art. 124 da LPI para decidir não 
só sobre o que é registrável mas também sobre o que é reconhecível como marca (Marcas Não 
Tradicionais, p. 100-101) Improvável, ainda que não juridicamente impossível, assim, o reconhecimento 
jurídico (pela via judicial) de marca que se enquadre flagrantemente nas hipóteses proibitivas do 
referido artigo. Sobre o tema, cf. o nosso BARBAS, Leandro Moreira Valente. Marcas Não 
Tradicionais: A Propriedade Intelectual dos Novos Tipos de Sinais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2016. p. 11-13; 99-103. Optamos, inclusive no título deste nosso presente trabalho, pelo termo mais 
abrangente – possibilidade de reconhecimento de direitos marcários sobre determinado termo ou 
conjunto – justamente para denotar não estarmos fazendo referência exclusivamente ao processo 
jurídico-burocrático de registro de marcas, apesar da evidente proximidade entre ambas as realidades. 
Sobre a doutrina das marcas não registradas, cf. BARBOSA, Denis Borges. Proteção das Marcas – 
Uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. P. 436-439. 
 
10 Trata-se do artigo de lei que lista as situações em que uma marca não poderá ser registrada. 
 
11 Que determina ser impossível o registro de marcas que, similares ou idênticas a marcas de terceiros 
anteriormente requeridas ou registradas para uso em produtos ou serviços congêneres, possam causar 
confusão ou sensação de falsa associação pelo público. 
 
12 Faz-se referência, aqui, ao fato de o examinador ter que julgar, com base última em sua impressão 
pessoal geral – após a aplicação de métodos objetivos e técnicos de análise de similaridade entre 
marcas, conforme dispostas no Manual de Marcas – se determinado sinal se enquadra no inciso XIX 
ou não. O examinador não tem como fugir, em muitas ocasiões, de decidir o caso com base em sua 
impressão sobre a colidência ou não entre sinais, dando margem ao questionamento desta decisão 
através de recursos. O que queremos dizer, também, é que os critérios objetivos para aferição de 
reprodução marcária guardam algum limite, para além do qual o caso provavelmente terá que ser 
decidido com base última na impressão pessoal do examinador sobre a eventual presença de 
identidade entre sinais de diferentes titulares. 
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conforme o próprio Manual de Marcas13 e variada jurisprudência14. Sobre o que se 

entende por regras de moral, bons costumes, sentimentos dignos de respeito e outros 

trechos do vocabulário adotado pelo inciso III, o tópico aplicável do Manual de Marcas 

do INPI15 dispõe, tão somente, que: 

 

No que concerne ao exame do caráter de liceidade do sinal, tendo em vista 

as regras de moralidade e dos bons costumes, é verificado se a expressão, 

desenho ou figura são, de per se, atentatórias a essas regras. 

 

(...) 

 

Desta forma, no ato do exame, será verificado: 

 

a) Se a palavra, expressão, desenho ou figura são, por si só, atentatórias à 

moral e aos bons costumes, independente do produto ou serviço ao qual 

estejam associadas; 

 

b) Se a palavra, expressão, desenho ou figura são atentatórias a essa regra, 

tendo em vista a conotação que assumem quando aplicadas a certos 

produtos ou serviços. 

 

 É evidente que, enquanto há inúmeros critérios objetivos para a aferição de 

similaridade entre sinais (bem como para a aplicação dos demais incisos do art. 124), 

fica virtualmente a total critério do examinador (seja ele um técnico do INPI ou mesmo 

um magistrado) definir se a marca requerida é “atentatória às regras de moralidade e 

dos bons costumes”, inexistindo lei ou diploma normativo que expressamente 

disponha sobre o conteúdo jurídico destes institutos jurídicos, não só no que diga 

 
13 Faz-se referência, exatamente, aos dezesseis desdobramentos do item 5.11 do Manual de Marcas 
do INPI, referentes à análise do requisito disponibilidade do sinal marcário. São centenas de hipóteses 
em que há diretrizes claras sobre como serão decididos os casos de colidência entre marcas, o que 
confere maior previsibilidade e objetividade aos casos de aplicação do inciso XIX do art. 124 da LPI. 
 
14 São vários os acórdãos, notadamente os oriundos do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região (a cuja jurisdição se submete o INPI) a fixando e esclarecendo critérios 
de aplicação dos vários incisos do art. 124 da LPI, notadamente o XIX.  
 
15 O já mencionado item 5.8.2. 
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respeito ao direito industrial, mas a inúmeras outras searas do Direito16. Tanto é que, 

como veremos, inúmeras decisões administrativas17 do INPI envolvendo a aplicação 

do inciso III são fundamentadas pura e simplesmente – tanto em grau primário como 

em decisão de recurso - através de frases como “a expressão contraria a moral e os 

bons costumes” (ou a mesma passagem em sua versão negativa) - e nada mais, como 

se o motivo fosse tão óbvio e evidente em alguns casos que seria dispensável a 

apresentação de posterior fundamentação18. O sinal que o examinador primário 

entendeu configurar violação às “regras de moralidade e aos bons costumes” pode 

ser isentado desta transgressão em sede de recurso, e vice-versa, sem que se ofereça 

qualquer argumento concreto a respeito. No entanto, nem mesmo norma que tentasse 

tornar mais objetiva e sistematizada a aplicação desta cláusula - tal como tentou fazer 

a United States Patent and Trademark Office (USPTO)19 – seria mais desejável ou 

aceitável, pelas razões que resumiremos a seguir e analisaremos a fundo ao longo de 

todo este trabalho. A carga de subjetividade na decisão de casos concretos do tipo é 

um problema, mas não é a única e nem a maior questão a ser aqui analisada. 

 Para que se comece a compreender o problema, conveniente esclarecer que, 

diferentemente das demais hipóteses proibitivas da lei, a “cláusula de moralidade” 

(expressão que utilizaremos ao longo deste escrito, ocasionalmente, para denotar o 

previsto no inciso III do art. 124 da LPI ou qualquer outra norma de conteúdo análogo 

ou similar) é dispositivo multifacetado, cumprindo, em tese, objetivos sociais distintos 

de acordo com a hipótese concreta em que é aplicado. Se a marca requerida envolver, 

por exemplo, questões ligadas a nomes de drogas ilícitas20, a aplicação da cláusula, 

 
16 Decerto que se trata de assunto profundo, extenso e controverso não só nesta como em diversas 
outras áreas do Direito, seja privado ou público. Tais tensões, no que disser respeito à nossa temática, 
serão analisadas oportunamente ao longo deste trabalho. 
 
17 Conforme levantamento nosso, que será apresentado no decorrer do trabalho, são virtualmente 
inexistentes os casos em que a decisão final de indeferimento do INPI foi levada à apreciação judicial, 
pelo que a jurisprudência a respeito destes casos é majoritariamente administrativa. No entanto, e como 
discutiremos em mais detalhe adiante, não é o caso de imaginar-se que, se judicialmente 
contemplados, a maioria dos casos teria desfecho diferente. 
 
18 No caso, em verdade, trata-se de ausência de fundamentação. 
 
19 Como veremos adiante em maior detalhe. 
 
20 Obviamente que se trata de nomes de drogas ilícitas empregados na designação ou nomenclatura 
de atividades lícitas, e não da venda de drogas ilícitas em si. 
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para além dos objetivos geralmente tutelados pelo sistema marcário21, passa a 

teoricamente se relacionar também com preocupações quanto à saúde pública ou a 

políticas criminais. Se a marca envolve algum elemento religioso colocado em 

situação de “desrespeito”, então o mesmo artigo passa a supostamente atuar em 

defesa destas religiões, sendo inaplicáveis as preocupações anteriormente 

esboçadas concernentes à saúde pública. Se envolve expressões sexualmente 

explícitas, excetuados eventualmente os mercados onde tais expressões são 

corriqueiras (a exemplo do mercado de produtos eróticos) então é possível cogitar-se 

a questão da “moral pública”, do repúdio às obscenidades, à pornografia22 e a defesa 

dos direitos das crianças e adolescentes neste contexto. Se aborda situação 

envolvendo expressão de cunho preconceituoso de qualquer espécie, entram em 

questão preceitos como dignidade da pessoa humana, igualdade, combate à 

discriminação, entre inúmeros outros23. E assim por diante. 

É exatamente o que acontece nos casos concretos narrados no início deste 

texto: o INPI24, através da cláusula de moralidade, se coloca no papel de “protetor 

moral da sociedade”, entendendo estar assim “evitando” que o Estado possa “ser 

utilizado” para a “defesa” de “palavreado chulo” (que seria melhor viabilizada em 

registrada a marca); “posicionando-se de maneira contrária” a um programa televisivo 

que poderia estar querendo exaltar o consumo de drogas (teve a parte interessada 

comprovar que não era o caso para só assim obter o reconhecimento); “removendo 

estímulos econômicos” a uma empresa que poderia estar agindo de maneira racista 

ou depreciativa (que, na verdade, atuava em favor de minorias, mas nem mediante tal 

prova obteve reconhecimento); e até, vejam só, “ajudando a impedir o 

 
21 Evidentemente, fazemos menção às funções tipicamente atribuídas ao sistema marcário, a exemplo 
da defesa do consumidor e da defesa da concorrência. Sobre este respeito. cf. BARBOSA, Denis 
Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. 1ª ed, 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. t. 
I, p. 408-410. 
 
22 O campo do discurso sexualmente explícito, obsceno, tabu, erótico ou pornográfico encontra críticas 
e repúdio em diversos grupos sociopolíticos, sendo notória a indisposição de inúmeras igrejas para 
com o obsceno, enquanto há correntes feministas completamente intolerantes à pornografia, por 
exemplo. Adentraremos esta questão no capítulo 10, infra, específico sobre as marcas de conteúdo 
sexualmente explícito e afins. 
 
23 Além de outras hipóteses onde outros bens jurídicos seriam igualmente tutelados (protegidos) através 
da aplicação da cláusula de moralidade no sistema marcário, conforme verificaremos ao longo do 
estudo. 
 
24 Não é nossa intenção fazer uma crítica direta ao INPI apenas, tendo em vista que tal papel poderia 
estar sendo desempenhado por qualquer outro órgão público, de qualquer um dos três poderes. 
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desenvolvimento” de um centro de treinamento educacional da máfia, cuja existência 

insultaria a dignidade do magistério nacional. Em que pese serem realmente 

anedóticos os casos concretos aqui resumidos, fica claro como o poder público 

entende estar protegendo a sociedade de diversas maneiras ao censurar, no âmbito 

do sistema marcário, algumas formas de expressão ligadas a determinadas matérias 

em favor de outros posicionamentos que entende mais desejáveis, justos ou corretos. 

 Seja administrativa ou judicialmente, a aplicação da cláusula de moralidade 

pressupõe estar o órgão estatal selecionando quais ideias devem ser mais ou menos 

difundidas na sociedade. Ou seja, o Estado rejeita o indispensável ideal 

neutralidade no trato do ponto de vista nas regulações sobre discurso quando 

decide questões relacionadas à cláusula de moralidade: toma partido de algum 

entendimento sobre determinada questão, impondo necessariamente este 

posicionamento em detrimento da igual possibilidade de existência de outros25, que 

não serão reconhecidos (sendo até mesmo rotulados como formas ilícitas de 

expressão). 

 Tem-se aí problemática jurídica evidente a ser analisada, visto que leis que 

inibam ou suprimam discursos com base no conteúdo do ponto de vista expresso só 

devem poder existir se forem justificadas por um interesse social crucial e imperativo, 

geralmente urgente (ao contrário de meramente conveniente ou positivo), além de 

atender a um grau de escrutínio constitucional elevado. Estes casos, portanto, são 

excepcionalíssimos. Na maioria das hipóteses, as leis reguladoras de discursos 

devem ser completamente neutras quanto ao tratamento do ponto de vista expresso, 

aplicando-se da exata mesma forma a todas as ideias, independentemente de seu 

conteúdo. O Estado não pode determinar – como a cláusula de moralidade o faz - que 

uma ideia é mais valorosa que outra e garantir sua livre circulação enquanto impõe 

restrições a outras só porque delas discorda ou repudia de alguma maneira. Não é 

possível que a expressão de um posicionamento seja tratada pelo Estado como 

aceitável e plenamente protegida enquanto o posicionamento contrário é repudiado, 

restringido e censurado. Não pode o Estado calar um dos lados da discussão 

enquanto encoraja e fortalece o outro, necessitando haver um terreno nivelado (level 

playing field) para que as ideias possam se debater em sociedade. A neutralidade do 

 
25 Mesmo porque não seria lógico afirmar-se que o Estado adotaria um ponto de vista como verdadeiro 
e correto e ao mesmo tempo não adotaria outro como falso e incorreto. 
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ponto de vista nas regulações sobre discurso, assim, é indispensável para a solidez 

democrática, porque só ela garante que as ideias contrárias, não importa o quão 

chocantes, provocativas e até equivocadas sejam, serão discutidas livremente. É 

característica da democracia que ideias ruins deixem de ser adotadas porque sua 

discussão em sociedade, livre de censuras, deixou claros os motivos pelos quais isso 

deve ocorrer, e não porque o Estado unilateralmente (ou a pedido de alguém) entende 

que ela deve ser suprimida à força. Se o Estado tiver liberdade para suprimir ou inibir 

ideias que “pessoalmente” entende equivocadas, ele terá um perigoso poder de 

controle do debate público, tendendo a cedo ou tarde utilizá-lo de maneira 

completamente nociva à própria sociedade. É ingenuidade achar que esta “censura 

terapêutica” (como veremos em detalhe no capítulo 6, infra) de alguma forma auxilia 

a sociedade, de maneira que, para evitá-la, basta ater-se ao proferimento de pontos 

de vista “politicamente corretos” ou “culturalmente sensíveis”; em sendo subjetiva a 

norma, são irrestritas as possibilidades de supressão. 

 Neste contexto, a presente obra tem como hipótese a ilegitimidade deste tipo 

de conduta pelo Estado no seio do sistema marcário, apesar de nossas conclusões 

guardarem aplicabilidade geral, independentemente da instituição de onde tal 

proceder seja oriundo e do diploma normativo no qual se baseie26. 

Registre-se desde já que o termo ilegitimidade, tal como aqui empregado, 

engloba não só a simples inconstitucionalidade do modus operandi estatal na 

manutenção e aplicação da cláusula de moralidade por incompatibilidade com 

determinados preceitos fundamentais legalmente previstos. Inclui, principalmente, a 

inadequação da própria existência de uma cláusula de moralidade - que vislumbra 

uma atuação estatal na restrição a discursos e expressões públicas sem neutralidade 

de ponto de vista - para com a democracia em si, a cidadania que ela pressupõe, e as 

prerrogativas dos cidadãos neste contexto. A garantia de ausência de punições contra 

a exteriorização de determinadas opiniões e pontos de vista, por mais perigosos ou 

reprováveis socialmente que possam ser27, é a constituição da própria constituição: é 

 
26 Isso significa que não só nos posicionaremos de maneira contrária à existência do inciso III do art. 
124 da LPI, como também de qualquer outra norma que eventualmente o substituísse ou tivesse 
conteúdo idêntico ou análogo. 
 
27 Desde que, obviamente, permaneçam no plano dos discursos e não incitem ações ilícitas concretas, 
efetivas ou comprovadamente potenciais, conforme veremos ao longo do escrito. Como veremos, por 
exemplo, nos capítulos 6, 8 e 13, infra, a identificação destes casos extremos pressupõe a realização 
de um “teste de emergência” (emergency test) para que se estabeleça a necessidade de suprimir 
urgentemente expressões que possam levar, concretamente, à ocorrência de consequências gravosas. 
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uma das principais vigas (ainda que não seja, evidentemente, a única) em que 

qualquer sistema de direitos fundamentais se firma antes de sua própria criação, 

sendo um dos elementos que permite verificar-se a existência de democracia em 

determinado país28. 

 A cláusula de moralidade no sistema marcário constitui-se em verdadeiro filtro 

ideológico, favorecendo a difusão de determinadas opiniões, posicionamentos e 

visões de mundo enquanto dificulta ou impossibilita a disseminação de outras, ainda 

que, em análise primária e superficial, possa parecer louvável a intenção estatal de 

inviabilizar determinadas mensagens. Neste último sentido, mostra-se fortemente 

presente a crença de que a censura de pensamento e expressão objetiva como 

resultado imediato um bem, um ganho ou o fortalecimento da proteção social. Por isso 

é que se faz necessário um escrutínio mais aprofundado destes longevos mecanismos 

instalados em nossa legislação, e é essa a nossa proposta. A presente tese, assim, 

se dedicará ao estudo dessa “intenção aparentemente louvável” de “proteger a 

sociedade” de determinadas mensagens, analisando suas razões de ser e oferecendo 

argumentos que deixem claros os inúmeros motivos pelos quais entendemos ser 

ilegítimo este sistema de filtragem estatal de ideias. 

Necessário ressaltar, aqui, que não estaremos a defender posições 

“absolutistas” de defesa da liberdade ou da prerrogativa de livre expressão. Decerto 

há situações onde o discurso e a expressão poderão ser suprimidos pelo Estado de 

maneira legítima, apesar de nossa visão tolerar essa repressão apenas em hipóteses 

muito limitadas, pré-definidas e claramente verificáveis, afastadas as formas de 

interpretação por julgamento puramente subjetivo e por “tendência” em causar-se 

algum mal. Nosso foco de análise, concretamente, recairá sobre a existência 

 
 
28 Em nosso trabalho, decorrem da obra de Eric Heinze o emprego do termo “constituição da 
constituição” (constitution of the constitution) e a ideia de trabalhar-se com conceitos de prerrogativas 
democráticas como fundantes da própria ordem constitucional, além das questões relativas à 
ilegitimidade como figura anterior à simples inconstitucionalidade. A ilegitimidade democrática, assim, 
é mais do que mera inadequação a um sistema de direitos constitucionalmente previsto; pressupõe 
uma inadequação para com o próprio tecido que permite a existência deste próprio sistema. O conteúdo 
exato dos conceitos trabalhados será mais detalhadamente explicado ao longo do presente trabalho. 
Adianta-se, porém, que não se trata de afirmar que países que não disponham do grau de liberdade 
discursiva que aqui defenderemos não são democracias de verdade; é possível e provável que muitos 
países sejam democracias mesmo que não adotem o posicionamento aqui defendido, porque a base 
de democracias verdadeiras não pressupõe apenas questões ligadas à expressão. Debateremos a 
questão mais a fundo ao longo do trabalho, especialmente nos capítulos 8 e 13, infra. Cf. HEINZE, Eric. 
Hate Speech and Democratic Citizenship. Reino Unido: Oxford University Press, 2016. p. 6-10. 
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específica de um filtro de moralidade dentro do sistema de registro e reconhecimento 

de marcas, apesar de o pano de fundo das discussões ser certamente transcendental 

a este cenário: os argumentos oferecidos terão aplicabilidade a ampla gama de 

contextos e realidades jurídico-sociais que envolvam a livre difusão de ideias e suas 

nuances. 

Ponto que também necessita ficar claro desde já é que o presente trabalho não 

tem por objetivo ou mote fazer a defesa de qualquer posicionamento ideológico, de 

grupos ou militâncias políticas. Tampouco se concorda, necessariamente, com o 

conteúdo dos discursos que aqui serão objeto de eventual análise. Defender-se-á, em 

verdade, a possibilidade de livre trânsito social de todas as ideias, mesmo as mais 

controversas ou socialmente repudiadas, moldando-se este entendimento à realidade 

do sistema marcário29 e fundamentando todas as nuances de nossos 

posicionamentos em cada caso específico. Para resumir este ponto, é ideal passagem 

de Nadine Strossen, Presidente da American Civil Liberties Union (ACLU) entre 1991 

e 200830, em entrevista de 2018 ao The Rubin Report, quando questionada sobre os 

ataques que a entidade que presidiu sofreu de seus próprios associados quando pôs-

se a defender, inclusive judicialmente, a possibilidade de neonazistas realizarem um 

ato em praça pública de cidade majoritariamente composta por judeus, muitos dos 

quais sobreviventes do Holocausto31 32 (grifos nossos para refletir a ênfase dada por 

Strossen às palavras, visto tratar-se de entrevista oral): 

 

(...) You said something about how does it feel to defend people you disagree 

with. To me, I'm never defending them, I'm never defending their ideas, I'm 

never defending what do they say. I am defending the principle that 

government should not have power to silence speech just because the 

 
29 Importante notar, aqui, que não nos prestaremos, obviamente, ao papel de defender que “nenhuma 
marca deve ser indeferida” em nome da defesa da livre expressão. Nossa análise dialoga tão somente 
com a cláusula de moralidade hoje representada pelo inciso III do art. 124 da LPI, não respingando em 
casos que possam ser decididos por outros incisos da lei. 
 
30 Sendo, notoriamente, figuras completamente impossíveis de serem relacionadas com qualquer 
defesa de ideias preconceituosas ou “extremistas” em geral, muito pelo contrário – tanto Nadine 
Strossen como a ACLU em si. 
 
31 Valendo lembrar que Strossen professa a religião judaica. 
 
32 Trata-se, obviamente, do caso da cidade de Skokie (National Socialist Party of America v. Village of 
Skokie), já velho conhecido dos estudiosos de liberdade de expressão na jurisprudência dos Estados 
Unidos da América. 
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majority of the public, even the vast majority of the public, loathes, despises 

the idea that the speech is conveying33 

 

Da mesma forma que Strossen, a presente tese se dedicará a argumentar em 

favor da livre expressão como fundamento da democracia, sem que isso signifique 

corroborar o conteúdo desta ou daquela mensagem, especialmente se odiosa – ou 

mesmo “antidemocrática” -, que determinado grupo difundir fazendo uso desta 

prerrogativa. Esta observação é extremamente importante tendo em vista que não é 

de hoje a existência de diversas “polícias de pensamento” prontas para equiparar, 

maliciosamente, os difusores de mensagens deploráveis com aqueles que defendem 

tão somente a liberdade da difusão de ideias em geral. 

Feitas estas considerações iniciais, já é possível ter-se noção preliminar sobre 

o espírito do trabalho e do sentido em que caminhará. É interessante, ainda, 

mencionarmos que a íntegra do texto estará dividida em três partes principais. 

A primeira parte se dedicará à fixação de conceitos, noções e posicionamentos 

que servirão de base às análises apresentadas no restante da obra, ou seja, expor o 

cerne teórico de nossa tese. Não se trata de fazer apanhados históricos ou 

considerações apenas lateralmente conexas ao nosso tema. Versaremos sobre a 

proximidade entre direitos marcários e (liberdade de) expressão, porque, à primeira 

vista, é forte a aparência de não existir relação entre uma coisa e outra. A partir disso, 

avançaremos na discussão sobre a ilegitimidade das normas que instituam cláusulas 

de moralidade no sistema marcário, explicando bem o que queremos dizer com isso 

e nossas bases teóricas para tal. Falaremos dos princípios e prerrogativas fundantes 

da própria democracia que, em nossa visão, impedem a subsistência de comandos 

do tipo no ordenamento jurídico brasileiro, tendo como consequência também a 

inconstitucionalidade da maior parte do inciso III do art. 124 da LPI ou de qualquer 

outra eventual norma substitutiva ou de conteúdo análogo. Nesta exposição, 

passaremos por questões relativas à teoria da liberdade de expressão; ao dever do 

Estado de tratar com neutralidade o ponto de vista de todo discurso e da falta de 

 
33 Tradução livre: “Você mencionou algo sobre como me sinto ao defender pessoas com as quais 
discordo. Para mim, eu nunca os estou defendendo, nunca estou defendendo as ideias deles, nunca 
estou defendendo o que eles dizem. Estou defendendo o princípio de que o governo não deve ter o 
poder de silenciar discursos só porque a maioria do público, até a vasta maioria do público, repudia, 
despreza a ideia que o discurso está transmitindo”. Entrevista completa disponível (em inglês) em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=1W127aKzgoU> - a partir de 08:39. Acesso em: 28 jan. 2019 e 
reconfirmado em 09 jul. 2020. 
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interesse jurídico do Estado, em casos onde não incidir qualquer exceção à regra, em 

suprimir a expressão com base exclusiva em juízos de valor pautados por critérios 

necessariamente vagos de moralidade e similares. Falaremos também das hipóteses 

onde entendemos possível a supressão do mero discurso pelo Estado e abordaremos 

questões gerais relacionadas a tratados internacionais de que o Brasil é signatário e 

que dialogam com nossa tese a respeito do tema. Aqui discutiremos também a 

hierarquia da liberdade (direito fundamental) e da prerrogativa (anterior ao próprio 

direito fundamental) de livre expressão no método hermenêutico frequentemente 

adotado na jurisprudência brasileira, posicionando-se de forma contrária à adoção do 

método-princípio da proporcionalidade e de outros balancing tests a respeito de 

questões que envolvam mero discurso (desde que este não se enquadre nas estritas 

exceções que haveremos discutido anteriormente). 

A segunda parte se dedicará à aplicação da nossa tese às hipóteses práticas 

de adoção da cláusula de moralidade no direito marcário brasileiro. Aqui 

confrontaremos os argumentos de nossa tese com inúmeros casos concretos onde 

houve a aplicação da cláusula de moralidade. Ao mesmo tempo, destrincharemos o 

inciso III do art. 124 da LPI, mostrando onde cada categoria de caso se encaixa e 

explicitando os motivos pelos quais cada um dos trechos do referido dispositivo não 

sobrevive ao escrutínio constitucional. O objetivo é o de ilustrar os motivos pelos quais 

não consideramos justa, correta ou legítima a atuação do Estado como “protetor moral 

da sociedade” apto a negar a possibilidade de existência de marcas que carreguem 

determinados pontos de vista expressivos. Mais detalhadamente, veremos porque 

não há de se proibir o registro ou o reconhecimento de direitos marcários para sinais 

que envolvam palavreado ou imagens chulas (marcas “escandalosas”); nomes de 

drogas ilícitas; expressões sexuais, mesmo as explícitas (“obscenidade”); hate speech 

e advocacia da violência em geral; organizações terroristas e criminosas; marcas que 

“blasfemam”; dentre outros casos onde o Estado imagina estar agindo em diferentes 

esferas de proteção social ao inviabilizar o reconhecimento de marcas que contenham 

determinadas ideias - pelo simples fato de considerá-las indignas de tolerância. 

A terceira parte se dedicará exclusivamente à análise detida de como nossos 

argumentos se relacionam com as principais decisões (landmark cases) de Cortes 

Constitucionais a respeito das relações entre liberdade de expressão, moralidade e 

direito de marcas. Especificamente, analisaremos e relacionaremos nossa tese com 

o que foi decidido nos casos Matal v. Tam e Iancu v. Brunetti (da Suprema Corte dos 
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Estados Unidos - SCOTUS34); e do caso La Mafia Franchises SL v. EUIPO (Tribunal 

de Justiça da União Europeia - TJUE). 

A conclusão retomará e consolidará os principais argumentos pelos quais o 

ordenamento jurídico não deve e não pode contar com cláusulas de moralidade que 

resultem na filtragem de pontos de vista no sistema marcário. 

Por fim, conveniente também aclarar que o espírito que permeia nossa tese é 

o de defender a fixação de limitações claras e rígidas ao poder governamental35, para 

que esse não possa ser exercido de maneira arbitrária ou expandido de maneira 

ilimitada ou excessiva. É assim, inclusive, que demonstramos aderência à linha de 

pesquisa “O Poder Econômico e seus Limites Jurídicos” – dado que a limitação jurídica 

à expressão não tem como se lastrear em critérios vagos de moralidade, seja em 

contexto de mercado ou outro, ao passo em que apontamos com clareza quais devem 

ser estes limites. Aí está também nossa indubitável contribuição à reflexão jurídica 

nacional, hoje flagrantemente pautada por limitações arbitrárias e acentuadamente 

imprevisíveis à livre expressão. Aclarar esta questão é fundamental para o 

fortalecimento da democracia no país, vez que o pleno desenvolvimento do processo 

permanente de debate público depende da correta identificação de onde estão suas 

amarras juridicamente toleráveis - hoje, tais limitações são muito mais asfixiantes do 

que aqui vislumbramos que devam e possam ser. 

 
34 A lista de abreviações constante do começo deste trabalho já deixa claro que SCOTUS (advém de 
Supreme Court of the United States) é a sigla que usaremos para, vez ou outra, designar a Suprema 
Corte dos Estados Unidos. Por vezes, entretanto, optaremos por escrever o nome da Corte por extenso, 
por mera questão estilística e por conveniência. 
 
35 Gostaríamos de dizer “liberal”, mas isso nos imporia ir tão a fundo nas nuances da terminologia 
técnica que acabaríamos por dedicar mais tempo do que gostaríamos a esta questão. Nem mesmo 
Hayek se sente à vontade para se chamar de “liberal” (no sentido que a palavra hoje tem em português), 
dizendo que termos mais identificáveis com sua linha de pensamento talvez seriam “libertarian” ou 
“whig”. Além disso, mesmo o termo “liberal” (não com a conotação coletivista que hoje ele assume 
quando empregado em inglês) comporta variâncias de significado de espectro tão amplo que nos faz 
querer evitar essa discussão, podendo se referir a diversas linhas de pensamento ao longo do tempo, 
cada qual conectada a um conjunto de valores e contexto próprio, não sendo o termo estanque. 
Poderíamos estar falando tanto do liberalismo do século 19, de Lord Acton, Stuart Mill, Gladstone e 
Tocqueville, que difere daquele “mais antigo”, de Burke (por muitos considerado mais um conservador 
que um liberal, inclusive), que por sua vez é diferente em inúmeros pontos do liberalismo de Mises, 
Hayek e Friedman - até mesmo estes últimos guardam diferenças significativas em suas próprias 
definições do que seja liberalismo. Por isso optamos por descrever as características que permeiam o 
espírito de nossa tese ao invés de atrelá-las a uma terminologia cujo significado é relativamente difícil 
de se explicar. Cf. breve discussão sobre a terminologia em HAYEK, Friedrich v. The Constitution of 
Liberty. Estados Unidos: The University of Chicago Press, 1978 (reimpressão). p. 407-411. Ainda, 
RAICO, Ralph. What is Classical Liberalism? In: FROHNEN, Bruce; BEER, Jeremy; NELSON, Jeffrey 
(Org.). American Conservatism: An Encyclopedia. Estados Unidos: ISI Books, 2006. p. 498-502. 
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O caso do trato da livre expressão no sistema marcário, assim, é o que nos 

serve de referência para o desenvolvimento desta discussão imperativa para todo o 

Direito brasileiro. Como veremos, observar este ramo específico do ordenamento 

jurídico pátrio nos permite refletir sobre inúmeras questões úteis à integralidade da 

reflexão jurídica nacional, transcendendo o contexto específico de nossa análise. A 

exemplo, tem-se por evidentemente exorbitante o poder do Estado de arbitrariamente 

definir que certas palavras, imagens e outros signos expressam pontos de vista tão 

“intoleráveis” a ponto de, só por isso, serem desqualificados no escrutínio marcário. 

Deve o Estado tratar o ponto de vista de maneira neutra, cabendo aos titulares das 

marcas a prerrogativa de, livremente, definirem a melhor forma de comunicar-se com 

seu público. Sua expressão na seara marcária deveria ficar limitada apenas por 

critérios de análise preponderantemente objetivos (não é o caso da cláusula de 

moralidade), e sendo os mecanismos jurídicos existentes para a proteção do goodwill 

almejado parte integrante do sistema jurídico e democrático de livre expressão. Tudo 

como veremos a seguir. 
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PARTE I – MARCAS, EXPRESSÃO E TRATAMENTO NEUTRO DO 

PONTO DE VISTA 
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INTRODUÇÃO À PARTE I: MARCAS SÃO DISCURSO? QUAIS SÃO AS 

RAZÕES DO ESTADO PARA NEGAR A POSSIBILIDADE DE 

RECONHECIMENTO DE MARCAS QUE EXPRESSEM PONTOS DE VISTA 

QUE ELE CONSIDERE INDIGNOS DE TOLERÂNCIA? ESTE MODO DE 

AÇÃO É ADEQUADO À PROPOSTA? É LEGÍTIMO E ACEITÁVEL? 
 

 É evidente que todo aquele que se puser a refletir sobre o tema que sugerimos 

para o presente trabalho questionará, em primeiro lugar, que tipo de relações o direito 

marcário há de ter com a livre expressão. A liberdade de falar está naturalmente 

conectada à possibilidade de expor e debater publicamente o ponto de vista, a 

reflexão, a ideia e qualquer outro tipo de pensamento. Em seus desdobramentos 

óbvios, há a livre difusão de discursos e ideias científicas, políticas, recreacionais, 

artísticas, informativas, jornalísticas36; dentre uma miríade praticamente infinita de 

categorias e situações. Tradicionalmente, qualquer análise sobre a liberdade de 

expressão e seus propósitos não passará, nem lateralmente, por discussões sobre 

marcas. E não há nada de estranho nisso, vez que marcas são temática 

inegavelmente mais conectada a aspectos econômicos e industriais como um todo, e 

não constitucionais. 

 Se quem reflete sobre liberdade de expressão não pensa naturalmente em 

marcas, o raciocínio oposto também se verifica. Em sendo as marcas e seu sistema 

de registro intimamente ligados à atividade comercial principalmente das empresas, 

seus produtos e serviços, poucos motivos há para pensar em liberdade de expressão, 

prerrogativas democráticas ou convívio social através do discurso. Em suma, cada 

área costuma estar em seu próprio quadrante, restando fácil impressão de não haver 

relação entre uma coisa e outra. 

 De fato, as marcas têm diversas características peculiares que viabilizam o 

questionamento sobre a incidência da proteção à livre expressão neste campo. Em 

 
36 Neste ponto, importante deixar claro que o conceito de liberdade de expressão a que fazemos 
referência ao longo de toda esta obra corresponde ao de “liberdade de expressão em sentido estrito”, 
isso é, não pretende discuti-la sob a dimensão da liberdade de informação. Esta diferenciação é 
fundamental porque, como enuncia CHEQUER, a liberdade de expressão entendida em sentido amplo 
pode abarcar também (como é praxe na doutrina e cortes europeias) a liberdade de imprensa, que se 
relaciona com o dever de informar e pressupõe uma obrigação de veracidade no conteúdo exprimido, 
mormente a notícia de fatos de relevância pública. A liberdade de expressão a que nos referimos aqui 
é sempre aquela de caráter mais pessoal, ligada a ideias, opiniões, pontos de vista particulares sobre 
questões em geral, etc. Não diz respeito à atividade jornalística em si e os pressupostos éticos ligados 
a esse campo. Cf. CHEQUER, Cláudio. A Liberdade de Expressão como Direito Fundamental 
Preferencial Prima Facie. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 11-17. 
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primeiro lugar, naturalmente, há de se refletir sobre a possibilidade de enquadramento 

das marcas como discurso ou expressão, porque somente aí poderíamos analisar se 

a negativa, por parte do Estado, ao registro de uma marca em virtude do conteúdo do 

ponto de vista nela expresso (cláusula de moralidade), viabiliza a invocação de 

prerrogativas democráticas e direitos constitucionais em sua defesa.  

Veja-se que nossa última colocação implica no desenvolvimento de diversas 

etapas analíticas e argumentativas, a saber: 

(1) se marcas podem ter conteúdo expressivo e, assim, ser enquadradas como 

discurso, principalmente visto que costumam corresponder a ferramentas utilizadas 

por empresas e pessoas jurídicas em geral, com aplicação comercial37; e se o fato de 

as marcas estarem ligadas a estes objetivos comerciais enfraquece seu eventual teor 

expressivo e consequente possibilidade de proteção como discurso;  

(2) caso se possa enquadrar marcas como discurso constitucionalmente 

protegido, quais são as motivações jurídicas a fundamentarem a criação e aplicação 

de filtros de moralidade para a análise de referido discurso, eventualmente negando 

pedidos de registro ou reconhecimento com base nele; 

(3) se essa negativa pode ser entendida como efetiva supressão de discurso 

protegido, principalmente visto que a liberdade de se expressar pode ocorrer mesmo 

sem a existência de direitos marcários relacionados; 

(4) se a resposta dada pelo Estado (criação de filtros de moralidade) é justa, 

adequada e precisamente delineada (não excessiva) para a concretização dos 

objetivos almejados pelos motivos fundantes de sua criação. Analisaremos os 

pressupostos que entendermos indispensáveis para que a supressão estatal do 

discurso possa ocorrer; e, finalmente, 

(5) se é legítima a supressão seletiva de marcas (e da carga expressiva que 

eventualmente carregam) pautada pelo conteúdo e o ponto de vista expressados, 

principalmente sob o prisma constitucional-democrático. 

 A primeira parte de nosso trabalho será voltada à discussão destes cinco 

pontos principais, que acima se encontram bastante generalizados. Há, em cada um 

deles, muitos desdobramentos e questões incidentais de necessária análise, sendo 

que algumas já foram adiantadas em nossa introdução. Desde já é possível perceber 

 
37 Apesar de possível o registro marcário em nome de pessoa física, é notório que a grande maioria 
dos titulares de marcas no Brasil e no mundo são pessoas jurídicas, especialmente empresas. Como 
veremos logo a seguir. 
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que a questão da relação entre marcas e livre expressão guarda mais nuances do que 

inicialmente se poderia imaginar, o que indica a riqueza e a relevância do tema. 
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Capítulo 1. O conteúdo expressivo das marcas. Função distintiva e função 

expressiva. 

 

(…) trademarks often have an expressive content. Companies spend huge 

amounts to create and publicize trademarks that convey a message. It is true 

that the necessary brevity of trademarks limits what they can say. But powerful 

messages can sometimes be conveyed in just a few words. (SAMUEL ALITO, 

justice autor da opinião unânime da Suprema Corte dos Estados Unidos em 

Matal v. Tam, 2017) 

 

 Conforme acima adiantado, o primeiro pilar de constituição de nossa tese 

funda-se na análise sobre a possibilidade de marcas carregarem conteúdo expressivo. 

Isso para que possamos refletir, caso positivo, se seriam eventualmente objeto de 

proteção democrático-constitucional pelas normas que tutelam a expressão, não se 

limitando a serem entendidas exclusivamente sob o prisma da distintividade estrita. 

Por “conteúdo expressivo” fazemos referência a algum ponto de vista específico, 

sobre qualquer questão, expresso na marca, mesmo que eventualmente não haja 

fundamentação ou elaboração imediata e explícita em torno da ideia que se busca 

transmitir. É evidente e notório que as expressões nem sempre necessitam vir 

acompanhadas de detalhadas explicações para que invoquem no público interlocutor 

significados, conceitos, sensações e associações muito específicas. No caso das 

marcas, essa realidade é constante e corriqueira. E isso é natural, visto que a memória 

e a janela de atenção do público são notoriamente curtas e, por este e outros motivos, 

as marcas não podem se dar ao luxo de ser extremamente longas. Decorre da lógica 

que a marca deve transmitir a ideia desejada e ao mesmo tempo ser, assim 

preferencialmente, curta e precisa38. 

 No mais, não é nenhuma novidade que marcas carregam significados definidos 

e intencionais, sendo parte integrante da categoria geral dos signos distintivos39 - 

 
38 Essa é uma realidade do branding tão evidente que aparece em qualquer manual para iniciantes da 
área. A exemplo, cf. CHIARAVALLE, Bill; SCHENCK, Barbara. Branding for Dummies. Estados 
Unidos: Wiley Publishing, 2007. p. 110-111. Neste “clássico” livro para pessoas que querem criar uma 
marca do zero, mas não tem qualquer experiência nisso, um dos mais elementares conselhos é que a 
marca deve ser curta e memorável (fácil de lembrar). No mesmo sentido se encontram obras mais 
avançadas da área, a exemplo de LINDON, Denis et al. Mercator XXI – Teoria e Prática do Marketing. 
Portugal: Dom Quixote, 2004. p. 177-178. 
 
39 Esta é a nomenclatura técnica adotada pela própria Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, 
XXIX, para se referir não só às marcas, mas também a outras formas de se operar a distinção, mesmo 
que eventualmente não se enquadrem no conceito jurídico de marca. 
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símbolos que permitem a alguém identificar algo específico, mesmo quando em 

comparação ou confrontação com outros -, estando estes corriqueiramente 

relacionados à temática da semiótica, que nada mais é que o estudo dos 

significados40. É óbvio que as marcas, mesmo que sejam geralmente constituídas de 

palavras curtas, isoladas ou em conjunto, ou imagens, podem carregar uma infinidade 

de significados e transmitir, imediatamente, determinadas ideias. A exemplo, basta 

falar-se em Louis Vuitton ou BMW para que qualquer um, imediatamente, associe tais 

palavras às ideias, dentre outras, de luxo, exclusividade, requinte e riqueza, para além 

dos produtos corriqueiramente comercializados com uso destas marcas (notadamente 

bolsas e carros). A melhor doutrina da área de marketing trabalha com o entendimento 

de que as marcas detêm especial poder de causar na mente humana associações a 

determinadas mensagens, valores e ideias. Assim bem resume a questão PHILIP 

KOTLER, conhecido autor do campo (grifos constantes do original): 

 

(...) pode-se pensar no conhecimento de marca pelo consumidor como um nó 

na memória que apresenta uma variedade de associações interconectadas. 

A intensidade e a organização dessas associações serão determinações 

significativas de quais informações sobre a marca podem ser recuperadas. 

As associações de marca consistem em todos os pensamentos, 

sentimentos, percepções, imagens, experiências, crenças, atitudes, etc. que 

se referem a uma marca e estão ligados ao nó da marca41. 

 

 

O fato de marcas poderem levar ao público-alvo determinadas mensagens é 

um forte indicativo de que elas podem, naturalmente, deter conteúdo expressivo. É 

perfeitamente possível haver a programação prévia de uma ideia, uma mensagem ou 

uma associação clara a algum valor ou conceito por parte de quem veicula a marca. 

Nada impede, assim, que a marca seja utilizada para a transmissão de um ponto de 

vista sobre alguma questão – ou até mesmo concebida com essa finalidade. Essa 

 
 
40 Tamanho é o interesse da doutrina marcária na questão da semiologia, que Denis Borges Barbosa 
dedica sua tese doutoral justamente ao estudo deste tema, tendo a obra sido posteriormente 
republicada em livro e aqui já citada anteriormente. Cf. BARBOSA, Denis Borges. A Proteção das 
Marcas (op. cit.). 
 
41 KOTLER, Philip; KELLER, Kevin. Administração de Marketing. 14ª ed. São Paulo: Pearson, 2013. 
p. 177 
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função lhes é absolutamente corriqueira e inerente. Ou seja, o poder das marcas de 

transmitir significado (semiótica das marcas) é tão grande que, não raro, esse aspecto 

transcende a própria função juridicamente a elas definida, qual seja a de permitir a 

identificação do correto fornecedor (origem) de determinado produto ou serviço42. 

Não há dúvida, assim, que as marcas são corriqueiramente constituídas de 

duas funções principais: a distintiva (identificativa de procedência) e a expressiva 

(transmissão de ideias e conceitos para além da mera identificação de procedência). 

É igualmente evidente que algumas marcas têm teor expressivo muito baixo, 

servindo quase exclusivamente à sua função puramente distintiva. Nestas, o conteúdo 

expressivo é mínimo, irrelevante ou ignorável. É o caso, geralmente, de marcas que 

correspondem a nomes empresariais, como por exemplo “COMPANHIA BRASILEIRA 

DE LOCAÇÕES”43. Algumas marcas, assim, pouco intencionam transmitir quaisquer 

pontos de vista, apesar de isso não ser impossível, de acordo com o nome empresarial 

adotado no caso concreto44. Nem sempre o detentor da marca deseja usá-la para 

exprimir um ponto de vista, nela refletindo visões ou opiniões próprias a respeito de 

quaisquer assuntos, por exemplo de cunho filosófico, político, artístico-cultural, 

científico, dentre outros. É perfeitamente possível, até corriqueiro, que a marca seja 

utilizada com intuito puramente comercial e voltado à comercialização de produtos ou 

serviços45. 

 
42 Esse é exatamente o cerne da definição jurídica de marca. Cf. BARBOSA, Denis Borges. Tratado 
da Propriedade Intelectual (Op. cit.), p. 876-877. 
 
43 Processo INPI nº 830082484, de 27/02/2009. Há outros processos correspondentes à mesma marca 
em outras classes, mas não nos importa citá-los todos. O nome empresarial da depositante é idêntico 
à marca. 
 
44 Veja-se que mesmo neste caso, de nome empresarial puro registrado como marca, poder-se-ia talvez 
pensar na expressão de um ponto de vista, principalmente pelo uso da palavra brasileira para 
especificar a “companhia de locações” de que se trata. O uso dessa palavra, a depender do caso, 
poderia até ser indicativo eventual de sensação patriótica, vez que, operando no Brasil, o consumidor 
tende a presumir (ao menos até prova em contrário) tratar-se de empresa brasileira, sendo até 
dispensável, via de regra, a inclusão deste adjetivo no nome da empresa. A inclusão do qualificativo 
“brasileira” na marca, então, sugere que a empresa expressa, em seu próprio nome, orgulho de ser 
brasileira? Caso positivo, aí poderia estar identificado o conteúdo expressivo desta marca, vez que 
expressar orgulho de ser brasileiro constitui posicionamento político, ideológico, opinativo, 
manifestação de cunho pessoal ou visão de mundo em geral. Independentemente da realidade do caso 
concreto, que em verdade não conhecemos (e também não nos importa), nossa intenção é a de mostrar 
que a função expressiva pode estar presente em diversas marcas, mesmo que de maneira acidental, 
não-intencional ou implícita, e nem sempre é evidente. 
 
45 O uso de nomes empresariais (não se está falando de marcas) que não guardam qualquer carga 
expressiva é objeto de análise do caso Friedman v. Rogers, julgado pela Suprema Corte dos EUA em 
1979. O julgado traz o seguinte trecho: “(...) the optometrist who uses a trade name "does not wish to 
editorialize on any subject, cultural, philosophical, or political. He does not wish to report any particularly 
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No entanto, é perfeitamente possível que o detentor da marca queira nela 

afirmar visões de mundo, situação em que preponderará a função expressiva. É o 

caso, por exemplo, da marca “MOVIMENTO SEPARATISTA “O SUL É MEU PAÍS””46. 

Rapidamente se nota que marcas como esta são dotadas de alta carga expressiva, 

transcendendo a corriqueira função distintiva - de simples identificação do fornecedor 

de produtos ou serviços e a transmissão de informações comerciais relevantes. Em 

outras palavras, marcas como esta fazem muito mais do que apenas permitir que o 

consumidor saiba quem é o prestador do serviço. Ora, bradar “O Sul é meu país” por 

si só já configura claríssimo posicionamento ideológico; dar este nome, então, a um 

movimento separatista, pressupondo-se antagonismo político à previsão 

constitucional (art. 1º) de união indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito 

Federal (forma federativa), não permite que reste qualquer dúvida sobre a elevada 

carga expressiva de marcas como esta. O depositante, ao desenvolver seu sinal com 

estas características, busca não só diferenciar-se perante outros movimentos (para 

que não haja confusão entre uns e outros), mas expressa intencionalmente sua 

própria visão de mundo, seu posicionamento político, diretamente na marca. O 

consumidor, ao deparar-se com tal signo, não se torna apenas apto a identificar um 

“fornecedor”: toma imediata ciência do ponto de vista de quem está por trás do sinal, 

mesmo que não tenha contato com literatura ou publicidade posterior47. A evidente 

 
newsworthy fact, or to make generalized observations even about commercial matters." (...). His 
purpose is strictly business.", ou, em tradução livre, “(...) o optometrista que utiliza nome empresarial 
"não deseja editorializar [exprimir uma opinião pessoal] sobre qualquer assunto, cultural, filosófico ou 
político. Ele não deseja reportar qualquer fato particularmente digno de notícia, ou fazer observações 
generalizadas mesmo a respeito de questões comerciais. (...) Seu propósito é estritamente comercial". 
Foi neste trecho do julgado que nos baseamos para redigir a linha de nossa observação a respeito das 
marcas. O caso trata de commercial speech (“discurso comercial”), que é uma forma de expressão 
submetida a um regime protetivo diferenciado, visto que, em tese, inclui discurso “menos” expressivo 
ou “de menor valor”, sendo preponderantemente voltado à transmissão de informações comerciais (tais 
como preços), ofertas e propostas de transações comerciais. Existe um debate sobre os méritos deste 
regime, havendo quem defenda que ele pode ser regulado da maneira que quiser o Estado (por conter 
baixa carga expressiva), enquanto há quem defenda que, se o discurso for verdadeiro, o Estado deverá 
fazer uma série de comprovações de legítimo interesse para justificar eventual regulação que o 
suprima. Esta questão guarda pontos de conexão para com o direito de marcas e, por isso, será 
discutida de maneira mais elaborada ainda neste capítulo. 
 
46 Processos INPI nº 817148299 e 817148280, de 08/03/1993. Cumpre ressaltar que referidos pedidos 
de registro foram rejeitados pela cláusula de moralidade da anterior Lei de Propriedade Industrial  
 
47 Reforçando o que afirmamos no início deste capítulo, no sentido de terem as marcas a característica 
inerente de poder transmitir ideias específicas mesmo que nem sempre disponham da oportunidade de 
oferecer ao consumidor explicações ou conteúdo adicional, geralmente através de publicidade. As 
marcas, assim, têm a característica de conseguir dialogar diretamente com o público. 
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função expressiva, neste caso, além de preponderante, é completamente 

indissociável da mera função distintiva da marca. 

O Estado, ao indeferir este pedido de registro de marca apontando que seu 

conteúdo viola a moral, os bons costumes, a honra alheia ou o sentimento digno de 

respeito48, não rejeita apenas que o depositante se aproprie do termo e possa se valer 

do apoio estatal (facilitado ou mesmo conferido pelo registro) para combater infratores, 

realizar licenciamentos, dentre outras possibilidades49. Ele ignora qualquer ideal de 

trato neutro do ponto de vista e emite seu próprio juízo de valor, posicionando-se de 

maneira contrária à visão de mundo particular que a marca expressa. Desta forma, 

como veremos adiante, encoraja algumas formas de expressão em detrimento de 

outras, direcionando o pensamento e o debate públicos. 

Evidentemente que não há exclusão mútua entre ambas as funções, e por 

óbvio que marcas de carga expressiva alta também não tornam inexistente ou 

irrelevante a presença da função distintiva. Tem-se, portanto, que as funções distintiva 

e expressiva são inerentemente interligadas, não sendo possível, em muitos casos, 

dissociar-se uma da outra (como no exemplo acima). Ou seja, em se constatando que 

as marcas podem carregar conteúdo expressivo, e que este é indissociável do 

potencial da marca de identificar o fornecedor (função distintiva), imperioso concluir 

que elas devem ser tratadas e presumidas, em sua integralidade, como discurso50. 

Neste ponto, cumpre notar que uma análise normal de viabilidade de 

reconhecimento marcário, assim entendida como a verificação de incidência de 

qualquer um dos incisos do art. 124 da LPI – excetuado apenas justamente o III – 

ignora a carga expressiva inserida no sinal marcário. Os incisos I e II, IV a XXIII do 

referido artigo se atentam exclusivamente à função distintiva da marca. Para tanto, 

cada um deles representa um teste, completamente dissociado da função expressiva, 

para aferir a viabilidade de reconhecimento jurídico da apropriação do sinal sem que 

isso prejudique direitos pretéritos reconhecidos de terceiros ou da coletividade, 

 
48 Veja-se que qualquer um desses termos vagos adotados pela lei poderia ser aplicado ao caso. 
 
49 Falaremos sobre a importância do registro de marca como componente da garantia da liberdade de 
expressão em capítulo próprio. 
 
50 O caso do uso de uma marca eventualmente despida, completamente, de função expressiva, será 
discutido adiante, quando discutirmos a questão do “commercial speech”. Pode-se adiantar que, 
mesmo neste caso, não será cabível sua supressão eventual por meio da aplicação da cláusula de 
moralidade. 
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relacionando-se apenas ao que concerne à propriedade pretérita de sinais distintivos51 

ou a manutenção destes em domínio público (impassíveis de apropriação)52.  

O único inciso que adentra o aspecto expressivo da marca e tutela direitos 

abstratos e “difusos” não ligados ao universo dos sinais distintivos53, de qualquer 

maneira que seja, é justamente o III. O raciocínio inverso também é de importante 

menção: o inciso III é o único que ignora completamente a função distintiva da marca, 

voltando-se exclusivamente ao conteúdo expressivo refletido no signo. A discrepância 

lógica aí evidenciada salta imediatamente aos olhos, e será analisada de maneira 

mais aprofundada no capítulo 2, a seguir. Neste instante, é essencial ressaltar-se que, 

de todos os incisos do art. 124 da LPI, apenas o III analisa – e regula - o conteúdo 

expressivo da marca, conferindo ao examinador poder discricionário que foge à regra 

de objetividade preponderante verificada em todos os demais casos54 e permite ao 

Estado emitir uma espécie de juízo de valor a respeito dos componentes opinativos 

das marcas. 

Assim, a própria existência do inciso III, e a verificação de se tratar de inciso 

que ignora completamente a natureza da marca como sinal distintivo, evidencia 

também, ainda que de maneira inversa, de que as marcas podem deter carga 

expressiva. Tanto é que o indeferimento, nestes casos, só ocorre sob a alegação de 

que a parte expressiva da marca – a ideia ou o posicionamento nela contidos - é 

 
51 Não necessariamente marcas, podendo falar-se também em outros sinais que servem para operar a 
distinção, mas submetidos a outros regimes jurídicos, tais como nomes artísticos, nomes empresariais, 
títulos de obras protegidas por direito autoral, dentre outros exemplos possíveis. 
 
52 Este ponto é de necessário destaque para que deixemos claro que os incisos do art. 124 da LPI 
tutelam direitos de terceiros relativos apenas a sinais distintivos, seja porque gozam de alguma forma 
de proteção anterior (caso, por exemplo, dos incisos V, XII, XV, XIX); porque não podem ser 
apropriados por ninguém em virtude de sua configuração como sinal de uso comum, vulgar, necessário, 
etc.(incisos VI, XXI, XVIII); por falta de distintividade intrínseca (inciso VIII); porque seu conteúdo é 
reconhecido como falso e pode enganar o interlocutor (incisos IX, X) ou porque corresponde a sinais 
de propriedade do poder público (inciso I, IV). 
 
53 Todos os incisos do art. 124 da LPI, exceto o III, buscam um dos seguintes dois objetivos: proteger 
o consumidor contra a confusão ou o engano (impedindo a apropriação de algo que já é de terceiros 
ou a veiculação de informações não-opinativas e factualmente falsas nas marcas) ou garantir que 
determinados sinais permaneçam em domínio público, podendo ser livremente usados por todos. O III 
é o único que não tutela nenhuma destas hipóteses, dizendo respeito a campo totalmente distinto 
(defesa da “moral pública” ou algo assim. Elaboraremos o tema em capítulo adiante). Poder-se-ia falar 
que o inciso XX, sobre dualidade de marcas, também não se insere na lógica geral dos incisos do art. 
124, mas este sinal não parece tutelar nada, na verdade. Parece ser apenas um inciso destinado a 
evitar a confusão administrativa. 
 
54 Não que queiramos dizer que, se houvesse maior objetividade nos critérios de aplicação do inciso 
III, ele poderia ser válido. Um subcapítulo específico tratará deste tema adiante. 
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entendida como intolerável a ponto de o Estado não admitir lhe outorgar a proteção 

marcária por mera discordância para com o conteúdo exprimido. A decisão de 

indeferimento, exceto se eventualmente cumulativa com a aplicação de outros incisos, 

ocorre exclusivamente por conta do ponto de vista expresso no sinal, e não por 

motivos ligados à distintividade, veracidade ou disponibilidade do mesmo. Como se 

verá no capítulo 2, todos os incisos da LPI relacionados à “defesa da ordem pública” 

pelo Manual de Marcas do INPI dizem respeito a sinais que devem permanecer em 

domínio público por serem utilizados de maneira oficial pelo Estado. Ainda que o 

Manual fale em “liceidade”, eles dizem respeito à distintividade, veracidade ou 

disponibilidade do sinal – não podem ser apropriados por particulares porque o público 

os confundiria com sinais usados pelo governo em suas atividades oficiais. O inciso 

III aparece dentre estes casos, assim, de maneira completamente isolada. 

 Enfim, o que queremos deixar claro neste início de capítulo é que as marcas 

não são apenas instrumentos jurídicos destinados a ofertar ao consumidor, através 

de seu potencial distintivo, a realização de transações comerciais, utilizados com 

intuito puramente econômico, apesar de também terem esta função. São igualmente 

usadas, em inúmeras hipóteses, como veículo difusor de opiniões, pontos de vista e 

visões de mundo – qualificando-se tranquilamente como expressão, discurso ou 

outros termos sinonímicos, ainda que com suas próprias nuances. Estas mensagens 

se apresentam diluídas, fundidas e entrelaçadas ao potencial distintivo da marca, pelo 

que não é possível afirmar que as marcas têm função exclusivamente econômica ou 

exclusivamente distintiva. 

 Assim, as marcas tem duas funções preponderantes: a distintiva, que 

permite ao consumidor identificar o fornecedor dos produtos e serviços, que 

por sua vez os oferta e propõe através do uso do sinal; e a expressiva, que 

permite a este mesmo fornecedor veicular, nela, pontos de vista específicos, 

sobre uma gama imensa de questões possíveis, posicionando-se, por exemplo, 

sobre questões religiosas, políticas, sociais, econômicas, e assim por diante.  

A função expressiva é tão corriqueira nas marcas que é comum falar-se em 

associações de marca, conceito que é velho conhecido da área de marketing e 

branding. Aliás, boa parte do trabalho desempenhado nestas searas é justamente o 

de usar estes sinais para desenvolver valores e ideias específicos perante o 

consumidor. E tanto é verdade que marcas podem ser usadas para veicular pontos 

de vista que a aplicação do inciso III do art. 124 da LPI nada mais faz que permitir ao 
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Estado analisar o conteúdo justamente da parte expressiva da marca, negando 

proteção a sinais que entende intoleráveis socialmente por serem desrespeitosos, 

ofensivos, imorais, desonrosos e assim por diante, ignorando totalmente a função 

distintiva da marca. 

 

1.1 Se a maioria dos usuários de marcas é pessoa jurídica, isso significa 

que elas gozam de direito ou prerrogativa de livre expressão assim como 

os humanos? Ou: a capacidade da pessoa jurídica quanto ao fato jurídico 

“expressão” ou “discurso”. 

 

The lack of a textual exception for speech by corporations cannot be explained 

on the ground that such organizations did not exist or did not speak. To the 

contrary, colleges, towns and cities, religious institutions, and guilds had long 

been organized as corporations at common law and under the King’s charter 

(...). Both corporations and voluntary associations actively petitioned the 

Government and expressed their views in newspapers and pamphlets. (...) 

The dissent offers no evidence—none whatever—that the First Amendment’s 

unqualified text was originally understood to exclude such associational 

speech from its protection. (...) Their activities were not stripped of First 

Amendment protection simply because they were carried out under the 

banner of an artificial legal entity. (...)   The dissent says that when the Framers 

“constitutionalized the right to free speech in the First Amendment, it was the 

free speech of individual Americans that they had in mind.” (...). That is no 

doubt true. All the provisions of the Bill of Rights set forth the rights of 

individual men and women—not, for example, of trees or polar bears. But the 

individual person’s right to speak includes the right to speak in association 

with other individual persons. (ANTONIN SCALIA, Justice da Suprema Corte 

americana, em Citizens United v. FEC, 2010) 

 

 Um dos pressupostos teóricos de nossa tese consiste, como já se pôde ter boa 

ideia a partir do texto até aqui, na possibilidade de reconhecer que pessoas jurídicas 

gozam de plena capacidade expressiva. É à discussão detalhada de cada uma das 

nuances deste entendimento que nos dedicaremos a partir de agora, pelos motivos 

abaixo expostos. O presente subcapítulo demanda o desenvolvimento de conceitos 

que partem do geral para o específico, motivo pelo qual se faz conveniente dividi-lo 

em partes. 
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a) Introdução à temática: a capacidade das pessoas jurídicas relativa à 

assunção de direitos gerais e fundamentais 

 

 Em 2018, a fabricante de sorvetes Ben & Jerry’s, pertencente ao conglomerado 

Unilever, lançou um novo sabor: trata-se do Pecan Resist, combinação entre a palavra 

“pecan”, correspondente ao tipo específico de noz que entra na receita (noz-pecã), e 

“resist”, que significa “resistir”. A marca explica, em seu website, qual é a mensagem 

adjacente ao lançamento do novo sabor, ao nome escolhido para ele e para o desenho 

de ativistas que estampam o pote do sorvete: 

 

Alongside all those nutty chunks, this pint packs a powerful message under 

its lid: together, we can build a more just and equitable tomorrow. We can 

peacefully resist the Trump administration’s regressive and discriminatory 

policies and build a future that values inclusivity, equality, and justice for 

people of color, women, the LGBTQ community, refugees, and immigrants. 

Pecan Resist supports four organizations that are working on the front lines 

of the peaceful resistance, building a world that supports their values55. 

 

 Por ocasião do lançamento, a empresa anunciou também que parcela dos 

lucros obtidos com a venda seria repassada para determinadas organizações de 

ativismo político-social. Ato contínuo, solicitou perante a USPTO o registro da marca 

respectiva. 

 O exemplo acima deixa claro que não só as marcas carregam conteúdo 

expressivo, veiculando mensagens de cunho eminentemente particular, como permite 

também atentar ao fato de que, muitas vezes, a mensagem entrelaçada à marca é 

difundida por uma pessoa jurídica, majoritariamente sociedades empresárias 

(portanto, com finalidade lucrativa), e por vezes pertencentes a grandes 

conglomerados. Logo se vê, no caso concreto, que há uma pessoa jurídica usando-

se de uma marca para amplificar a difusão de mensagem de cunho eminentemente 

 
55 Tradução livre: “junto destes nacos pedaçudos de noz, este pote [um pint equivale a 473 mililitros, 
que é o peso de um pote grande do sorvete da marca] carrega uma mensagem poderosa sob sua 
tampa: juntos, podemos construir um amanhã mais justo e igualitário. Podemos pacificamente resistir 
às políticas regressivas e discriminatórias do governo Trump e construir um futuro que valorize a 
inclusão, a igualdade e a justiça para pessoas de cor, mulheres, comunidade LGBTQ, refugiados e 
imigrantes. Pecan Resist apoia quatro organizações que estão trabalhando nas linhas de frente da 
resistência pacífica, construindo um mundo que apoia seus valores”. Disponível em: 
<https://www.benjerry.com/flavors/pecan-resist-ice-cream>. Acesso em: 14 fev. 2019. 
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político e conteúdo aparentemente dissociado do objeto social da empresa. Mais que 

vender sorvetes, tem-se uma empresa empenhando sua marca em questões da vida 

político-social do país e na prática de ativismo. 

A maioria dos usuários de marcas no Brasil é composta de empresas privadas 

como a Ben & Jerry’s. Para se ter uma ideia, o "Relatório de Atividades 2018", 

publicado pelo INPI56, deixa claro logo em seu início que 73% dos depositantes de 

marca residentes no Brasil (que são 86% do total de depositantes de marcas no órgão) 

são sociedades empresárias, divididas entre 48% de empresas de pequeno porte, 

microempresas e microempresários individuais e 25% de empresas de médio e 

grande porte. 23% do total são pessoas físicas e 3%57 são associações com intuitos 

não-econômicos, aí incluídas as organizações religiosas. A grande maioria dos 

depositantes de marcas no Brasil, assim, são pessoas jurídicas. 

Faz-se necessário analisar e esclarecer se o fato de o público detentor de 

marcas ser majoritariamente composto de pessoas jurídicas de alguma forma interfere 

na tutela das marcas a partir do direito constitucional e da prerrogativa democrática 

de livre expressão. Isso porque integraria um questionamento natural da matéria o 

fato de que a liberdade de expressão é considerada um direito humano, ao mesmo 

tempo em que pessoas jurídicas não são humanas. Eventual conclusão poderia 

apontar que estas pessoas, assim, não poderiam ser sujeitos de direito ou prerrogativa 

democrática de livre expressão. Se pessoas jurídicas são ficções criadas pela lei, elas 

“não falam”, razão pela qual não teriam como expressar-se, e, como consequência 

única, a liberdade de expressão não encontraria objeto em declarações emitidas por 

estes entes. 

Colocando a questão em termos mais técnicos, temos o seguinte 

questionamento sintético: gozam as pessoas jurídicas, seja de direito privado ou 

público, de capacidade jurídica relativamente ao fato jurídico “expressão” ou 

“discurso”? Já em vocabulário menos técnico: é possível imaginar-se que empresas e 

 
56 Cf. BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Relatório de Atividades 
2018. Rio de Janeiro: INPI, 2018. p. 10. Disponível em: 
<http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/RelatoriodeAtividades2018.pdf>. Acesso em: 11 fev. 2019. 
Ou basta buscar pela página de estatísticas no site do INPI. 
 
57 Realmente, a soma das porcentagens informadas totaliza 99%, não havendo outra categoria 
mencionada que componha o 1% restante. No entanto, é assim que os números estão dispostos no 
relatório oficial. 
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outras entidades coletivas58 têm opiniões e posicionamentos próprios sobre variados 

assuntos, e que a externalização destas é equiparável, quanto a seus efeitos e 

proteções jurídicas, a uma pessoa humana que pratica o mesmo ato? 

Cumpre ressaltar inicialmente que não é de hoje o debate sobre a capacidade 

das pessoas jurídicas para exercerem ou incorporarem direitos em tese concebidos 

para o gozo de pessoas humanas. O caso Trustees of Dartmouth College v. 

Woodward, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos há pouco mais de 

duzentos anos (1819, onde inclusive atuou Daniel Webster, um dos mais profícuos 

causídicos da época em sustentações à Corte) já suscitava questionamentos quanto 

à possibilidade de pessoas jurídicas exercerem quaisquer direitos. Era um tempo em 

que poucas empresas existiam, e sua criação dependia de autorização governamental 

e o cumprimento de uma série de requisitos, num ambiente de alta regulação estatal, 

controle de preços e outras restrições59. No caso, o Estado de New Hampshire 

buscava tornar pública, à força, uma faculdade que então era [empresa] privada. À 

época, o Chief Justice John Marshall – um dos founding fathers dos Estados Unidos - 

concluía, em nome da Corte, que empresas (corporations), como “mera criatura da 

lei”, são seres artificiais, invisíveis, intangíveis e existentes apenas juridicamente – 

diagnóstico que até os dias de hoje se mostra aplicável. Possuiriam apenas as 

incumbências (capacidades) que seu instrumento de constituição lhes conferia como 

necessários para a persecução efetiva do objetivo de sua criação. Assim, só gozariam 

dos direitos e capacidades estritamente necessárias para que pudessem atingir suas 

finalidades sociais60. Já há pelo menos duzentos anos, assim, que se discute a 

 
58 Por vezes, ao longo do capítulo, usamos apenas o vocábulo “empresas”, mas nossa análise inclui 
também outras pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade lucrativa (empresarial), tais como 
associações, fundações, organizações religiosas e assim por diante; além disso, inclui também as 
pessoas jurídicas de direito público. A lógica de nosso raciocínio se aplica a todo tipo de corpo coletivo 
personificado, porque a dúvida sobre o acesso destes ao direito fundamental de livre expressão é 
fundamentalmente a mesma, visto que nenhum deles é pessoa humana. No entanto, para nós, sem 
dúvida que as empresas e outras pessoas jurídicas de direito privado terão maior importância analítica, 
visto que as pessoas jurídicas de direito público se utilizam menos de marcas, sequer necessitando 
registrá-las, pois a LPI já veda a apropriação, por terceiros, de símbolos e nomes em geral usados pelo 
Poder Público. 
 
59 Cf. WINLKER, Adam. Corporate Personhood and the Rights of Corporate Speech. In: Seattle 
University Law Review, v. 30, 2007. p. 864. Disponível em: 
<https://digitalcommons.law.seattleu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1908&context=sulr>. Acesso em: 
15 fev. 2019. 
 
60 O trecho completo, que não traduzimos por já estar devidamente sintetizado (não traduzido literal ou 
sequer integralmente em nosso texto: “A corporation is an artificial being, invisible, intangible, and 
existing only in contemplation of law. Being the mere creature of law, it possesses only those properties 
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extensão das capacidades jurídicas das empresas. No caso, interessa-nos investigar, 

em primeiro lugar, a relação das pessoas jurídicas para com direitos fundamentais e 

a capacidade jurídica relacionada a sua assunção e exercício. 

Cristiano Schmitt, escrevendo no ano 2000, rememora questão central na 

controvérsia sobre a capacidade das pessoas jurídicas no que se refere ao gozo de 

direitos fundamentais para argumentar, com base em Konrad Hesse, que os direitos 

fundamentais têm como objetivo proteger a pessoa dos abusos por parte do Estado, 

entendimento que se coaduna com o decidido pelo Tribunal Constitucional Alemão no 

caso Lüth61. Prossegue para concluir que, como as pessoas jurídicas desempenham 

funções importantes na sociedade, servindo diretamente aos indivíduos, não seria 

possível dizer que elas não gozam de certas proteções fundamentais, ainda que de 

maneira reflexa ou objetiva62. 

 Note-se, no trecho seguinte, como o raciocínio induz diretamente à conclusão 

de que a pessoa jurídica só poderia gozar de direitos necessários a assegurar que ela 

continue tendo plenas condições de produzir resultados interessantes à sociedade, 

tais como emprego, circulação de bens e serviços e pagamento de impostos. O direito 

fundamental da pessoa jurídica seria exercido através das pessoas físicas que a 

integram e em nome delas, e não conferir aos entes coletivos tal proteção afetaria, em 

última análise, os direitos fundamentais de seus integrantes em qualquer condição63: 

 

Falar em direito fundamental de pessoa coletiva de direito privado representa 

a concessão da tutela constitucional tanto ao indivíduo que aparece por 

detrás do ente coletivo, quanto à própria organização. A pessoa coletiva de 

 
which the charter of its creation confers upon it either expressly or as incidental to its very existence. 
These are such as are supposed best calculated to effect the object for which it was created (...).” 
 
61 Este caso paradigmático do direito alemão firmou conceitos como o da eficácia horizontal dos direitos 
fundamentais (aplicabilidade dos direitos fundamentais entre particulares) e o entendimento de que os 
direitos fundamentais são também a primeira linha de proteção do indivíduo contra o abuso de poder 
do Estado. Histórico mais detalhado e repercussões jurídicas deste caso podem ser conferidas em 
QUINT, Peter. A Return to Lüth. In: Roger Williams University Law Review, v. 16, nº 73, 2011. 
Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1874207>. Acesso em: 14 fev. 
2019. 
 
62 “De acordo com a lição de [Konrad] Hesse, os direitos fundamentais “tornam possível ao particular 
defender-se contra prejuízos não autorizados em seu status jurídico-constitucional pelos poderes 
estatais no caminho do direito””. Cf. SCHMITT, Cristiano Heineck. A invocação dos direitos 
fundamentais no âmbito das pessoas coletivas de direito privado. In: Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, a. 37, nº 145, 2000. p. 56-57. 
 
63 Idem. p. 58. 
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direito privado tem por função social reduzir a demanda de empregos, além 

de produzir divisas essenciais para o Estado. Negar uma proteção eficaz ao 

ente coletivo privado, em última análise, afetará o direito individual do 

cidadão, inclusive aqueles ditos fundamentais como emprego, alimentação e 

vida digna. É uma seqüência de fatos: atingindo-se o ente maior, provocam-

se seqüelas no ente menor, que é o ser humano. Daí se tem que o direito 

fundamental objetivo é um reforço ao direito fundamental subjetivo e, por 

meio do direito fundamental objetivo, protege-se e respeita-se a pessoa 

coletiva e, por via de conseqüência, concede-se proteção à esfera jurídica da 

pessoa humana individualmente considerada. 

 

 Progredindo neste entendimento, KENT GREENFIELD coloca que, de fato, não 

há dúvida de que os beneficiários finais dos direitos fundamentais (que servem para 

limitar o poder do Estado) devem ser pessoas físicas. No entanto, prossegue o autor, 

esta constatação não permite concluir que apenas pessoas físicas podem reivindicar 

direitos constitucionalmente previstos, podendo as associações personificadas de 

pessoas igualmente fazê-lo em diversos casos. E assumir que pessoas jurídicas 

podem figurar como sujeitos de direitos fundamentais não significa afirmar que elas 

são equiparáveis ou equivalentes a humanos: 

 

A church can bring a free-exercise claim if a state aims a statute to limit its 

rites of worship. To say so is not to say the church itself has a soul. A group 

of law schools can claim they have a free speech right to exclude military 

recruiters from their campuses. To say so is not to claim the group has a 

physical mouth. As Chief Justice Marshall wrote two centuries ago, a 

university can assert a constitutional defense to an effort by a state to 

transform it from a private college into a public one. To protect its contractual 

rights is not to say the university has a brain necessary to form contractual 

intent. To say all of these things - that churches, law schools or universities 

can claim constitutional protections - is not to say these entities are natural 

persons. It is to say, instead, they have constitutional "personhood" in order 

to protect natural persons64. 

 
64 GREENFIELD, Kent. Corporations are people too (and they should act like it). Estados Unidos: 
Yale University Press, 2018. p. 63-64. Tradução livre: “Uma igreja pode suscitar questionamentos a 
respeito da liberdade religiosa caso um Estado promulgue uma lei com o objetivo de limitar seus ritos 
de culto. Dizer isso não significa dizer que a igreja em si tenha alma. Um grupo de faculdades de Direito 
pode afirmar que gozam de direitos de livre expressão para excluir recrutadores militares de seus 
campuses. Dizer isso não significa afirmar que o grupo tem uma boca física. Como o Chief Justice 
Marshall disse há duzentos anos atrás [no já citado caso Dartmouth College v. Woodward], uma 
universidade pode apresentar uma defesa constitucional a um esforço por parte de um Estado no 
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As organizações devem poder agir, em determinados casos, como “veículo” 

para a defesa de direitos dos indivíduos de maneira mais organizada, sistemática e 

eficiente. Isso porque se assim não for, a própria existência do grupo – que por sua 

vez tende a potencializar a possibilidade de pleno exercício do direito em questão – 

ficaria sujeita a abusos de poder por parte do Estado. Eventual conclusão no sentido 

de que só indivíduos podem clamar por proteção a direitos fundamentais, mas não os 

grupos a que estes exatos indivíduos pertencem, geraria situações completamente 

caóticas muito provavelmente danosas ao livre gozo destes mesmos direitos por estes 

mesmos indivíduos. Não faria sentido proteger-se cada indivíduo e ao mesmo tempo 

afirmar-se que uma coletividade composta destes indivíduos não goza de proteções 

ou prerrogativas. O ente coletivo, assim, pode figurar como representante dos 

interesses individuais de seus componentes, e pouco sentido faria concluir-se de 

modo diverso. O mesmo GREENFIELD assim bem resume o argumento: 

 

 

The group is a conduit for, or a holder of, the claims of the human beings in 

the group. (...) If a government restriction burdens the rights of the individual 

members in their association as a group, the best way to vindicate those rights 

is often by recognizing the group as the constitutional claimant. (p. 64) 

 

(…) 

 

To assert that groups and institutions are able to claim constitutional rights is 

another way of saying that the government should be stopped from asserting 

illegitimate power against them. Saying rights are for natural persons only is 

an enormous grant of space for government to exert power of constraint or 

punishment against groups or institutions. Imagine what the world would look 

like if such were the rule. Individual human reporters might be able to publish 

the Pentagon Papers but not through any institutional conduit (...). Individuals 

could assert a right to worship the god of their choice, but their parish or 

synagogue or mosque could be seized, sold, or taxed out of existence. The 

 
sentido de transformá-la de privada em pública. Proteger seus direitos contratuais não significa dizer 
que a universidade tem um cérebro tal como necessário para formar a vontade contratual. Dizer todas 
estas coisas - que igrejas, faculdades de direito ou universidades podem reivindicar proteções 
constitucionais - não significa dizer que estas entidades são pessoas naturais. Significa afirmar, ao 
contrário, que elas gozam de "personalidade" constitucional com o objetivo de proteger pessoas 
naturais”. 
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opposite of a constitutional right is a government power. If corporations have 

no rights, then governmental power in connection with corporations is at its 

maximum. That power can be abused, and corporate personhood is a 

necessary bulwark. (...) It makes sense - at least sometimes - for corporations 

to claim constitutional rights. (p. 66)65. 

 

 Assim, nos parece tranquila a conclusão parcial sobre a possibilidade de 

entender as pessoas jurídicas também como sujeitos de direitos civis e fundamentais, 

ainda que de maneira reflexa, permitindo a potencialização, em seu nome, do 

exercício destes direitos pelos indivíduos que as integram. Decerto que há casos onde 

não haverá margem de aplicabilidade prática de determinados direitos a pessoas 

jurídicas, como por exemplo no que se refere a garantias no momento da prisão (não 

há, naturalmente, como se colocar uma pessoa jurídica na prisão)66. De qualquer 

forma, faz completo sentido, no geral, reconhecer que pessoas jurídicas podem 

clamar para si direitos fundamentais em diversos casos67 68, sendo esta discussão tão 

ampla que poderia ser tranquilamente objeto de outra tese, razão pela qual nos 

 
65 Idem. p. 64, 66. Tradução livre: “O grupo é um veículo para, ou detentor das, reivindicações dos 
seres humanos no grupo. (...) Se uma restrição governamental interferir nos direitos dos membros 
individuais em sua associação como grupo, a melhor maneira de reivindicar estes direitos é, muitas 
vezes, reconhecer o grupo como o pólo ativo da demanda constitucional. (p. 64). (...) Afirmar que grupos 
e instituições têm a capacidade de reivindicar direitos constitucionais é outra maneira de dizer que o 
governo deve ser impedido de assumir poderes ilegítimos contra eles. Dizer que direitos são apenas 
para pessoas humanas é uma enorme concessão de espaço para o governo exercer poder de restrição 
ou punição contra grupos ou instituições. Imagine como seria o mundo se essa fosse a regra. 
Repórteres humanos individualmente poderiam até publicar os Pentagon Papers [Nota do autor da 
tese: documentos sigilosos sobre a guerra do Vietnã vazados e publicados na década de 70 pelo jornal 
New York Times], mas não através de qualquer veículo institucional (...). Indivíduos poderiam exercer 
o direito de culto ao deus de sua preferência, mas suas paróquias, sinagogas ou mesquitas poderiam 
ser apreendidas, vendidas ou taxadas até que deixassem de existir. O oposto de um direito 
constitucional é um poder governamental. Se as empresas não dispõem de direitos, então o poder 
governamental sobre elas está em seu grau máximo. Este poder pode ser abusado, e a personalidade 
jurídica das pessoas jurídicas é um baluarte [local seguro] necessário. (...) Faz sentido - pelo menos às 
vezes - que pessoas jurídicas possam exercer direitos constitucionais”. (p. 66). 
 
66 Em caso conexo, a Suprema Corte dos Estados Unidos já decidiu, em United States v. White (1944 
– não confundir com o caso homônimo de 1971, que trata de outra matéria), que empresas não tem o 
direito a não se autoincriminar. No caso, um dirigente de sindicato se recusava a entregar os livros 
contábeis mesmo mediante ordem judicial alegando que fazê-lo poderia resultar em autoincriminação 
da entidade. 
 
67 Nossa legislação e jurisprudência fornecem também algumas outras evidências deste entendimento, 
por exemplo, quando o art. 52 do Código Civil de 2002 estabelece que “aplica-se às pessoas jurídicas, 
no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”, ou quando a Súmula 227 do STJ dispõe que 
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. 
 
68 Cf. SANGUINÉ, Odone. Os Direitos Fundamentais das Pessoas Jurídicas no Processo Penal. 
In: Revista Eletrônica de Direito Penal & Política Criminal, Porto Alegre (UFRGS), v. 2, nº 2, 2014. 
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limitaremos, aqui, a fazer referência a autores que analisam de maneira mais 

pormenorizada esta temática. 

 

b) Especificamente: as diferentes formas de expressão empresarial (corporate 

speech). 
 

 Feitas estas até demasiado extensas considerações, é necessário adentrar 

terreno um pouco mais específico no tema, analisando-se efetivamente a capacidade 

jurídica das pessoas coletivas de direito privado quanto ao fato jurídico “expressão”. 

Em outras palavras, cabe analisar se, como e por quê, dentre o rol de direitos 

fundamentais exercíveis pelas pessoas jurídicas, se encontra a liberdade de 

expressão, incluída aí a livre manifestação de pensamento. Isso porque, como já 

adiantamos anteriormente, o cerne de nossa tese pressupõe as marcas como parte 

integrante do sistema de livre expressão, sendo que a instituição de uma cláusula de 

moralidade para filtrar opiniões neste contexto iria de encontro aos fundamentos deste 

sistema, constituindo prática ilegítima e inconstitucional. Em sendo as pessoas 

jurídicas a maior parte dos usuários de marcas do Brasil, necessário dedicarmos 

algum tempo para discutirmos a questão de sua capacidade para expressar-se 

livremente em primeiro lugar, caso contrário deixaríamos lacuna em nossa tese, não 

ficando clara a possibilidade de sua aplicação às entidades que constituem a maioria 

do público depositante e registrador de marcas. 

 A experiência da Suprema Corte dos Estados Unidos é, sem dúvida, a mais 

rica em decisões que tratam especificamente do tema discurso empresarial (corporate 

speech)69. É verdade que este tema, no Brasil, é discutido com outras nuances, mais 

ligadas a aspecto específico e determinado da categoria geral corporate speech, que 

na doutrina norte-americana recebe o nome de commercial speech (“discurso 

comercial70”). Corporate speech é termo que designa, de maneira geral, atos 

 
69 A própria Suprema Corte, em decisão de 2010, elencou exemplificativamente 25 decisões de sua 
própria lavra que tratam diretamente ou implicitamente da questão do direito de pessoas jurídicas se 
expressarem livremente e diferentes tentativas de restrição a esta prática. Cf. TURNER, William B. Free 
Speech: Supreme Court Opinions From the Beginning to the Roberts Court. Estados Unidos: 
Cognella Academic Publishing, 2017. p. 243. A decisão em questão é a do caso Citizens United v. FEC, 
mas citamos este conhecido livro-texto de julgados da Suprema Corte para facilitar a localização e 
identificação dos precedentes em questão dentro do voto do Justice Anthony Kennedy. 
 
70 Cumpre ressaltar que sequer parece ter a doutrina jurídica brasileira uma definição técnica própria 
destes termos, visto que “discurso comercial” e “discurso empresarial” não parecem ser própria e 
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expressivos praticados por empresas, seja em contexto publicitário, político, 

regulatório, informacional ou qualquer outro. Trata, efetivamente, das declarações 

emitidas por empresas em qualquer contexto. Commercial speech é termo técnico 

específico para designar a proposta de uma transação comercial por parte da 

empresa, por exemplo por meio da divulgação de preços e publicidade. Trata-se, 

portanto, de categoria específica dentro do corporate speech. 

No Brasil, o que há de discussão quanto a atos expressivos de empresas 

geralmente se relaciona a restrições ao commercial speech. Bons exemplos disso são 

as decisões judiciais e discussões congressuais a respeito das restrições à veiculação 

de publicidade destinada a crianças e adolescentes; proibição da veiculação de 

publicidade de cigarros, remédios antidepressivos e outros produtos específicos; as 

obrigatoriedades de se colocar essa ou aquela informação no rótulo de produtos, etc. 

Isso se verifica até em demasia no Brasil, existindo verdadeira sanha regulatória 

corporizada em inúmeras demandas por cada vez mais restrições à publicidade 

(inclusive no contexto privado, com o uso de inúmeros filtros de moralidade pelo 

Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária – CONAR - assunto correlato 

ao nosso tema, mas que não adentraremos aqui), exigências informacionais por vezes 

redundantes71 ou excessivas, e assim por diante. Adentraremos a relação entre 

commercial speech e marcas, traçando as distinções entre os conceitos e fazendo as 

 
regularmente empregados na literatura do Direito. Não parecem assumir conotação jurídica quando 
normalmente utilizados também. Uma busca por “discurso comercial” na plataforma Google 
Acadêmico, por exemplo, só retornou resultados ligados à área jurídica quando se tratava de tradução, 
para o português, de relatório da UNESCO sobre liberdade de expressão autorado por pesquisadores 
estrangeiros (cf. MENDEL; SALOMON; 2011); de texto sobre direitos humanos escrito por 
pesquisadora de Portugal (cf. DUARTE SILVA, 2006); artigo sobre regulação da publicidade de tabaco 
publicado em português e espanhol, de autoria de pesquisadores latino-americanos (não brasileiros), 
etc. (cf. CABRERA et al, 2013). Ou seja, os termos tais como aqui utilizados são apenas traduções 
diretas do termo original em inglês, e devem ser entendidos com a conotação que tem principalmente 
nas jurisdições dos Estados Unidos e Europa, nos termos de nossas explicações a respeito. Permitimo-
nos utilizar o sistema de citação autor-data nesta nota porque a citação completa não nos é 
particularmente relevante, ao mesmo passo que poluiria a página por demasiadamente extensa. 
Constam da bibliografia a referência completa de cada um dos textos consultados e aqui mencionados. 
 
71 Como o clássico caso da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 26/2015, da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA), que, apesar de ter o objetivo louvável de permitir aos alérgicos terem 
informações no rótulo dos produtos sobre a presença neles de alérgenos, acaba por determinar que os 
produtores de ovos necessitem sinalizar, na caixa de ovos puros, que o produto contém ovo (quando 
obviamente ele consiste disso), acontecendo o mesmo com o amendoim, a castanha de caju, etc. 
Decerto que em casos em que o produto leve estes alérgenos nele misturados, a exigência se mostra 
completamente razoável, mas em se tratando do próprio produto, é evidentemente redundante. 
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análises devidas em capítulo especificamente voltado para este tema, ainda nesta 

Parte 172.  

Cumpre ressaltar que commercial speech é apenas uma das formas de 

expressão empresarial. WINKLER73 chega a identificar cinco diferentes maneiras de 

a empresa se expressar, cada qual com seus efeitos e regulação jurídica específicos. 

A primeira seria a já mencionada doutrina do commercial speech, que, já ressaltamos, 

analisaremos mais propriamente em capítulo posterior próprio para o tema em seu 

diálogo com as marcas. Outras duas formas dizem respeito à participação de 

empresas em processos eleitorais. É o caso (1) do uso de recursos empresariais para 

o financiamento de determinados posicionamentos em eleições a respeito de 

propostas legislativas, tais como referendos e plebiscitos (as chamadas ballot 

measures ou ballot issues74, mais comuns nos Estados Unidos que no Brasil), e; (2) 

financiamento empresarial indireto a candidatos a cargos eletivos – políticos -, onde a 

empresa não doa dinheiro diretamente à campanha do candidato, mas investe de 

maneira independente da campanha para criar e divulgar materiais de apoio. A quarta 

forma seria o discurso puro e direto sobre temas socialmente relevantes, sem o 

envolvimento de financiamento de campanhas políticas de quaisquer tipos. A quinta, 

por sua vez, envolve as expressões da empresa em relação e decorrência de suas 

atividades junto ao mercado de capitais, tais como a divulgação de prospectos, fatos 

relevantes e assim por diante. 

Pouco nos interessa a questão financeira envolvida nas discussões sobre a 

possibilidade de empresas gastarem dinheiro para tentarem influenciar (licitamente, 

por óbvio) processos eleitorais. Por este motivo, ignoramos as discussões a respeito 

dos potenciais efeitos deletérios advindos da permissão de que empresas empenhem 

recursos em eleições. Adentrar o mérito destas questões, mesmo que guardem 

discussões importantes sobre liberdade de expressão, nos exigiria discorrer por tantas 

páginas que poderíamos fazer um trabalho em apartado só sobre este tema, tamanha 

a quantidade de decisões e doutrina a respeito. Como nossa tese diz respeito à livre 

expressão no contexto do registro de marcas, apenas as considerações sobre as 

 
72 Pode-se adiantar, desde já, que entendemos não serem as marcas categoria de commercial speech, 
como defendem alguns, inclusive a International Trademark Association – INTA. 
 
73 WINKLER, Adam. Corporate Personhood [...]. (Op. cit.), p. 868-872. 
 
74 Sobre essa temática, cf. DIMINO, Michael et al. Understanding Election Law and Voting Rights. 
Estados Unidos: Carolina Academic Press, 2017. §9.10. 
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possibilidades de atividade expressiva da empresa e pessoas jurídicas em geral nos 

importam nos casos analisados. O que abordarmos em relação à questão dos 

financiamentos eleitorais aparecerá apenas em caráter incidental, visto que estes 

temas permeiam boa parte das discussões sobre a capacidade jurídica de empresas 

quanto ao fato jurídico “expressão”. O mesmo se aplica às modalidades expressivas 

empresariais ligadas ao mercado de capitais. Por este motivo, não abordaremos 

aspectos muito específicos relativamente ao segundo, terceiro e quinto modos de 

expressão empresarial conforme acima mencionados. Focaremos no primeiro 

(commercial speech) e quarto (discurso puro), por serem contextos mais diretamente 

relacionados ao uso de marcas. Não obstante, passaremos pela análise de julgados 

exarados no contexto eleitoral, mas cujos princípios fundantes ultrapassam a mera 

questão do financiamento. 

Nesta esteira, há algumas decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos que 

entendemos serem de especial atenção para o desenvolvimento de nossa reflexão a 

respeito do discurso empresarial. O recurso às decisões desta Corte específica se dá 

pelo fato de inexistirem, em outras jurisdições, decisões tão precisa e diretamente 

relacionadas à nossa tese quanto estas. Ao longo das análises e exposições, faremos, 

apenas se e quando necessário, observações quanto à aplicabilidade de certos 

entendimentos no Brasil, tendo em vista tratar-se de ordenamentos jurídicos distintos, 

pautados por tradições diferentes. 

 

c) O caso First National Bank of Boston v. Bellotti (1978) e a irrelevância quanto 

à identidade do locutor para fins de proteger-se a expressão. A equivocada 

noção de que pessoas jurídicas só gozam de proteção discursiva ao se 

posicionar sobre fatos relacionados a seu escopo de negócio. Da 

impossibilidade da consolidação de “monopólios de ideias” a serem regulados 

por um “direito antitruste da livre expressão” em ligação ao fato de empresas 

poderem utilizar dinheiro (mesmo que muito) ou condições privilegiadas na 

promoção de pontos de vista. 
 

Na esteira do acima adiantado, a primeira das decisões de relevante 

comentário é First National Bank of Boston v. Bellotti, de 1978. Trata-se do primeiro 

caso da Suprema Corte a entender que empresas gozam especificamente de direitos 

relacionados à liberdade de expressão. Uma lei do Estado de Massachusetts proibia 

que empresas empenhassem recursos próprios para campanhas no âmbito de 
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votações a respeito de propostas legislativas (as já mencionadas ballot measures ou 

ballot issues, similares aos nossos plebiscitos e referendos). O First National Bank of 

Boston (velho conhecido dos brasileiros pelos anos de atuação no país com a marca 

BankBoston, até sua venda ao Itaú em 2006) desejava posicionar-se publicamente de 

maneira contrária à legislação escrutinizada por referendo sobre a instituição de um 

sistema progressivo de imposto de renda. Para tanto, planejava gastar recursos 

próprios para engajar-se em campanha com o objetivo de influenciar o público a 

rejeitar a proposta de legislação. A já mencionada lei estadual, em consonância com 

legislação federal geral vigente (mas não diretamente aplicável, no caso), vedava a 

possibilidade de empresas contribuírem financeiramente para tentar influenciar 

eleições sobre assuntos que não lhes afetassem diretamente os negócios. O Banco, 

então, em conjunto com outras empresas com as mesmas pretensões (dentre as 

quais a Gillette), acionou judicialmente o attorney general (procurador-geral do 

Estado) de Massachusetts, Francis Bellotti (daí o nome do caso), alegando ser 

inconstitucional referida lei, por afronta à previsão constitucional de livre expressão. 

As cortes inferiores, incluindo a Suprema Corte de Massachusetts, deram razão 

ao Estado, mantendo intacta a lei questionada. O argumento central das decisões a 

quo resgata fundamento de histórica decisão da SCOTUS já anteriormente 

mencionada – o caso Dartmouth College – para concluir que empresas só teriam o 

direito à expressão quando fosse para tratar de temas que lhes afetassem 

diretamente. Vale ressaltar desde já que este mesmo entendimento foi também 

enunciado por voto de minoria na SCOTUS, exarado pelo Justice William Rehnquist 

(que, à época, ainda não era o Chief Justice, cargo que ocupou de 1986 até sua morte 

em 2005). Segundo o voto, empresas só gozariam de direitos “incidentais 

[necessários] à sua própria existência” e por isso não teriam, juridicamente, motivação 

para expressar-se sobre assuntos alheios às suas atividades e interesses diretos75. 

 
75 Além da dissidência na SCOTUS, GREENFIELD também sintetiza, destrincha e complementa e 
defende este posicionamento a que somos contrários: “(...) we also need to consider the connection 
and relationship between the corporation and the speech in question. The corporation’s claim will be 
strongest where the speech is necessary to pursue and satisfy its social and institutional goal of 
producing economic well-being through the sale of goods or services. (…) the closer the speech hews 
to a corporation’s business, the stronger the claim that the corporation’s expertise and point of view are 
valuable additions to the marketplace of ideas, the robustness of public debate, and the ability of natural 
persons to achieve and act on their autonomy. [From another perspective], the closer the speech hews 
to a corporation’ business, the stronger the claim that the speech is an important component of its efforts 
to satisfy its social role. (…) Speech that is further afield – less germane to a company’s business – has 
less of a claim of value since it will be less distinctive and depend less on the expertise that the 
corporation can bring to bear. Such corporate speech will also more likely duplicate speech already 
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O cenário na SCOTUS foi diferente. Em votação pelo placar de 5 a 4, os 

Justices, em opinião redigida por Lewis Powell, deram razão ao BankBoston e demais 

apelantes, afirmando que a legislação não poderia impedir que empresas (pessoas 

jurídicas) influenciassem no resultado de eleições através de ativismo político. O cerne 

da decisão no que se refere à liberdade de expressão de pessoas jurídicas está no 

fato de que, em matérias discursivas, pouco importa a identidade ou a forma jurídica 

do locutor; importa mesmo o conteúdo expressado, dada sua importância e valor 

sociais. Assim, perguntar se pessoas jurídicas “gozam de capacidade jurídica para o 

fato jurídico expressão” não seria pergunta relevante. Isso porque a liberdade de 

expressão visa garantir a difusão da mais ampla gama de ideias e posicionamentos 

diversos, sem haver motivo constitucionalmente relevante (e o mesmo ocorre na 

Constituição brasileira de 1988) para ser necessário se atentar à identidade de quem 

as esteja proferindo para definir-se a incidência da proteção. Em outras palavras, a 

liberdade de expressão serviria para garantir o direito dos ouvintes de ter acesso ao 

maior número de informações possíveis sobre quaisquer temas, para além do direito 

do locutor de proferi-las. Nas palavras da Suprema Corte, com grifos nossos: 

 

The First Amendment, in particular, serves significant societal interests. The 

proper question therefore is not whether corporations ‘have’ First Amendment 

rights and, if so, whether they are coextensive with those of natural persons. 

Instead, the question must be whether [the law] abridges expression that the 

First Amendment was meant to protect. We hold that it does. 

 

The speech proposed by appellants is at the heart of the First Amendment's 

protection. "The freedom of speech and of the press guaranteed by the 

 
present. Speech that does not relate to the core purpose of the corporation is more likely to be motivated 
by managerial overreach than advancement of corporate purpose”. Cf. GREENFIELD. Corporations 
are people too (op cit), p. 136. Tradução livre: (…) também precisamos considerar a conexão e 
relacionamento entre a empresa e o discurso em questão. A reivindicação da empresa será mais forte 
onde o discurso for necessário para perseguir e satisfazer seu objetivo social e institucional de produzir 
bem-estar econômico através da venda de bens ou serviços. (...) quanto mais perto o discurso estiver 
do negócio da empresa, mais forte a afirmação de que a expertise e ponto de vista da empresa serão 
adições valiosas ao livre mercado de ideias, à robustez do debate público e à habilidade das pessoas 
naturais de atingir e agir com base em sua autonomia. [De outra perspectiva], quanto mais perto o 
discurso estiver do negócio empresarial, mais forte será a afirmação de que o discurso é componente 
importante de seus esforços para satisfazer seu papel social. (...) Discurso que estiver mais 
desconectado - menos íntimo aos negócios da empresa - terá menos força em afirmar seu valor, já que 
será menos distintivo e dependerá menos da expertise que a empresa pode vir a suportar. Este discurso 
empresarial também será provavelmente uma duplicação de discursos já presentes. Discursos que não 
se relacionam ao cerne do objeto social da empresa são mais prováveis de terem sido motivados por 
excessos cometidos pela administração do que significarem um avanço do objeto social da empresa”. 
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Constitution embraces at the least the liberty to discuss publicly and truthfully 

all matters of public concern without previous restraint or fear of subsequent 

punishment. Freedom of discussion, if it would fulfill its historic function in the 

United States, must embrace all issues about which information is needed or 

appropriate to enable the members of society to cope with the exigencies of 

their period." Thornhill v. Alabama (...). The referendum issue that appellants 

wish to address falls squarely within this description. (...) 

 

If the speakers here were not corporations, no one would suggest that 

the State could silence their proposed speech. It is the type of speech 

indispensable to decision making in a democracy, and this is no less 

true because the speech comes from a corporation rather than an 

individual. The inherent worth of the speech in terms of its capacity for 

informing the public does not depend upon the identity of its source, 

whether corporation, association, union, or individual.  

 

The question in this case, simply put, is whether the corporate identity of the 

speaker deprives this proposed speech of what otherwise would be its clear 

entitlement to protection. (...) We thus find no support in the [First 

Amendment], or in the decisions of this Court, for the proposition that speech 

that otherwise would be within the protection of the First Amendment loses 

that protection simply because its source is a corporation that cannot prove, 

to the satisfaction of a court, a material effect on its business or property76. 

 
76 Tradução livre, reproduzindo nossos trechos de destaque: “A Primeira Emenda [N. do A.: Emenda à 
Constituição dos Estados Unidos que prevê ser o Estado incapaz de criar leis que restrinjam (abridge) 
a liberdade de expressão], em particular, serve a interesses sociais significativos. A questão apropriada, 
portanto, não é saber se empresas "gozam" de direitos à livre expressão, e, em sendo o caso, se estes 
direitos são idênticos àqueles detidos por pessoas naturais. Ao invés, a pergunta deve ser se [a 
legislação em questão] restringe expressão que a Primeira Emenda deveria proteger. Entendemos que 
ela limita. 
 
O discurso proposto pelos apelantes [BankBoston] está no coração da proteção oferecida pela Primeira 
Emenda. "A liberdade de expressão e de imprensa garantida pela Constituição abarca pelo menos a 
liberdade de discutir pública e verdadeiramente todas as matérias de interesse público, sem censura 
prévia [prior restraint] ou medo de punição posterior. A liberdade de discussão, para desempenhar sua 
função histórica nos Estados Unidos, deve abarcar todas as questões sobre as quais se faz necessária 
ou apropriada a prestação de informação tal que permita aos membros da sociedade lidar com as 
exigências de seu período." Thornhill v. Alabama (1940) (...). A questão do referendo a que os apelantes 
querem se expressar se enquadra completamente nesta descrição. (...)  
 
Se os locutores aqui não fossem empresas, ninguém sugeriria que o Estado poderia silenciar o 
discurso proposto. Trata-se do tipo de discurso indispensável à tomada de decisão numa 
democracia, e este fato não se torna menos verdadeiro porque o discurso advém de uma 
empresa ao invés de um indivíduo. O valor inerente do discurso, em termos de sua capacidade 
de informar o público, não depende da identidade de sua fonte, seja empresa, associação, 
sindicato ou indivíduo. 
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 A decisão contou com oposições a este entendimento. O voto dissidente de 

três Justices, autorado por Byron White, sinalizou que o discurso empresarial não teria 

a mesma relevância do discurso exarado por um indivíduo, razão pela qual poderia 

ser limitado (no caso, com a proibição de gastos de campanha). Isso porque, mesmo 

em sendo restringida a atuação da empresa nas causas políticas, os indivíduos que a 

compõem permaneceriam livres para externar, cada um por si ou em associações 

espontâneas que criassem para esse fim, seus pontos de vista a respeito dos temas. 

Além disso, os votos dissidentes sinalizam preocupação com a possibilidade de 

empresas, que muitas vezes controlam grande massa de capital, poderem influenciar 

o jogo político. Isso lhes poderia dar uma “vantagem injusta” (unfair advantage) nos 

processos eleitorais, ameaçando o funcionamento de uma sociedade livre e 

atrapalhando no verdadeiro intercâmbio de ideias. A regulação do discurso das 

pessoas jurídicas poderia ser entendida, assim, como uma forma legítima de “direito 

antitruste” destinado a evitar a criação de “monopólios de ideias”77. 

Por fim, o voto salienta que as empresas gozam da condição jurídica que 

recebem, com os benefícios daí advindos (perpetuidade, responsabilidade limitada, 

tributação diferenciada, etc.) justamente porque têm um objetivo social a cumprir. 

Opinar sobre assuntos que não digam respeito a este objetivo seria prejudicial às 

próprias empresas, por constituir gasto desnecessário, o que também atentaria contra 

a sociedade como um todo e aos direitos dos sócios ou acionistas minoritários, vez 

que estes poderiam não concordar com a opinião expressada, mas mesmo assim 

seriam “forçados” a financiá-la. 

 
A questão no presente caso, posta simplesmente, é saber se a identidade empresarial do locutor priva 
este discurso proposto daquilo que, em outro contexto, seria sua garantia de proteção. (...) 
Entendemos, assim, que não há base na [Primeira Emenda], ou nas decisões desta Corte, para o 
entendimento de que o discurso que em outro contexto estaria no âmbito de proteção da Primeira 
Emenda perde esta proteção simplesmente porque sua fonte é uma empresa que não é capaz de 
provar, à satisfação do tribunal, uma repercussão material [da discussão] em seus negócios ou 
propriedades”. 
 
77 A Suprema Corte não usa os termos entre aspas, que são de criação nossa, apesar de GREENFIELD 
(Corporations are People Too, op. cit., p. 50) também mencionar, sem muita profundidade, que a 
participação de empresas no “marketplace of ideas” poderia ocasionar “falhas de mercado”. Aponta 
que, assim como num mercado tradicional, seria necessária a criação de mecanismos de proteção 
contra tais falhas, a exemplo de regulações antimonopólio, dentre termos normalmente usados no 
direito antitruste, como se o mercado de ideias tivesse características similares aos mercados 
“econômicos” de bens e serviços. 
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 Os argumentos da Suprema Corte neste caso, tanto os que embasam a 

decisão final como os dissidentes, são relevantes para nossa tese porque podem ser 

aplicados ao raciocínio sobre a necessidade e possibilidade de empresas (e quaisquer 

outras pessoas jurídicas, com ou sem finalidade lucrativa) serem livres para expressar 

quaisquer pontos de vista que queiram em suas marcas – e os termos em que o 

exercício desta liberdade ocorre. É imprescindível pontuarmos que, no caso Bellotti, 

as empresas buscavam usar seus recursos próprios para fazer campanha em prol de 

determinado posicionamento político. Independentemente do contexto eleitoral 

(referendo) do caso, quando empresas investem dinheiro para formular marcas com 

forte conteúdo expressivo, elas agem do mesmo modo que o BankBoston e as 

demais. Por isso, mais importante que focarmos a questão eleitoral que permeia o 

caso é discutirmos os princípios por detrás de cada posicionamento. 

 Podemos rememorar, para nosso estudo da questão, o caso mencionado 

referente à empresa Ben & Jerry’s e sua marca “Pecan Resist”, destinada a pontuar 

oposição política ao governo de Donald Trump. A decisão em Bellotti, ignorado o 

contexto eleitoral e focando-se nos princípios da ratio, protege o direito expressivo da 

empresa, que é tratado como se a mensagem política proferida na marca fosse 

veiculada por uma pessoa física. Não nos parece relevante, da mesma forma que a 

Suprema Corte concluiu (apesar da apertada maioria), que o discurso seja exarado 

por uma empresa ou por uma pessoa para definir a possibilidade de sua proteção. 

Basta pensar que, se a mesma marca fosse registrada por uma pessoa física, com o 

mesmo objetivo de expressão política adotado pela empresa, nada haveria a se 

discutir, concluindo-se tranquilamente pela incidência da proteção. 

O fato de a Ben & Jerry’s ser ligada a um conglomerado internacional 

presumivelmente lhe garante maior possibilidade de difusão da mensagem 

pretendida, por maior disponibilidade de recursos e atenção cativa do público, do que 

na hipótese de registro da marca por uma pessoa física qualquer. A capacidade 

financeira do emissor da ideia, no entanto, não pode ser fator de análise quando 

falamos da simples difusão de pensamentos, especialmente se ignoramos o contexto 

eleitoral e a possibilidade de caracterizar este discurso como financiamento de 

campanha. O importante para a sociedade é, realmente, a garantia da possibilidade 

de disponibilização e circulação da ideia, ficando o público incumbido de decidir se ela 

tem valor ou não. Não há motivo para o Estado arrogar-se o poder de “blindar” o 

público de certas ideias, selecionando quais podem ou não ser difundidas sob o 
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pretexto de assim estar “defendendo a sociedade”. O que importa, assim, é o que é 

dito, e não quem diz. 

Neste sentido não há, também, que se falar na possibilidade de consolidação 

de “monopólios de ideias” ou “direito antitruste da livre expressão” só porque grandes 

empresas, detentoras de muito dinheiro, poderiam dele se utilizar para engajamento 

em discursos ideológicos não-relacionados diretamente ao seu campo de atuação. 

Em se pressupondo ser livre a sociedade, mesmo ideias promovidas com intensa 

aplicação de capital permanecem igualmente sujeitas ao contraditório, que pode 

inclusive também ocorrer mediante o emprego de recursos financeiros ou por meios 

alternativos. No mais, especialmente se ignorarmos contextos eleitorais, não há 

efetivamente nenhuma diferença em se ter uma empresa e uma pessoa física 

aplicando fundos na divulgação de determinada ideia – mesmo que sejam “muitos” 

fundos. 

Justamente neste sentido está outro caso de discurso empresarial julgado pela 

Suprema Corte dos Estados Unidos apenas dois anos após o caso Bellotti, em 1980. 

Trata-se do caso Consolidated Edison Company of New York, Inc. (Con Ed) v. Public 

Service Commission of New York, não envolve qualquer contexto eleitoral, estando 

ausentes quaisquer tipos de preocupações com a disrupção de processos de votação. 

Con Ed era (e ainda é) concessionária de energia elétrica para o Estado de Nova York. 

A administração da empresa decidiu colocar, na conta de luz enviada aos 

consumidores em janeiro de 1976, inserções com pequenos textos com argumentos 

favoráveis à adoção mais ampla de usinas nucleares para a produção de energia 

elétrica, sob o título "Independence is Still a Goal, and Nuclear Power is Needed to 

Win the Battle" (a independência ainda é um objetivo, e a energia nuclear é necessária 

para vencermos a batalha). 

 Em março do mesmo ano, o Natural Resources Defense Council (NRDC), uma 

ONG ambientalista que se opõe ao desenvolvimento e utilização de energia nuclear, 

requereu à Con Ed uma espécie de "direito de resposta", exigindo a inserção, também 

nas contas de luz, de um texto com contra-argumentos ao posicionamento anterior da 

concessionária a respeito da expansão do uso de energia nuclear. O pedido foi 

negado pela empresa, pelo que a NRDC foi ao órgão regulador da concessionária, a 

Public Service Commission of New York, exigir que este forçasse o cumprimento de 

sua pretensão. O órgão se recusou a fazê-lo, mas, alternativamente, baixou uma 

medida proibindo concessionárias de “usarem o espaço das cobranças para discutir 
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questões políticas, incluindo-se a conveniência de futuros desenvolvimentos da 

energia nuclear78”. A proibição de veicular-se a expressão chegou à Suprema Corte, 

que reverteu a norma baixada pela Public Service Commission e reconheceu, 

inclusive com base em Bellotti, o direito de a empresa se manifestar livremente dentro 

dos meios de que dispõe. 

A decisão entra em meandros específicos da liberdade de expressão que 

discutiremos somente em capítulos posteriores, mas o que nos importa ressaltar é 

que mesmo uma empresa atuando em regime de monopólio local como uma 

concessionária de energia elétrica pôde ter reconhecido seu direito pleno ao livre 

discurso empresarial. Uma das preocupações da Commission era evitar que a 

monopolista “forçasse” seus pontos de vista numa “audiência cativa”, que seriam os 

consumidores de energia elétrica. A Suprema Corte, a este ponto, respondeu que o 

consumidor que rejeitar a mensagem poderia simplesmente jogar no lixo o panfleto 

que acompanhava a conta79. O aspecto central da decisão, de útil menção, é o 

entendimento quanto à impossibilidade de o Estado baixar normas que proíbam a 

expressão de certos pontos de vista (tais como o apoio ao desenvolvimento de energia 

nuclear) ou que interfiram, como um todo, na discussão de temas relevantes, como 

fez a norma baixada pela Commission ao impedir a concessionária de discutir 

quaisquer temas de natureza política. 

Por tudo isso também há de se defender que o Estado não deve ter o poder de 

filtrar ideias que julgue intoleráveis (desde que fiquem somente no plano das ideias e 

 
78 No original: “(...) prohibited "utilities from using bill inserts to discuss political matters, including the 
desirability of future development of nuclear power”. 447 U.S. 532 (1980). Apenas para esclarecimento, 
note-se que o citation se lê da seguinte forma: 447 é o número do caderno do relatório oficial que traz 
as publicações de decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos, o “United States Reports” (este é 
o significado da sigla U.S.). 1980 é o ano da publicação da decisão e do caderno, e 532, no caso, é a 
página da decisão em que se encontra a frase citada (o caso começa na página 530 do caderno). A 
íntegra do texto oficial das decisões pode ser consultada em <https://www.loc.gov/collections/united-
states-reports/>. Acesso em: 02 mar. 2019. 
 
79 A este ponto, WARREN (não o antigo Justice da Suprema Corte) contra-argumenta sustentando que, 
em verdade, o consumidor não teria esta escolha, pois, para tomar a decisão de jogar o insert no lixo, 
primeiro teria que lê-lo, ainda que sucintamente, para saber do que se trata, tomando contato com um 
ponto de vista que talvez despreze. O “dano” ao consumidor, assim, estaria consolidado quando este 
eventualmente decidisse descartar o panfleto. Uma das discussões que este ponto específico levanta 
está na interface entre direito à livre expressão e privacidade, questionando se há um direito a não ser 
exposto a opiniões alheias a que se eventualmente possa ser contrário. Cf. WARREN, Lynn. 
Consolidated Edison Company of New York v. Public Service Commission: Freedom of Speech 
Extended to Monopolies - Is There No Escape for the Consumer? In: Pepperdine Law Review, v. 
8, nº 4, 1981. Disponível em: 
<https://digitalcommons.pepperdine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2030&context=plr>. Acesso em: 
02 mar. 2019. 
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expressões, como veremos em capítulo adiante). Em podendo fazê-lo, aí sim 

poderiam ser criados os tais “monopólios de ideias”, com o Estado garantindo a 

inexistência de pontos de vista contraditórios à versão fortemente promovida com uso 

de recursos empresariais, por exemplo. Como ideias não estão sujeitas à mesma 

lógica econômica de produtos e serviços, vislumbramos que não há como uma 

empresa adotar condutas “anticoncorrenciais” injustas que visem à perda de poderio 

ou destruição efetiva de uma ideia. 

 Em sequência, igualmente não faz sentido afirmar que as empresas só devam 

ter o poder de opinar sobre temas “de sua alçada”, quais sejam aqueles relacionados 

com sua atividade empresarial e interesses diretos. Em primeiro lugar, porque quem 

decide se determinada causa é relevante para seus negócios deve ser a própria 

empresa, e não o Estado. Nem sempre a conexão pode ser clara e evidente, como 

não é no caso da marca de sorvetes já repetidamente mencionado. Em segundo, 

porque este tipo de discurso político empresarial pode ser usado como ferramenta de 

negócio, chamando atenção para a marca. Assim, mesmo discurso aparentemente 

dissociado do ramo de negócio da empresa pode a ele estar implícita ou indiretamente 

relacionado, reforçando a convicção de que deve ser a pessoa jurídica a incumbida 

de decidir pelo proferimento ou não de determinado discurso e podendo presumir 

sempre a existência de proteção ao que pretender dizer. Caso contrário, pode acabar 

optando por nada falar, omitindo da sociedade ideia de potencial relevância, apenas 

pelo temor de não receber a proteção.  

Neste ponto, a sinceridade da empresa na defesa de determinada causa deve 

ser avaliada pelo público, que é livre para repudiá-la, apoiá-la ou reagir de qualquer 

outra maneira, positiva ou negativa, de acordo com suas próprias convicções. Se o 

ouvinte vê valor no posicionamento da marca da Ben & Jerry’s contra Trump, pode 

optar por consumir produtos da marca. Se repudiar este posicionamento, pode 

boicotá-la. Pode, ainda, ignorar este aspecto, entendendo-o irrelevante – situação em 

que consome ou não os produtos independentemente de concordar ou não com a 

mensagem (é, possivelmente, o caso da maioria dos consumidores). Há inúmeras 

formas de possível reação. Não nos parece ser o caso de presumir-se desprotegido 

constitucionalmente, assim, um discurso empresarial que diga respeito a tema 

aparentemente dissociado do ramo de atividades da empresa. 
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 Igualmente não há que se falar em “expressão de maior ou menor valor” ou 

“duplicação de outras posições já existentes”80 como argumentos a validar a tese de 

que pessoas jurídicas só devem proferir discurso sobre campos que efetivamente 

dominam por nele atuarem. É óbvio que, em se tratando de tema intimamente ligado 

ao ramo de atuação da empresa, sua opinião sobre assunto relacionado tende a 

contribuir de maneira mais ampla para eventuais debates, porque baseada em sua 

experiência própria. Não há possibilidade de se presumir, no entanto, que este 

posicionamento baseado em vivência pessoal efetivamente agregará ao 

desenvolvimento do pensamento social sobre o tema, e a conclusão contrária também 

não é possível a priori. É preciso primeiro ouvir o que se diz para depois se avaliar, 

cada ouvinte com seu critério, o valor do que foi dito. E, neste contexto, 

independentemente de qualquer tendência, não importa, como valor intrínseco, a 

identidade ou a vivência passada de quem proferiu o posicionamento; importam o 

conteúdo, o sentido, a lógica interna e a conveniência do posicionamento em si. 

Igualmente, caso o posicionamento proferido em muito se identificar com outro que 

anteriormente já tenha sido elaborado em sentido idêntico ou próximo (a tal 

“duplicação” acima mencionada), nenhum prejuízo a sociedade disso retira; ao 

contrário, tem-se um indício de que, como este posicionamento se repete, pode ter 

algum valor, cabendo ao debate público analisar seus pontos fortes e fracos; sua 

procedência ou improcedência; sua relevância ou irrelevância; e assim por diante. Em 

se tratando de posicionamento repetido ou muito parecido com outro já anteriormente 

externado, pouco ou nenhum trabalho se terá em escrutiná-lo. 

  

 
80 Como assevera GREENFIELD, conforme citação ocorrida na nota de rodapé que afixamos ao voto 
divergente do Justice Rehnquist no caso Bellotti, acima constante. 
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d) O proferimento da expressão no âmbito de uma pessoa jurídica. A questão 

da “proteção” aos sócios, acionistas e outros stakeholders dissidentes em 

relação ao que se decide proferir em nome de uma entidade coletiva. Caso 

Citizens United v. FEC. 
 

 WINKLER, escrevendo em 199881 e 200782, ressalta que a decisão tomada em 

Bellotti ficou relegada a notas de rodapé na atividade subsequente da Suprema Corte, 

tendo em vista que decisões posteriores, principalmente Austin v. Michigan Chamber 

of Commerce (1990) e McConnell v. FEC (2003), tomaram conclusão diversa à do 

caso Bellotti, mesmo sem revertê-la expressamente, permitindo a discriminação da 

identidade empresarial do locutor para fins de viabilização da supressão total de seu 

discurso. As razões de decidir destes julgados perpassam a noção de que empresas 

não podem discursar politicamente em épocas de eleição porque o poder de se utilizar 

dos recursos obtidos com sua atividade econômica para influenciar na escolha de 

candidatos pelo público lhes garantiria a já acima mencionada vantagem indevida, 

além de causar efeitos deletérios no processo eleitoral, causando um “desnível” entre 

candidatos e a possibilidade de corrupção ligada ao uso de dinheiro empresarial para 

atividades políticas. No entanto, é de se ressaltar que estas decisões versam apenas 

sobre gastos empresariais no contexto eleitoral, e em períodos de tempo 

imediatamente anteriores à realização de pleitos. A despeito de reconhecermos haver 

questões importantíssimas relativas à liberdade de expressão nestas decisões, que 

poderiam até dialogar diretamente com nossa tese (quando uma empresa decidisse 

registrar marca destinada a uso na disputa eleitoral em favor ou desfavor de algum 

candidato, por exemplo), reiteramos ser esta seara de trato extremamente trabalhoso, 

razão pela qual nos escusamos de adentrar especificamente estas questões. 

Permaneceremos em terreno lateral, tratando apenas dos aspectos destes casos que 

são importantes para a construção teórica de nossa tese.  

Nesta esteira, tanto as decisões acima mencionadas como outra, tão 

paradigmática quanto polêmica – Citizens United v. FEC (2010) -, abordam questão 

de interessante análise para nosso trabalho: o processo de tomada de decisão quanto 

 
81 Cf. WINLKER, Adam. Beyond Bellotti. In: Loyola of Los Angeles Law Review, v. 32:133, 1998. 
 
82 Idem. Corporate Personhood and the Rights of Corporate Speech. In: Seattle University Law 
Review, v. 30, 2007. p. 864. Disponível em: 
<https://digitalcommons.law.seattleu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1908&context=sulr>. Acesso em: 
15 fev. 2019. 
 



66 
 

ao discurso no âmbito de uma pessoa coletiva e suas relações com a proteção 

expressiva. Especificamente, tendo em vista que pessoas jurídicas são entidades 

geralmente compostas de diversas pessoas físicas83 (quanto à sua titularidade), a 

expressão advinda da empresa terá, naturalmente, de ser decidida e pensada por 

algum humano com poder de decisão dentro da estrutura. E, em se tratando de 

posicionamentos sobre vasta gama de assuntos, igualmente natural que possam 

surgir divergências quanto ao conteúdo expressado. Cada pessoa jurídica terá seu 

ambiente próprio de tomada de decisão, mas é claro que sempre poderá haver quem 

discorde. O caso Citizens United é de conveniente memória, neste ponto, porque a 

defesa do governo (e, consequentemente, da legislação escrutinada) no caso 

advogava que o discurso político empresarial poderia ser regulado pela lei, e 

eventualmente suprimido, com a finalidade de proteger a minoria contrária ao 

proferimento do discurso, especificamente acionistas minoritários discordantes. 

Antes de progredirmos na temática específica deste tópico, relevante 

discorrermos brevemente sobre este landmark case da Suprema Corte dos Estados 

Unidos. Decisão extremamente paradigmática, Citizens United v. FEC foi julgado em 

2010, tendo que ser ouvido duas vezes pela Suprema Corte, em procedimento raro84. 

A entidade sem fins lucrativos Citizens United havia feito um filme de 90 minutos em 

que expunha escândalos políticos envolvendo a então senadora Hillary Clinton. Ao se 

aproximarem as eleições presidenciais de 2008, a entidade intensificou a divulgação 

do filme, através de publicidade. No entanto, esbarrou em legislação federal que 

proibia que empresas realizassem qualquer tipo de gasto de recursos empresariais 

com electioneering communications (comunicação com finalidade eleitoral85 – 

encorajando ou desencorajando o voto em determinado candidato) no período anterior 

 
83 O caso da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, aliás, é mais uma evidência 
no sentido de ser totalmente exercível por empresas a prerrogativa e o direito à livre expressão. Trata-
se, obviamente, de exceção à afirmação de que pessoas jurídicas são geralmente compostas por 
pluralidade de pessoas físicas, mas isso só se afirma quanto à titularidade, porque mesmo a EIRELI 
terá diversos stakeholders em seu entorno (no caso da expressão, principalmente funcionários). 
 
84 Após ouvir os argumentos orais das partes uma vez, a Suprema Corte percebeu que a decisão a ser 
ali tomada poderia resultar na reversão expressa de outros dois precedentes seus, razão pela qual 
solicitou que as partes expusessem novamente suas razões, desta vez abordando especificamente os 
motivos pelos quais entendiam que as decisões em questão deveriam ser, ou não, revertidas. 
 
85 Cumprindo ressaltar que a contribuição financeira de empresas diretamente às campanhas de 
candidatos é vedada pela legislação eleitoral americana. O que as empresas são livres para fazer é 
gastar de maneira independente, sob suas próprias diretrizes, para apoiar este ou aquele candidato, 
sem coordenação direta com a campanha oficial. 
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a 60 dias das eleições (incluindo eleições primárias, internas ao partido para definir o 

candidato efetivo ao pleito). Essa regra impediria a divulgação do filme no período 

anterior à eleição, porque seu conteúdo poderia ser facilmente interpretado como um 

pedido de não-voto em Hillary (que disputava, com Barack Obama e outros, a vaga 

do Partido Democrata para a candidatura presidencial). A entidade acionou 

judicialmente a FEC alegando ser inconstitucional, por violar a liberdade de 

expressão, a regra que determinava ser suprimível o discurso político empresarial (no 

caso, feito por pessoa jurídica sem finalidade lucrativa) no período anterior às 

eleições. 

O resultado na SCOTUS foi de 5 a 4, dividindo conservadores do lado vencedor 

e liberals86 do outro, com Anthony Kennedy ao lado dos primeiros, tendo sido inclusive 

o autor da opinião da Corte no caso. Sua memória nos é importante porque ela retoma, 

complementa e se baseia extensamente na linha argumentativa de Bellotti, decisão 

que já tivemos a oportunidade de analisar longamente acima. Se WINKLER 

corretamente diagnosticara que decisões da Suprema Corte posteriores a Bellotti 

haviam relegado a segundo plano a noção de que a identidade do locutor é irrelevante 

para decidir-se pela incidência de proteção ao discurso, Citizens United a restaurou, 

decidindo categoricamente ser inconstitucional admitir-se a possibilidade de suprimir 

discurso exclusivamente pelo fato de seu proferimento partir de uma pessoa jurídica. 

Não debateremos extensamente o conteúdo da decisão porque ela segue a 

mesma lógica de Bellotti, concluindo que o discurso empresarial sobre temas de 

interesse social (no caso, político) é de interesse da sociedade, e que os motivos 

alegados para sua supressão, baseados em preocupações ligadas a interferência no 

processo eleitoral e à aparência de corrupção, não eram suficientes para a medida 

drástica de proibir completamente qualquer discurso político feito através do uso de 

recursos do caixa empresarial no período pré-eleições. Um dos motivos que 

justificariam a proibição de discurso empresarial geral, segundo argumentação 

expressa do governo e defensores da proibição em geral no caso, seria uma alegada 

pretensão estatal de proteger os acionistas minoritários em empresas. É justamente 

sobre este ponto que queremos aqui falar, sem nos estendermos muito. 

 
86 Aqui entendendo-se o termo na acepção norte-americana do mesmo, não correspondendo a adesão 
para com a liberdade econômica, que é como se absorve o termo no Brasil. “Liberals”, em inglês, denota 
pessoas mais voltadas ao pensamento político-econômico de esquerda – justamente o contrário do 
significado do termo quando usado no Brasil. 
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Realmente, em empresas e pessoas jurídicas compostas de diversos sócios, 

acionistas ou titulares em geral, é possível que a decisão expressiva seja tomada por 

maioria, e não por unanimidade. Nestes casos, o discurso empresarial poderia ser 

barrado pelo Estado com o objetivo de evitar que participantes minoritários dissidentes 

fossem “forçados” a se expressar (através da pessoa jurídica) em termos com os quais 

não concordam. Seria um dos motivos pelos quais seria aceitável uma legislação que 

punisse o uso do caixa empresarial para o engajamento em causas político-eleitorais. 

Esta argumentação, no entanto, não sobrevive por muito tempo, com base na 

própria decisão no caso Bellotti, que também já havia encarado esta questão. O fato 

de haver uma minoria dissidente dentro da pessoa jurídica que proferiu a expressão 

não dá ao Estado o direito de suprimir o discurso sob o pretexto de assim estar 

defendendo direitos destes minoritários. Em caso de dissidência, os minoritários retêm 

os mecanismos de “democracia corporativa” (corporate democracy)87, tais como votar 

pela destituição de administradores que tenham tomado a decisão expressiva 

repudiada, a propositura de ações judiciais que questionem o cabimento dos gastos 

feitos para a veiculação da expressão quando confrontados com o objeto social da 

entidade, e assim por diante. Por fim, seria sempre possível um mecanismo último de 

expressão da dissidência, que seria se desfazer da participação societária. 

Decerto que este posicionamento não é livre de críticas, que de modo geral 

caminham no sentido de que tais mecanismos de “democracia corporativa” são inúteis 

quando se trata de acionistas ou sócios minoritários representativos de parcela muito 

baixa do capital da empresa; argumentos relacionados à dificuldade de se desfazer 

de ações de determinadas empresas em certos contextos e a dificuldade em se propor 

ações judiciais sobre o controle de gastos empresariais88. Chega a se afirmar que tais 

mecanismos são um “mito”, e que participantes minoritários são completamente 

submissos à vontade de administradores e majoritários poderosos, sem qualquer 

 
87 Sobre o histórico e detalhamento do conceito, tanto doutrinariamente como na jurisprudência da 
Suprema Corte dos Estados Unidos e algumas Supremas Cortes estaduais daquele país, cf. TORRES-
SPELLISCY, Ciara. Corporate Democracy from Say on Pay to Say on Politics. In: Constitutional 
Commentary, v. 30, 2015. p. 432-438. Disponível em: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2572528>. Acesso em: 27 fev. 2019. 
 
88 Cf. POLLMAN, Elizabeth. Citizens Not United: The Lack of Stockholder Voluntariness in 
Corporate Political Speech. In: The Yale Law Journal Online, v. 119:53, 2019. Disponível em: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2186305>. Acesso em: 27 fev. 2019. 
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chance de influenciar ou alterar decisões da gestão através de quaisquer mecanismos 

empresariais interna corporis89. 

De fato, não há que se falar na proteção de minoritários dissidentes como 

justificativa para a supressão legislativa de discurso empresarial. Evidentemente, se 

a dissidência é de natureza política, com os minoritários discordando do mérito do que 

foi expresso pela entidade, a via democrática disponível é o proferimento público de 

opiniões contrárias e o estímulo do debate sobre o tema internamente à companhia, 

ou os mecanismos societários de materialização desta dissidência. Não se pode 

vislumbrar a possibilidade de o Estado intervir na decisão discursiva empresarial em 

nome da defesa de qualquer minoritário, sob pena de inviabilizar-se a própria gestão 

do negócio90.  

Se a insatisfação é com o aspecto financeiro-administrativo que envolve o gasto 

empresarial com a expressão, é evidente que o acionista minoritário, principalmente 

se pessoa física ou não institucionalizado, deve proceder sempre à análise da 

governança corporativa para avaliar se fica ou não na empresa. Se o alvo do 

investimento estiver se mostrando de alguma forma perdulário ao gastar recursos 

empresariais em discursos e ativismo político efetivamente irrelevantes ao objeto 

social, este dado deve entrar no cálculo analítico que o participante prudente necessita 

fazer periodicamente para verificar se permanece com o recurso ali alocado. Gastos 

com expressões e envolvimentos políticos desnecessários para o avanço da 

companhia podem ser um claro indicativo de má gestão, que não só pode como deve 

suscitar os devidos questionamentos, seja internamente, administrativamente ou 

judicialmente.  

Por sua vez, em se tratando eventualmente de corpo de minoritários mais 

organizado91, esta própria organização já lhe confere maior poder de barganha 

 
89 Cf. BOWIE, Nikolas. Corporate Democracy: How Corporations Justified Their Right to Speak in 
1970s Boston. In: Law & History Review, v. 36, 2018. p. 25. Disponível em: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3107791>. Acesso em: 27 fev. 2019. 
 
90 De fato, conforme relata BOWIE (op. cit., imediatamente acima, p. 25), o Justice Powell, autor da 
opinião da maioria da Suprema Corte no caso Bellotti, tinha, dentre outras, a preocupação de garantir, 
com sua decisão, a manutenção da autonomia gerencial da empresa, ainda que este aspecto não tenha 
sido expressamente mencionado no texto da decisão. 
 
91 A exemplo da AIDMIN – Associação dos Investidores Minoritários do Brasil, que disponibiliza, 
organiza e otimiza os recursos disponíveis para minoritários contestarem decisões da gestão de 
empresas, geralmente listadas em bolsa. Referida associação é conhecida por realizar ativismo em 
favor de minoritários, inclusive com propositura eventual de ações judiciais contra atos da gestão, 
perante grandes empresas como Petrobras, OI, JBS e outras. 
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perante a gestão, ainda que não decisivo (se fosse, não seriam minoritários, mas 

majoritários ou pertencentes ao bloco de controle), a afastar igualmente qualquer 

hipótese no sentido de ser cabível uma intervenção estatal na dinâmica aqui discutida. 

Obviamente que os mecanismos de democracia podem vir a ser, na maioria dos 

casos, insuficientes para a obtenção do resultado almejado por minoritários, mas é 

natural que assim seja; afinal, são minoritários. 

Por fim, vale mencionar que a decisão do caso Citizens United acabou por 

desaguar na criação de figura jurídica nova na política norte-americana, os “Super 

PACs (Political Action Committee)”, que são uma espécie de “comitê de apoiadores 

independentes” de determinados candidatos ou propostas. Estes comitês podem 

receber fundos empresariais para a realização conjunta de atos não-coordenados com 

a campanha oficial em favor de candidatos ou de propostas legislativas sob escrutínio 

público. O acionista que discordar deste gasto terá à sua disposição, em suma, os 

mecanismos de democracia corporativa corriqueiros, ou a própria possibilidade de 

desinvestimento, para eventualmente posicionar-se contra estes atos da gestão. 

 Se pensarmos especificamente na dinâmica da marca empenhada em 

atividade política ou opinativa em geral, sobre qualquer tema, se verifica a 

possibilidade de ocorrência de tensões similares. Se o participante de determinada 

empresa ou pessoa jurídica se vê insatisfeito com o conteúdo expressado através das 

marcas utilizadas corporativamente, ele é totalmente livre para adotar uma gama de 

caminhos para tentar redirecionar o discurso empresarial. Pode, internamente, 

demandar mudanças na visão da empresa, votando nesse ou naquele sentido92; pode 

protestar pública ou internamente, expressando seu repúdio às ações da própria 

empresa que integra e mostrando seus motivos; pode vender sua participação e sair 

da empresa; enfim, o cenário é o mesmo e as possibilidades, evidentemente, também. 

E mesmo nestes casos, veja-se, resta contemplado um dos objetivos maiores da 

 
 
92 O mesmo BOWIE, cujo escrito é citado nas notas de rodapé aqui imediatamente anteriores, menciona 
o caso da Prefeitura de Boston, que é de fato uma pessoa jurídica, ainda que de direito público. O 
prefeito da cidade, por ocasião do referendo que resultou no caso Bellotti, igualmente empenhou 
recursos da prefeitura para defender posicionamento político favorável à reforma (ponto de vista oposto 
ao do BankBoston e outras empresas). Assim, o discurso “empresarial” a que fazemos referência 
também pode ser aplicado a entes públicos em geral, sendo que os mecanismos de expressão e força 
da eventual dissidência seriam as próprias eleições, ainda que provavelmente não vá haver candidato 
exatamente representativo da vontade expressiva de cada cidadão. 
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proteção à liberdade de expressão, que é garantir o proferimento de diversos pontos 

de vista, ainda que eventualmente com pouca força. 

 

e) Por fim: da liberdade plena do discurso empresarial. 

 

 É prudente finalizarmos este já demasiadamente extenso capítulo sintetizando 

nosso entendimento sobre a ampla liberdade de que deve gozar o discurso 

empresarial, aí incluído o uso de marcas para veicular pontos de vista. Como vimos, 

há, majoritariamente na jurisprudência norte-americana, inúmeros casos julgados pela 

Suprema Corte que analisam diversos aspectos do discurso exarado por pessoas 

jurídicas de todos os tipos, incluídas as sociedades empresárias. Só na decisão 

Citizens United, já extensamente analisada acima, o Justice Kennedy cita 25 decisões 

da Suprema Corte que tratam diretamente ou tomam por implícito o direito de pessoas 

jurídicas se manifestarem livremente – e gozarem de proteção constitucional e 

democrática ao que proferirem. O entendimento subjacente é o de que a discussão 

promovida pelas empresas sobre quaisquer temas (mesmo aqueles que não se 

relacionem direta e evidentemente ao objeto social da empresa), independentemente 

de eventual finalidade lucrativa, é informação de valor social, que deve ser avaliada 

pelo público quanto à sua importância e pertinência. 

 Não há motivo pelo qual este mesmo entendimento não possa ser adotado no 

Brasil. Como já asseveramos, aqui são comuns discussões sobre apenas um aspecto 

do discurso empresarial, qual seja o commercial speech, que é aquele discurso que 

propõe transações comerciais – basicamente linguagem puramente publicitária e 

anunciativa de preços, condições de venda e outros aspectos da relação consumerista 

em si. A dinâmica do commercial speech é diferente justamente porque tende a 

envolver, dependendo do caso, interesses estatais muito específicos na regulação, 

principalmente no que tange à garantia de veracidade do veiculado. Não é o caso da 

expressão política, social e opinativa em geral a que nos referimos mais longamente 

neste capítulo. Embora entendamos que este tipo de discurso também deva ser imune 

a regulações que não satisfaçam certos requisitos mínimos, este tema será 

detalhadamente analisado em capítulo próprio. Ele é de suma importância para a 

questão das marcas e para o argumento contra sua proibição por filtros de moralidade. 
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No presente capítulo, como já asseverado, fazemos referência extensa e 

majoritária ao discurso empresarial que constitui posicionamento, proferido por 

pessoas jurídicas de todos os tipos, sobre assuntos variados, que vão do social e 

político até o científico ou meramente recreacional. Esta expressão empresarial deve 

ser protegida como se quem a estivesse proferindo fosse uma pessoa física, por todos 

os motivos acima já vistos e tão bem trabalhados nas decisões da Suprema Corte dos 

Estados Unidos – todos igualmente aplicáveis ao Brasil naquilo que se refere à 

expressão (ainda que o mesmo não se possa dizer dos desdobramentos eleitorais, 

que não nos importam). Basicamente, se instaurado o pressuposto de que toda 

declaração opinativa, seja bem fundamentada ou não, constitui contribuição ao debate 

público sobre diversos temas, não importa se ela provém de uma empresa, uma 

entidade religiosa ou de uma pessoa física. A sociedade civil é quem deve escrutiná-

la para ver até onde tal informação é verídica, conveniente e útil, por exemplo. Não 

cabe ao Estado exercer qualquer função de filtragem, sob qualquer pretexto, 

principalmente quando se trata de meras opiniões e posicionamentos políticos, 

mesmo que controversas, polêmicas ou até mesmo ofensivas.  

 Mesmo a expressão empresarial política em contextos eleitorais poderia ser 

extensamente discutida, como de fato acabou sendo, tendo em vista que os principais 

casos que reconhecem direitos expressivos a empresas decorrem da restritiva – e 

verdadeiramente excessiva - regulação aplicada no contexto de votações. Ainda que 

tenhamos evitado adentrar na temática de se empresas devem poder influenciar em 

eleições – tópico que resultaria seguramente em uma tese apartada só para esta 

discussão – o que nos importa é a conclusão e os fundamentos gerais ligados à 

liberdade de expressão que a Suprema Corte nos oferta. Isso porque, como 

estaremos a pensar, durante toda esta tese, sobre as marcas como parte de um 

discurso empresarial protegido, daí defluirá a conclusão de impossibilidade de o 

Estado instituir filtros de moralidade, vez que estes admitem a veiculação de 

determinados pontos de vista enquanto bane a veiculação de outros. 

 A discussão das nuances que permeiam a conclusão a que chegaremos na 

presente tese depende do pilar teórico aqui trabalhado, segundo o qual empresas são 

tão livres – e protegidas - para discursar, fundamentalmente, quanto uma pessoa 

física o é. Por isso a quase demasiada extensão deste capítulo. 
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1.2 A questão do commercial speech ("discurso comercial"). A finalidade 

lucrativa ou comercial necessariamente atrelada ao uso de marcas 

enfraquece ou exclui, de alguma forma, seu conteúdo expressivo? Afeta 

sua possibilidade de proteção como prerrogativa ou direito constitucional 

à livre expressão? 

 

In my view, an asserted government interest in keeping people ignorant by 

suppressing expression "is per se illegitimate and can no more justify 

regulation of 'commercial' speech than it can justify regulation of 

'noncommercial' speech."  

(…) 

No legislature has ever sought to restrict speech about an activity it regarded 

as harmless and inoffensive. Calls for limits on expression always are made 

when the specter of some threatened harm is looming. The identity of the harm 

may vary. People will be inspired by totalitarian dogmas and subvert the 

Republic. They will be inflamed by racial demagoguery and embrace hatred 

and bigotry. Or they will be enticed by cigarette advertisements and choose 

to smoke, risking disease. It is therefore no answer for the State to say that 

the makers of cigarettes are doing harm: perhaps they are. But in that respect 

they are no different from the purveyors of other harmful products, or the 

advocates of harmful ideas. When the State seeks to silence them, they are 

all entitled to the protection of the First Amendment. (CLARENCE THOMAS, 

Justice da Suprema Corte, em opinião apartada proferida em Lorillard 

Tobacco Co. v. Reilly, 2001) 

 

 A jurisprudência norte-americana, ao contrário da brasileira ou mesmo da 

europeia93, é igualmente rica em conceitos muito úteis à fundamentação teórica de 

nossa tese por ser robustamente desenvolvida na análise das relações entre atividade 

comercial e proteção constitucional ao discurso nestes contextos. É justamente o caso 

das marcas, visto que estas guardam inegável relação intrínseca para com a atividade 

empresarial, como já asseveramos em inúmeras oportunidades até aqui. Não há que 

se falar em marca sem tratar, ao mesmo tempo, da prática subjacente de alguma 

atividade empresarial, comercial, industrial e assemelhadas94. 

 
93 Conforme já extensamente ressaltado, a jurisprudência e a doutrina brasileira sequer trabalham com 
o conceito de discurso comercial, havendo pouco esforço de reconhecer-se ou sequer relacionar-se 
direitos expressivos na atividade empresarial. No caso europeu, Roger Shiner conta com livro dedicado 
exclusivamente à análise teórica da liberdade de expressão comercial onde revisa a principal 
jurisprudência norte-americana, canadense e europeia sobre o tema. Enquanto a análise resumida da 
história da jurisprudência americana conta com 44 páginas cobrindo 102 anos de história, a 
jurisprudência europeia sobre o tema recebe apenas 12 páginas de análise, sem sinalização de divisão 
por anos. Cf. SHINER, Roger. Freedom of Commercial Expression. Estados Unidos: Oxford 
University Press, 2003. 
 
94 Vez que a natureza jurídica da marca, tanto seu depósito como seu registro, é matéria controversa, 
pouca divergência há sobre o fato de sua justificativa existencial envolver pressupor o contexto de 



74 
 

 A jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos conta com inúmeros 

casos sobre uma categoria de discurso chamada “comercial” (commercial speech), 

que, como já se adiantou em pouco detalhe acima, é a comunicação feita em nome 

de empresa ou empreendedor e que propõe a realização de uma transação comercial. 

O exemplo mais comum de commercial speech, como também já adiantado, é o 

publicitário, com a oferta de produtos, serviços, veiculação de preços, e assim por 

diante. 

 O tema da proteção ao commercial speech é polêmico e suscita divergências 

em diversos graus. Mesmo dentro da SCOTUS há posicionamentos mais e menos 

nuançados a respeito de que conjuntos de regras específicos devem ser adotados 

para conferir-se proteção ao discurso. Aliás, é necessário dar-se um passo atrás: há, 

naquela Corte, consenso no sentido de que o commercial speech deve receber 

proteção constitucional na esteira da liberdade de expressão, ainda que seja 

considerado um tipo de discurso “de menor valor” que formas mais tradicionais de 

expressão tais como a política95. Esta conclusão resulta na aplicação de um tipo de 

padrão analítico-hermenêutico a ser adotado especialmente quando algum diploma 

normativo regula o discurso comercial; uma espécie de “teste” para determinar se a 

regulação deste tipo de discurso conflita com normas protetivas da liberdade de 

expressão, a que se convencionou chamar intermediate scrutiny (livremente traduzível 

como “escrutínio intermediário”)96. Sua aplicação se dá em contraste ao teste strict 

 
relações comerciais entre fornecedores e consumidores. Por isso mesmo é que alguns doutrinadores 
pressupõem a natureza jurídica da marca como um direito fundado na concorrência. Sobre estas 
polêmicas, cf. SCHMIDT, Lélio. Marcas (op. cit.), p. 185-189; 219-224. Ainda, BARBOSA, Denis 
Borges. Tratado (op. cit.), p. 403-411. 
 
95 Para um apanhado mais detalhado da evolução da doutrina na Suprema Corte dos Estados Unidos, 

visto que não seremos capazes, e nem é nosso objetivo, fazer uma revisão histórica extensa do 

instituto, cf. MCGOWAN, David. A Critical Analysis of Commercial Speech. In: California Law 

Review, v. 78, n. 2, 1990. 

 
96 O conceito de “intermediate scrutiny” não foi criado exclusivamente para regular o discurso comercial, 
sendo aplicável em uma vasta gama de outros casos. Casos julgados posteriormente pela Suprema 
Corte, no entanto, decidiram pela aplicação do padrão para analisar a viabilidade de regulações deste 
tipo de discurso. Falaremos aqui especificamente sobre o atrelamento deste teste ao discurso 
comercial, mas um apanhado mais amplo do tema, inclusive com retomada histórica, pode ser conferido 
na nota não assinada publicada pela Harvard Law Review. Cf. HARVARD LAW REVIEW. Let the End 
Be Legitimate: Questioning the Value of Heightened Scrutiny’s Compelling- and Important-
Interest Inquiries. v. 129, n. 5. Disponível em: <http://harvardlawreview.org/wp-
content/uploads/2016/03/1406-1427-Online.pdf>. Acesso em: 08 mar. 2019. 
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scrutiny (“escrutínio estrito”), aplicável, nos casos que envolvam expressão, para 

verificar-se a constitucionalidade de leis restritivas do livre discurso97. 

A análise de regulações sobre discurso comercial guarda como diferença 

principal frente àquelas aplicáveis ao discurso político, artístico, social e outros 

considerados “de maior valor” a exigência de veracidade98 do discurso e licitude da 

atividade sobre a qual se discursa. O discurso político prescinde destas comprovações 

para que seja protegido, pelo que a regulação do discurso não-comercial deve 

satisfazer um padrão mais rígido (“estrito”) de análise para que possa sobreviver 

constitucionalmente.  

Veremos as justificativas para esta diferenciação – e as críticas a ela – ao longo 

dos próximos subcapítulos, no limite do que nos seja útil para refletirmos sobre a 

inserção das marcas nesta dinâmica. É que, conforme já adiantamos longamente 

acima, concluímos pela inequívoca presença de um componente expressivo não 

ignorável nas marcas. Por outro lado, as marcas são também inegavelmente 

ferramentas do direito industrial, concebidas com o intuito de uso primordial em 

atividades comerciais (circulação de bens e serviços) e sendo comum (ainda que não 

imprescindível) seu uso com a finalidade de lucro. Em desejando o Estado regular o 

componente expressivo das marcas, tal como precisamente faz ao instaurar uma 

cláusula de moralidade, a compatibilidade desta regulação para com a prerrogativa 

de livre expressão (de que, como já visto, igualmente gozam pessoas físicas e 

jurídicas) estaria a impor seu enquadramento jurídico como discurso comercial 

(atraindo a regulação jurídica própria do instituto, como se as marcas fossem 

equivalentes a uma peça publicitária) ou seria possível entendê-las como formas 

autônomas de discurso protegido, a exemplo do discurso político? 

 
97 O teste strict scrutiny também não se aplica exclusivamente a casos envolvendo expressão, como 
nossa frase pode sugerir. Ele é aplicado em casos onde há regulações ou interferência direta de normas 
para com direitos fundamentais previstos constitucionalmente. Prevê que o Estado só poderá regular 
ou restringir, em geral, direitos fundamentais, quando estritamente necessário, de maneira bastante 
específica e sem que haja meios menos gravosos de se regular ou restringir tais direitos. Falaremos 
em maior detalhe deste método em capítulo posterior, em sua aplicação específica à liberdade de 
expressão, mas uma análise detalhada do instituto em geral, inclusive com levantamento empírico de 
casos, pode ser conferida em WINKLER, Adam. Fatal In Theory And Strict In Fact: An Empirical 
Analysis Of Strict Scrutiny In The Federal Courts. In: Vanderbilt Law Review, v. 59, n. 3, 2006. 
Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=897360>. Acesso em: 08 mar. 
2019. 
 
98 A jurisprudência fala, na verdade, que o discurso “must not be misleading” (veremos o caso em maior 
detalhe no próximo subcapítulo), o que poderia traduzir-se em “não levar a erro”, o que constitui até 
padrão mais rígido do que a mera veracidade, eis que é possível levar alguém a erro sem contar 
qualquer mentira. 
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Decerto que temos plena consciência de que as decisões da jurisprudência 

americana não guardam aplicabilidade direta no Brasil, e que as culturas jurídicas e 

as leis destes países são sobremaneira distintas. Por este motivo, é conveniente 

sinalizarmos desde já que bem pontuaremos e justificaremos, ao longo deste capítulo, 

que tipo de sistemáticas e raciocínios entendemos serem plenamente aplicáveis no 

ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista a estrutura normativa hoje aqui 

presente, mas independentemente de entendimentos eventualmente já adotados por 

cortes locais. As cortes no Brasil são notoriamente pouco simpáticas à liberdade de 

expressão99, razão pela qual pouco nos servem de exemplo, visto que nosso intuito é 

o de argumentar a favor de como entendemos que devem ser as coisas, e não apenas 

diagnosticar como são100. O pano de fundo da discussão se localizar em direitos e 

prerrogativas fundamentais e democráticas facilita a identificação e eventual defesa 

de sua aplicação, mutatis mutandis, no direito brasileiro. Isso porque os pressupostos 

dos direitos fundamentais e das prerrogativas democráticas não variam tanto de país 

para país, sendo o sistema de direitos humanos notoriamente universal – o que varia 

mesmo é a construção jurisprudencial e social em torno deles. Assim, não se trata de 

verificar o que existe nos Estados Unidos e pregar uma aplicação automática dos 

mesmos conceitos no Brasil, ignorando sua realidade jurídica. Natural que será 

necessário identificar o que faria sentido no cenário brasileiro, justificando porque 

entendemos ser este ou aquele posicionamento não só compatível com o nosso 

ordenamento, mas também defendendo o porquê de o enxergamos como o 

posicionamento que deve ser aplicado ao nosso caso101. Não se trata, assim, de 

meramente transcrever o que existe na jurisprudência estrangeira, mas de analisar a 

conveniência, oportunidade e urgência de sua aplicação ao caso das marcas no 

Brasil. 

 
99 Para comentários e análise de como o Brasil costuma tratar a liberdade de expressão, com base em 
relatório da ONG britânica Article 19, cf. CHEQUER, Cláudio. A Liberdade de Expressão (op. cit.), p. 
231-232. 
 
100 Essa é, inclusive, a função primordial de uma tese doutoral quando contrastada, em linhas gerais, 
com uma dissertação de mestrado. 
 
101 No mesmo sentido da nota anterior, é bem o que deve fazer uma tese, defendendo um 
posicionamento novo e específico a respeito de certa temática jurídica em que se identificam problemas 
e incertezas. 
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Passemos, assim, a analisar brevemente cada aspecto da doutrina norte-

americana do commercial speech especificamente nos pontos em que há contato dela 

para com o direito marcário, tendo em vista as características inerentemente 

comerciais deste. 

a) Quais são as características do “commercial speech”, e por que é difícil 

conceituá-lo? Como se chegou à conclusão de que o discurso comercial seria 

“expressão de menor valor” e, portanto, regulável mais facilmente pelo Estado 

(através da aplicação do teste “intermediate scrutiny”)? Histórico analítico de 

alguns casos da Suprema Corte dos Estados Unidos na matéria. Introdução da 

relação da temática com as marcas. 
 

 O discurso comercial, como já asseverado, é entendido de maneira geral pela 

Suprema Corte dos Estados Unidos como aquele que propõe a realização de uma 

transação comercial102. Também conforme já adiantado, trata-se, na maioria das 

vezes, de veiculação de informações publicitárias, propagandísticas, divulgação de 

preços, produtos, serviços e assemelhados de qualquer espécie. O fato de o discurso 

comercial se localizar "na embaçada fronteira entre atividade expressiva e 

econômica"103 resulta em dificuldades de compreensão dos limites da categoria. 

Assim como veremos no caso das marcas, não basta que determinado discurso esteja 

ligado à obtenção de lucro, ou mesmo à oferta de venda de determinado produto ou 

serviço, para que se possa classificá-lo automaticamente como comercial. Robert Post 

talvez seja quem melhor sintetiza, em poucos parágrafos, a dificuldade em se 

conceituar e criar uma moldura rígida para o que seja ou não “commercial speech” e 

os motivos para tanto: 

 

Commercial advertising comprises the core of the constitutional category of 

"commercial speech." But sometimes advertising is deemed to be public 

discourse rather than commercial speech, and sometimes expression that 

 
102 Esta é uma definição que sintetiza a “core notion” do instituto jurídico porque, decerto, há casos mais 
e menos claros de sua incidência, sendo casuística a atração da categoria aqui discutida. Há casos 
onde poderá haver a proposta pela transação de uma realização comercial, mas o discurso envolvido, 
por outros motivos, poderá não ser considerado “comercial”, como veremos. Uma discussão mais 
detalhada das nuances da definição do termo, e dos vaivéns da Suprema Corte nessa seara pode ser 
conferida em STERN, Nat. In Defense of the Imprecise Definition of Commercial Speech. In: 
Maryland Law Review, v. 58, n. 1, 1999. p. 79-83. 
 
103 Do original “(…) commercial speech's position at the blurry crossroads of expressive and economic 
activity”. Idem, p. 146. 
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would not ordinarily be regarded as advertising is included within the category 

of commercial speech. The boundaries of the category are thus quite blurred. 

It might be thought that we could sharpen our apprehension of the category 

by identifying particular characteristics uniquely shared by all communicative 

acts within it. But efforts to pursue this line of analysis have proved frustrating. 

Commercial speech cannot be defined by a set of characteristics uniquely 

shared by its speakers, because no such characteristics can be specified. 

Although it is true that commercial speakers are typically paid for their speech 

and that they communicate in order to earn profits, so also do many speakers 

whose communications receive the "full" protection of the First Amendment 

earn recompense for their speech and publish for profit." Although it is true 

that commercial speakers seek to solicit for the sale of goods, so also do many 

speakers who engage in fully protected forms of speech. If we instead seek 

to define commercial speech by its content, rather than by the attributes of its 

speakers, we confront the paradox that the classification of any particular 

communication can sometimes depend entirely upon the identity of its 

speaker. A pharmacist who advertises drug prices is said to engage in 

commercial speech, but the publication of these same prices by Consumer 

Reports would likely merit full First Amendment protection. Certainly the 

pamphlet describing venereal disease and condoms, which the [Supreme] 

Court deemed commercial speech when distributed by a condom 

manufacturer, would receive full protection if published by an AIDS prevention 

group104. 

 
104 POST, Robert. The Constitutional Status of Commercial Speech. In: UCLA Law Review, v. 48, 
n. 1, 2000. p. 5-6. Nossa tradução: “A publicidade comercial inclui o núcleo da categoria constitucional 
de "discurso comercial". Porém, às vezes a publicidade é entendida como discurso público ao invés de 
discurso comercial, e por outras vezes expressões que não seriam normalmente entendidas como 
publicidade são incluídas na categoria de discurso comercial. Os limites da categoria são, assim, 
bastante difíceis de visualizar. Poderia se pensar que todos poderíamos refinar nosso entendimento a 
respeito da categoria através da identificação de características particulares compartilhadas 
uniformemente por todos os atos comunicativos dentro dela. No entanto, os esforços para perseguir-
se essa linha de análise se mostraram frustrantes. O discurso comercial não pode ser definido através 
de um conjunto de características compartilhadas uniformemente por seus locutores porque tais 
características não têm como ser especificadas. Embora seja verdade que emissores de discursos 
comerciais são tipicamente pagos por seu discurso e que eles podem comunicar-se com o objetivo de 
aferir lucros, esse também é o caso de muitos locutores cuja comunicação recebe a "total" proteção da 
Primeira Emenda para serem recompensados por seus discursos e publicações com intuito de lucro. 
Embora seja verdade que emissores de discursos comerciais buscam oferecer a venda de produtos, 
assim também agem muitos locutores que proferem formas totalmente protegidas de discurso. Por 
outro lado, se tentamos definir o discurso comercial através de seu conteúdo, e não pelas 
características de quem o emite, nos depararemos com o paradoxo de que a classificação de qualquer 
comunicação particular pode, por vezes, depender inteiramente da identidade do falante. Um 
farmacêutico que propagandeia os preços das drogas que vende é considerado como emissor de 
discurso comercial, mas a publicação destes mesmos preços pela Consumer Reports [uma 
organização sem fins lucrativos que publica, desde 1936, revista com resenhas, testes e avaliações de 
produtos do mercado com o objetivo de informar o consumidor] provavelmente gozaria de total proteção 
constitucional. Certamente o panfleto descrevendo doenças venéreas e preservativos, que a [Suprema] 
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 Temos, assim, que há dificuldade em se criar uma fórmula imutável para que 

se possa identificar quando determinado discurso é ou não classificável como 

comercial. Os critérios inicialmente pensáveis para se fazer essa distinção – análise 

de quem o profere ou análise do objetivo daquele que o profere - se mostram falhos 

na prática, não sendo possível aplicá-los de maneira uniforme em todos os casos. A 

constatação deste cenário dialoga com a importância dessa classificação para nossa 

discussão porque está estritamente relacionada à proteção jurídica que deve ser 

outorgada às marcas como discurso “puro”, ou “não-comercial”, em contrataste com 

o meramente comercial. Isso a despeito da relação próxima, e até de uma quase 

interdependência, entre marcas e atividade econômica. 

 É que a jurisprudência da Suprema Corte americana, como já se adiantou em 

algumas oportunidades acima, considera que o discurso, quando classificado como 

“comercial”, recebe grau menor de proteção constitucional do que se fosse 

classificado de outra forma, principalmente como discurso “puro” ou “não-comercial”. 

Para entendermos melhor a racionalidade deste entendimento, é conveniente 

traçarmos um brevíssimo histórico da jurisprudência da SCOTUS na área, que levou 

ao desenvolvimento da “Doutrina do Discurso Comercial” (Commercial Speech 

Doctrine), abordando seus pressupostos teóricos, para que, por fim, possamos tecer 

nossas considerações e conclusões a respeito da questão que dá título ao presente 

subcapítulo. 

 O primeiro caso julgado pela Suprema Corte a tocar de maneira relevante em 

uma diferenciação entre discurso constitucionalmente protegido e discurso comercial 

foi Valentine v. Chrestensen, julgado em 1942. Nele, um cidadão havia se insurgido 

contra uma lei municipal da cidade de Nova York que proibia a distribuição, em via 

pública, de panfletos contendo qualquer tipo de publicidade comercial. Em sua defesa, 

Chrestensen, antigo capitão da marinha americana, alegava ter o direito à distribuição 

do material porque havia nele feito constar, além da divulgação de sua atividade 

comercial (a oportunidade de visitação – paga, apesar deste fato não constar em sua 

versão final - de um submarino S-49 usado na Primeira Guerra Mundial), um texto no 

 
Corte entendeu ser discurso comercial quando distribuído por uma fabricante de preservativos, 
receberia total proteção se fosse publicado por um grupo de prevenção à AIDS.” 
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verso do panfleto com críticas dirigidas a autoridades locais que não o haviam 

permitido atracar seu submarino em docas de propriedade do município.  

Após conseguir vitórias em primeira e segunda instâncias, a Suprema Corte 

decretou a derrota de Chrestensen ao afirmar, em opinião curta e não fundamentada 

em quaisquer outros precedentes, que a garantia da liberdade de expressão não se 

estendia à divulgação de material comercial. O fato de haver uma crítica social do lado 

de trás do panfleto foi entendido como mero artifício para evadir a aplicação da 

normativa municipal, pelo que foi desconsiderada105. Entre o ano desta decisão, em 

1946, até o proferimento do seguinte dentre os principais precedentes da Suprema 

Corte na matéria, em 1976, pouco se discutiu a temática como um todo, apesar de 

serem encontráveis decisões que tocam em aspectos residuais do assunto neste 

interregno106. Na década de 1970, como já adiantado, diversos julgados passam a 

defender o valor constitucional de discursos comerciais, outorgando-lhes proteção e 

derrubando o entendimento anteriormente vigente, ainda que sem uma decretação 

formal de reversão do precedente Chrestensen.  

O primeiro dos principais precedentes a tratar de forma direta a outorga de 

proteção constitucional ao discurso comercial foi Virginia State Pharmacy Board v. 

Virginia Citizens Consumer Council, julgado em 1976. Nele, normas locais emitidas 

pelo órgão regulador da atividade farmacêutica do estado da Virgínia proibiam que 

farmacêuticos fizessem qualquer propaganda ou divulgação107 dos preços108 de 

 
105 Histórico e comentário mais completo da decisão em RESNIK, Aaron. Freedom of Speech and 
Commercial Solicitation. In: California Law Review, v. 30, n. 6, 1942. p. 657. Optamos por não a 
comentar em detalhe tendo em vista a baixa densidade de sua fundamentação, que a torna 
majoritariamente desimportante para o que queremos discutir aqui. 
 
106 Conforme relembra NAT STERN (In Defense, op. cit., p. 58-59), antes da decisão de 1976 que 
agora comentaremos, outras decisões proferidas neste meio tempo já reconheciam como pressuposto 
que alguma proteção constitucional à expressão comercial existiria, apesar de os casos subjacentes 
não abordarem diretamente a questão. Não se negou, na maioria das oportunidades, proteção ao 
discurso tendo em vista o único fato de se tratar de discurso veiculado num contexto comercial. Dentre 
os casos citados, talvez o mais paradigmático seja New York Times v. Sullivan, julgado em 1964, 
famoso por ter criado critérios rígidos de verificação para a possibilidade de a imprensa poder ser 
processada por difamação. Neste caso, cujo pano de fundo não traz discussão direta sobre discurso 
comercial, afirma-se, em determinado trecho, que a Corte decide que as informações consideradas 
difamatórias por uma das partes do caso não perdem sua proteção constitucional à liberdade de 
expressão tendo em vista o exclusivo fato de terem sido veiculadas na forma de publicidade paga. 
 
107 O caso menciona que a norma levava até à recusa, por parte de farmacêuticos e farmácias, de 
informar por telefone qual seria o preço de referido medicamento, apesar de sinalizar que o Board não 
consideraria isso uma prática infringente.  
 
108 Inclusive descontos eventualmente concedidos e condições de financiamento de venda. 
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medicamentos vendáveis apenas através de receita médica109. O objetivo da norma 

seria “manter o profissionalismo” dos farmacêuticos, vez que a livre divulgação de 

preços poderia ocasionar que começassem a concorrer entre si, e isso afetaria 

negativamente a atividade profissional como um todo110. Um grupo de consumidores 

e entidades sem intuito de lucro questiona judicialmente a norma alegando que teriam 

o direito constitucional de receber, de farmacêuticos que desejassem assim transmitir, 

informações sobre preços de medicamentos comercializados com a apresentação de 

receita. O fundamento de liberdade de expressão na alegação está não só no direito 

do farmacêutico em querer veicular a informação, mas principalmente no direito dos 

consumidores em recebê-la. 

 O primeiro aspecto de importância nesta decisão foi reconhecer, de pronto, que 

eventual intuito de lucro na disseminação de uma mensagem não afeta sua 

classificação como discurso constitucionalmente protegido. Tanto faz, assim, se são 

usados fundos para projetar a mensagem que se quer disseminar (como através de 

uma publicidade paga em jornal ou comercial de TV, por exemplo) ou se o próprio 

discurso é vendido mediante preço ou remuneração, como no caso de livros, jornais, 

revistas e filmes. A decisão cita diversos casos que abordam a discussão direta ou 

indiretamente, mas para nós sequer é necessário adentrá-los para defender a mesma 

posição. Não faz sentido afirmar que se deva haver alguma presunção de que a 

mensagem não tem valor ou não possa ser protegida simplesmente porque aquele 

que a fala tem objetivo de lucro ao dizê-la. Assim fosse, obviamente que atividades 

como a jornalística, e a literária, que tem função notoriamente fundamental na 

sociedade, seriam presumivelmente desprotegidas como discurso, sujeitando-se sem 

possibilidade de oposição a eventuais avanços regulatórios de caráter censório pelo 

Estado. Estas atividades, ora, dependem amplamente de remuneração para que 

 
109 A propaganda de medicamentos comercializados sem a obrigatoriedade de apresentação de receita 
era livre. 
 
110 Outros argumentos sustentam que o farmacêutico passaria a se preocupar mais com o preço de 
venda dos medicamentos por ele manipulados ou vendidos, o que poderia direcionar o foco do 
profissional em garantir o menor preço ao invés de se preocupar em prestar um bom serviço ao 
consumidor. A veiculação irrestrita de publicidade de preços no setor tenderia, na visão da Board, a 
diminuir a qualidade do serviço e dos profissionais da área, o que seria indesejável. Além disso, ao 
poderem saber livremente quanto cobra cada farmacêutico, os consumidores poderiam utilizar-se 
destas informações para migrar para quem cobrasse mais barato, o que poderia dar margem à 
consolidação de profissionais ruins no mercado (presumindo-se, de certa forma, que quem cobra pouco 
provavelmente é mau profissional) em detrimento dos bons, que poderiam falir. A Corte qualificou esse 
tipo de entendimento como “altamente paternalístico” como parte da argumentação para rejeitá-lo. 
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possam sobreviver de maneira sustentável. Muitas das formas tradicionais de 

expressão, principalmente no seio das artes e da escrita, contam até com o instituto 

jurídico dos direitos autorais, que serve exclusivamente para garantir aos autores 

maior chance de remuneração como medida de estímulo para que estes se engajem 

na produção, até mesmo viabilizando obras que, sem ele, provavelmente não viriam 

a existir111. Jornais, músicas e filmes, por sua vez, são produzidos e distribuídos 

geralmente por empresas em esquema comercial, e não majoritariamente por 

entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos, (ainda que não haja impedimento para 

que estas igualmente o façam). Admitir, por fim, que não recai a liberdade ou a 

prerrogativa democrática de expressão ao conteúdo expressivo veiculado em livros, 

jornais e outros meios de comunicação é limitar flagrantemente e a utilidade e a função 

do próprio instituto de maneira que só os mais autoritários ousariam fazer. 

 Aliás, a decisão da Suprema Corte no caso Virginia Pharmacy bem ressalta 

justamente a utilidade do discurso comercial como parte integrante do arcabouço 

protetivo da livre expressão com uma lógica bastante clara: o discurso comercial 

promove o livre fluxo de informações úteis e serve até, em última análise, à tomada 

de decisão democrática na sociedade, por permitir a cada indivíduo decidir de maneira 

mais bem informada o que é melhor para si próprio. O autor da decisão quase unânime 

em nome da Corte112, Justice Blackmun, assim enuncia e explica, de maneira didática, 

o entendimento: 

 

Advertising, however tasteless and excessive it sometimes may seem, is 

nonetheless dissemination of information as to who is producing and selling 

what product, for what reason, and at what price. So long as we preserve a 

predominantly free enterprise economy, the allocation of our resources in 

large measure will be made through numerous private economic decisions. It 

is a matter of public interest that those decisions, in the aggregate, be 

 
111 Sobre esta dinâmica, cf. BARBOSA, Denis Borges. Direito de Autor: questões fundamentais de 
Direito de Autor. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. Capítulo “Uma Economia do Direito Autoral”, 
disponibilizado autonomamente pelo autor no seguinte link: 
<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/uma_economia_direito_autoral.pdf>. 
Acesso em: 11 mar. 2019. 
 
112 O único Justice a votar de maneira contrária a este entendimento foi William Rehnquist, que anos 
mais tarde viria a ser nomeado o presidente daquela Corte. Vale lembrar que Rehnquist também havia 
sido voto contrário no caso Bellotti, tão extensamente analisado já ao longo do presente trabalho, o que 
revela alguma tendência daquele magistrado em ser contrário a conferir proteções constitucionais a 
discursos proferidos por empresas em geral. 
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intelligent and well informed. To this end, the free flow of commercial 

information is indispensable. (…) And if it is indispensable to the proper 

allocation of resources in a free enterprise system, it is also indispensable to 

the formation of intelligent opinions as to how that system ought to be 

regulated or altered. Therefore, even if the First Amendment were thought to 

be primarily an instrument to enlighten public decisionmaking in a democracy, 

we could not say that the free flow of information does not serve that goal113." 

 

 A noção de que a disseminação de informação sobre a disponibilidade de 

relações comerciais possa ser considerada essencial a ponto de integrar parte do 

próprio processo democrático muito provavelmente causa estranheza à maior parte 

dos que com ela tomarem contato inicial. No entanto, concordamos com seu mérito, 

e discutiremos a questão no próximo subcapítulo, relacionando-a diretamente à 

temática das marcas (nosso objetivo primordial com este capítulo) após concluirmos 

este necessário histórico analítico sobre a construção da jurisprudência norte-

americana no assunto. 

 Por fim, a Corte concluiu que, apesar de o discurso comercial gozar de plena 

proteção, ele não estaria, naturalmente, imune a qualquer tipo de regulação por parte 

do Estado. Foram citados os exemplos de regulações de horário, local e modo de 

proferimento (tópico que discutiremos em capítulo posterior no presente trabalho) e, 

principalmente, o caso do discurso comercial que veicula informações falsas, 

enganosas ou que induzam a erro. Este último exemplo permitiu à Corte esclarecer, 

em nota de rodapé, que reconhecer proteção constitucional ao discurso comercial não 

significa equipará-lo a outras formas (não-comerciais) de discurso, admitindo que ele 

 
113 Página 765 da decisão da Suprema Corte americana no caso Virginia State Pharmacy Board v. 
Virginia Citizens Consumer Council, 425 US 748 (1976). A íntegra do texto, no original em inglês, é 
acessível na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos através do link: 
<https://cdn.loc.gov/service/ll/usrep/usrep425/usrep425748/usrep425748.pdf>. Ou da busca pelo nome 
do caso ou do citation aqui mencionado diretamente em <https://www.loc.gov/collections/united-states-
reports/>. Acesso de ambos os links em: 11 mar. 2019. Nossa tradução do trecho citado: “A publicidade, 
por mais de mau gosto e excessiva que possa por vezes parecer, é, de qualquer forma, disseminação 
de informação sobre quem está produzindo e vendendo que tipo de produto, por que motivo e a que 
preço. Enquanto preservarmos uma economia predominantemente de livre iniciativa, a alocação de 
nossos recursos em larga escala será feita através de numerosas decisões econômicas privadas. É 
matéria de interesse público que tais decisões, no agregado, sejam inteligentes e bem informadas. 
Para esta finalidade, o livre fluxo de informações comerciais é indispensável. E se ele é indispensável 
para a correta alocação de recursos num sistema de livre empresa, ele é também indispensável para 
a formação de opiniões inteligentes a respeito de que formas este sistema deva ser regulado ou 
alterado. Assim, mesmo que a Primeira Emenda tenha sido pensada para ser primeiramente um 
instrumento de apoio à tomada de decisão pública numa democracia, não poderíamos dizer que o livre 
fluxo de informações não serve a este propósito”. 
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gozaria de uma forma diferente de proteção por força de algumas características 

peculiares suas. 

 Em primeiro lugar, o discurso comercial, diferentemente do discurso político, 

artístico, social e congêneres, seria marcado pela característica de poder ter sua 

veracidade mais facilmente verificada – portanto, exigida - do que um discurso político 

ou jornalístico, por exemplo. Eventuais regulações neste ponto resultariam em menor 

autocensura (chilling effect) porque o locutor tenderia a saber avaliar melhor as 

chances de supressão de seu discurso por motivos de sua veracidade do que poderia 

acontecer se o mesmo critério fosse aplicado ao caso de uma crítica política, por 

exemplo. O discurso comercial seria diferente de outras modalidades porque o locutor 

teria maior segurança e facilidade de medir a veracidade do discurso e, portanto, sua 

condição como protegido ou não. 

Isso aconteceria também porque o discurso comercial é “condição sine qua 

non114” para a obtenção de lucros, o que resultaria em maior resiliência por parte de 

seus disseminadores mesmo na presença de restrições estatais (desde que 

permissíveis, obviamente) e eventuais riscos (estes de mais fácil mensuração). Note-

se que a Corte, no entanto, jamais usa, neste precedente, expressões que sugiram 

ser o discurso comercial categoria expressiva de menor valor, importância ou 

hierarquia, tampouco que sua proteção constitucional seria “limitada”. O discurso 

comercial seria apenas “diferente”, e poderia estar sujeito a análises que não seriam 

aplicáveis a outras modalidades de discursos, a exemplo do escrutínio quanto à sua 

veracidade. 

Após concluir que o discurso comercial é tão importante a ponto de merecer 

total proteção constitucional na condição de expressão, ainda que sujeita a uma forma 

de escrutínio diferenciada de outras modalidades discursivas, em pouco tempo a 

Suprema Corte deu um passo atrás ao “nuançar” o entendimento exarado em Virginia 

Pharmacy com a finalidade de enquadrar o discurso comercial como categoria menos 

valorosa para fins protetivos. O primeiro caso a promover uma dilapidação do 

entendimento originalmente atingido em Virginia Pharmacy foi Ohralik v. Ohio State 

Bar Association, julgado pouco mais de dois anos depois (1978) por uma Corte com 

a mesma composição do caso anterior.  

 
114 É exatamente esse o termo utilizado pela Corte, à página 772 da decisão conforme publicada no 
U.S. Reports. 
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O caso envolvia a aplicação de punição, pela Bar Association do Estado de 

Ohio (equivalente à nossa OAB Estadual), à conduta do advogado (Ohralik) de dirigir-

se às vítimas de um acidente automobilístico para oferecer serviços jurídicos 

(apresentação de ação judicial contra a companhia seguradora do veículo), sendo 

inicialmente contratado, mas depois dispensado. O advogado recorreu às cortes 

alegando ter o direito de abordar potenciais clientes para oferecer serviços, indicando 

que a aplicação de sanções disciplinares a condutas do tipo violaria seu direito à livre 

expressão. A Suprema Corte aceitou ouvir o caso por entender que ele incluía questão 

específica não discutida em jurisprudência anterior de sua lavra que havia autorizado 

a veiculação de anúncios publicitários por advogados e suas sociedades com base na 

mesma linha argumentativa do caso Virginia Pharmacy (tendo inclusive como relator 

o mesmo Justice Blackmun)115. Ohralik alegava que o ato de se dirigir pessoalmente 

às vítimas, no caso clientes em potencial, configurava uma forma de publicidade 

advocatícia (portanto, discurso comercial) tal como recentemente (à época) autorizada 

pela Corte. A questão do soliciting advocatício não importa para nossa reflexão, 

cumprindo ressaltar apenas que se entendeu que a oferta de serviços por advogados 

especificamente sob as circunstâncias em que se encontravam os clientes 

(fragilizados após acidente severo) era passível de reprimendas porque colocava em 

risco a sociedade e os próprios clientes. Não se decretou uma proibição geral a que 

advogados busquem captar clientela em condições “normais”. 

O que nos importa de fato é que, no caso Ohralik, o relator Justice Powell (que 

viria a ser também o relator do caso Bellotti, já comentado acima) incluiu no acórdão 

unânime, em dissonância com o que havia sido efetivamente decidido em Virginia 

Pharmacy pouco tempo antes, o entendimento de que o discurso comercial gozaria 

apenas de proteção constitucional limitada, não paritária para com outras formas 

tradicionalmente protegidas de discurso (a exemplo do político). Vocabulário como 

este não foi usado em nenhum momento em Virginia Pharmacy. 

A discrepância de entendimento foi tão evidente que o Justice Thurgood 

Marshall entendeu ser o caso de fazer constar dos autos seu próprio voto, ainda que 

não dissidente quanto ao resultado final do julgamento. Marshall expressa estranheza 

quanto ao pressuposto que levou à conclusão do caso, ainda que tivesse concordado 

com ela: 

 
115 Trata-se do caso Bates v. State Bar of Arizona, julgado em 1977 (um ano após Virginia Pharmacy). 
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In view of the similar functions performed by advertising and solicitation by 

attorneys, I find somewhat disturbing the Court's suggestion in Ohralik that in-

person solicitation of business, though entitled to some degree of 

constitutional protection as "commercial speech," is entitled to less protection 

under the First Amendment than is "the kind of advertising approved in Bates." 

(…). The First Amendment informational interests served by solicitation, 

whether or not it occurs in a purely commercial context, are substantial, and 

they are entitled to as much protection as the interests we found to be 

protected in Bates. (...) To the extent that in-person solicitation of business 

may constitutionally be subjected to more substantial state regulation as to 

time, place, and manner than printed advertising of legal services, it is not 

because such solicitation has "traditionally" been banned, nor because one 

form of commercial speech is of less value than another under the First 

Amendment. Rather, any additional restrictions can be justified only to the 

degree that dangers which the State has a right to prevent are actually 

presented by conduct attendant to such speech, thus increasing the relative 

"strength of the State's countervailing interest in prohibition (…). As the 

majority notes, and I wholeheartedly agree, these dangers are amply present 

in the Ohralik case.116 

 

A noção de que o discurso comercial goza de um grau menor de proteção 

constitucional foi carregada para a decisão que até hoje permanece como principal 

precedente a regular a análise de casos envolvendo esta modalidade expressiva: 

 
116 Ohralik v. Ohio State Bar Association., 436 U.S. 447 (1977), p. 474, 477. Íntegra do acórdão 
disponível no site da Library of Congress (Biblioteca do Congresso americano): 
<https://www.loc.gov/collections/united-states-reports/>, buscando-se pelo citation. Acesso em: 12 mar. 
2019. Nossa tradução: Tendo em vista as funções similares desempenhadas pela propaganda 
[advertising] e pela captação direta de clientela [solicitation] por advogados, vejo como perturbadora a 
sugestão desta Corte neste caso segundo a qual a captação direta, ainda que merecedora de algum 
grau de proteção constitucional como "discurso comercial", faça jus a menos proteção nos termos da 
Primeira Emenda se comparado "ao tipo de propaganda aprovada no caso Bates". (...). Os interesses 
informativos a que a captação direta de clientela serve nos termos da Primeira Emenda, quer ocorram 
ou não em um contexto puramente comercial, são substanciais, fazendo jus ao mesmo montante de 
proteção que os interesses que entendemos serem protegidos no caso Bates. (...) Na medida em que 
a captação presencial de clientela pode ser constitucionalmente sujeita a maior regulação estatal no 
que se refere a tempo, local e modo se comparado à publicidade impressa de serviços jurídicos, tal não 
é porque esta captação é "tradicionalmente" alvo de proibição, nem porque determinada forma de 
discurso comercial é de menor valor que outra nos termos da Primeira Emenda. Pelo contrário, 
quaisquer restrições adicionais só podem ser justificadas na medida em que se verifiquem na conduta 
interligada ao discurso os perigos que o Estado tem o direito de combater, aumentando, 
consequentemente, a relativa "força do interesse contrário do Estado em proibir (...). Como nota a 
maioria, e eu concordo integralmente, estes perigos estão amplamente presentes no caso Ohralik". 
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Central Hudson Gas & Electric Corporation v. Public Service Commission of New York, 

julgado em 1980, pouco menos de quatro anos após Virginia Pharmacy. 

 No caso, a empresa (Central Hudson Gas & Electric Corp.) contestava uma 

norma do órgão regulador do Estado de Nova York que impedia completamente que 

concessionárias do setor fizessem propagandas promovendo o consumo de energia 

elétrica – seria permitida apenas propaganda institucional ou informativa que não 

promovesse de nenhuma maneira o consumo. O objetivo da medida seria impedir que 

se estimulasse o consumo tendo em vista a crise energética pela qual passavam os 

Estados Unidos no início da década de 1970 em razão do primeiro “choque do 

petróleo”. A medida integrava um esforço nacional pela economia do consumo de 

energia elétrica.  

O órgão regulador obteve vitória em primeira e segunda instâncias judiciais, 

que exararam o entendimento de que a publicidade no mercado de energia elétrica 

teria baixo valor social pela característica de baixa concorrência (monopólios 

regionais) entre as empresas do setor. Se o consumidor não dispunha de alternativas 

de consumo, podendo optar por esta ou aquela empresa, não fazia sentido concluir-

se que o discurso comercial, naquele contexto, contribuía para a tomada de decisão 

democrática em sociedade da mesma forma que havia concluído o caso Virginia 

Pharmacy. Além disso, assentou-se que o interesse estatal em reduzir o consumo de 

energia em tempos de crise ultrapassaria o interesse dos particulares em fazerem 

propaganda de seus serviços de fornecimento de energia, razão pela qual poderiam 

ser efetivamente proibidos. Esta vedação geral a qualquer tipo de discurso que 

assuma certas características, então, foi objeto de questionamento constitucional, 

tendo as cortes de primeira e segunda instância dado razão ao posicionamento do 

órgão regulador. 

 Após fazer breve histórico do caso, a opinião da Suprema Corte, autorada pelo 

mesmo Justice Powell, inovou ao concluir que a proteção ao discurso comercial é 

“menor” (lesser protection) tendo em vista que a mesma Corte já havia decidido, no 

caso Ohralik e no também já citado caso Bates, que há uma distinção entre discurso 

comercial, tradicionalmente sujeito à regulação estatal, e outras formas de discurso. 

Daí caminha para afirmar que não há proteção a mensagens comerciais enganosas, 

indutivas a erro ou que digam respeito a atividades ilícitas – o que é correto. Caso o 

discurso em questão não se encaixe nestas características fulminantes de sua 

proteção, a opinião da Corte, sem qualquer transição ou explicação adicional, parte 
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diretamente para delinear um critério de análise (teste) para verificar se a regulação 

do discurso comercial é ou não constitucional: 

 

If the communication is neither misleading nor related to unlawful activity, the 

government's power is more circumscribed. The State must assert a 

substantial interest to be achieved by restrictions on commercial speech. 

Moreover, the regulatory technique must be in proportion to that interest. The 

limitation on expression must be designed carefully to achieve the State's 

goal. Compliance with this requirement may be measured by two criteria. First, 

the restriction must directly advance the state interest involved; the regulation 

may not be sustained if it provides only ineffective or remote support for the 

government's purpose. Second, if the governmental interest could be served 

as well by a more limited restriction on commercial speech, the excessive 

restrictions cannot survive. Under the first criterion, the Court has declined to 

uphold regulations that only indirectly advance the state interest involved. (...) 

The second criterion recognizes that the First Amendment mandates that 

speech restrictions be "narrowly drawn."117 

 

 A decisão avança para sintetizar, então, a forma de aplicação concreta do teste. 

Conhecê-lo a fundo será essencial para quando formos discutir a relação de tudo o 

que estudamos até aqui para com as marcas: 

 

In commercial speech cases, then, a four-part analysis has developed. At the 

outset, we must determine whether the expression is protected by the First 

 
117 Central Hudson Gas & Electric Corporation v. Public Service Commission of New York. 447 US 557 
(1980). p. 564-565. Íntegra do acórdão disponível no site da Library of Congress (Biblioteca do 
Congresso americano): <https://www.loc.gov/collections/united-states-reports/>, buscando-se pelo 
citation. Acesso em: 12 mar. 2019. Nossa tradução: "Se a comunicação não for indutiva a erro ou 
relacionada a atividades ilícitas, o poder do governo é mais limitado. O Estado deverá comprovar um 
interesse substancial a ser atingido através das restrições ao discurso comercial. Além disso, a técnica 
regulatória deve ser proporcional a tal interesse. A limitação à expressão deve ser desenhada de 
maneira cautelosa com a finalidade de atingir o objetivo do Estado. O atendimento a este requisito 
poderá ser medido através de dois critérios. Primeiro, a restrição deverá avançar diretamente o 
interesse estatal envolvido; a regulação não poderá ser mantida caso garanta apenas apoio inefetivo 
ou remoto ao objetivo do governo. Segundo, se o interesse governamental puder ser igualmente 
atendido através de uma restrição mais limitada ao discurso comercial, as restrições em excesso não 
poderão sobreviver. Sob o primeiro critério, a Corte recusou manter regulações que apenas 
indiretamente avançavam os interesses estatais envolvidos. (...) O segundo critério reconhece que a 
Primeira Emenda determina que restrições ao discurso devem ser "concebidas de maneira estreita".” 
A tradução do termo “narrowly drawn” é particularmente difícil. “Narrow” significa algo estreito, limitado, 
afunilado, feito estritamente no limite para alcançar certo objetivo, com a característica de não permitir 
amplitude ou vagueza adicionais. A norma ser concebida e aprovada imprimindo-lhe grau restritivo que 
seja exata e estritamente o necessário para se atingir o objetivo pretendido com ela, sem qualquer 
transbordamento, é a ideia por detrás do conceito. 
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Amendment. For commercial speech to come within that provision, it at least 

must concern lawful activity and not be misleading. Next, we ask whether the 

asserted governmental interest is substantial. If both inquiries yield positive 

answers, we must determine whether the regulation directly advances the 

governmental interest asserted, and whether it is not more extensive than is 

necessary to serve that interest118. 

 

 Veja-se, então, que a Corte acabou por delinear um teste especial para 

averiguar se regulações ao discurso comercial são constitucionais partindo-se do 

pressuposto de que ele merece proteção constitucional inferior quando comparado a 

outras formas mais tradicionais de discurso. Este teste se enquadra em uma das 

categorias hermenêuticas tradicionais da Suprema Corte, chamada de intermediate 

scrutiny (que, em tradução livre, poderíamos chamar de “escrutínio intermediário”)119. 

Trata-se de um teste de constitucionalidade de rigor intermediário, situando-se 

entre um de exigências mais brandas (rational basis review) e outro de rigor estrito e 

elevado (strict scrutiny). A aplicação de um teste constitucional de menor rigor como 

padrão hermenêutico aplicável ao discurso comercial permite que ele seja regulável 

de maneira mais fácil pelo Estado. E a decisão de aplicá-lo decorreu, naturalmente, 

da novel noção de que o discurso comercial se situa em hierarquia inferior na escala 

das expressões protegidas, devendo estar mais acessível às pretensões regulatórias 

estatais. Isso porque, segundo este teste intermediário, é mais fácil ao Estado 

comprovar a necessidade de regular-se o discurso comercial do que o seria caso o 

discurso não fosse qualificado como comercial120. 

 
118 Idem, p. 566. Nossa tradução: “Em casos de discurso comercial, então, desenvolveu-se uma análise 
de quatro partes. No começo, devemos determinar se a expressão é protegida pela Primeira Emenda. 
Para que o discurso comercial seja englobado por este dispositivo, ele deve ao menos dizer respeito a 
atividades lícitas e não induzir a erro. Depois, devemos perguntar se o interesse governamental em 
questão [com a regulação] é substancial. Se ambas as perguntas tiverem respostas positivas, devemos 
determinar se a regulação avança de maneira direta o interesse governamental alegado, e se ele não 
é mais extensivo do que o necessário para servi-lo”. 
 
119 Importante mencionar de partida que o teste intermediate scrutiny serve para testar a 
constitucionalidade de leis em diversos contextos, não apenas no discursivo e tampouco no discursivo-
comercial. Cada caso pode receber nuances no teste, como acontece com o discurso comercial. A 
noção de um pressuposto de veracidade no discurso é exclusiva da aplicação do teste ao discurso 
comercial, por exemplo. O teste, assim, se assemelha ao que geralmente a Corte aplica sob a 
nomenclatura “intermediate scrutiny”, mas isso não significa que não haja nuances entre diferentes 
casos, como há (não só a mencionada, sobre veracidade) quanto ao discurso comercial. 
 
120 O teste strict scrutiny, como veremos mais à frente, é o critério padrão para avaliar casos que 
envolvem a tentativa estatal de suprimir discursos em geral. Diz-se que o teste intermediate scrutiny 
torna mais fácil ao Estado regular a expressão no caso do discurso comercial porque, dentre outras 
questões, ele requer a comprovação de que há um interesse “substancial” (substantial) na regulação 
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A conclusão pela aplicação deste teste de menor rigor constitucional, como já 

vimos acima, não constava dos casos Virginia Pharmacy, Ohralik e tampouco do 

também citado (mas não extensamente analisado aqui) caso Bates. Tanto é que, em 

Ohralik, Thurgood Marshall fez questão até de expressar descontentamento com a 

noção, “implantada” por Powell na opinião majoritária da Corte, de que o discurso 

comercial merece proteção constitucional menor, ressaltando sua fundamental 

importância no ambiente democrático. Os casos que serviram de fundamentação a 

Central Hudson afirmaram, quando muito, que o discurso comercial era diferente de 

outras modalidades expressivas, visto que expõe características próprias que 

justificam esta afirmação. Nunca chegam a afirmar, no entanto, que este tipo de 

discurso seria inferior, noção que denota menor importância ou hierarquia entre 

discursos. 

Ao final do caso, a Corte acabou por decidir, pelo placar de 8-1121, que houve 

excesso inconstitucional por parte do Estado na regulamentação. O entendimento, 

nos termos do teste recém-introduzido, foi o de que o discurso comercial em questão 

(propagandas que estimulassem o consumo de energia elétrica) se qualificava 

efetivamente como discurso comercial; que a norma em questão era adequada frente 

ao objetivo pretendido (reduzir o consumo de energia); mas que não era estrita o 

suficiente para ser autorizada, porque ia além do mínimo necessário para atingir tal 

objetivo ao banir todo tipo de publicidade relativa ao consumo de energia. Inclusive 

 
do discurso naquele caso, em contraste à exigência de um interesse “crucial” (compelling) na regulação. 
Na prática isso significa que, enquanto o discurso não-comercial só pode ser regulado caso o Estado 
demonstre que é absolutamente indispensável fazê-lo (por motivos urgente ou de elevadíssima 
relevância, a exemplo da segurança nacional), no caso do discurso comercial o Estado necessita 
apenas demonstrar que a regulação lhe é preferível, desejável ou apenas importante para atingir um 
objetivo de alegada melhoria social. Note-se as nuances nas palavras que permitem concluir que o 
teste intermediate scrutiny, como o próprio nome já faz sugerir, permite a regulação através de 
justificativas mais acessíveis. Cf. KELSO, R. Randall. The Structure of Modern Free Speech 
Doctrine: Strict Scrutiny, Intermediate Review, And “Reasonableness” Balancing. In: Elon Law 
Review, v. 8, n. 2, 2016, p. 293 (especialmente nota de rodapé nº 15). Ainda, há nuances quanto à 
“adequação da via eleita” (medida escolhida para tutelar a questão) que são de comprovação mais fácil 
no teste intermediate scrutiny que no teste strict scrutiny, dentre outras questões. Idem, p. 371-373. 
 
121 Sendo William Rehnquist, novamente, o único voto divergente na matéria, como já vimos em vários 
outros casos envolvendo liberdade de expressão empresarial ou comercial em geral. O então futuro 
Chief Justice da Suprema Corte costumeiramente adotava posicionamento contrário à extensão 
protetiva do discurso ao que fosse exarado por empresas em geral, exceto na medida do estritamente 
necessário para que estas pudessem tratar de temas que lhes fossem diretamente de interesse. Tudo 
conforme já verificamos quando de nossa análise do caso Bellotti no capítulo 1.1. 
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eventuais propagandas que, ao fazê-lo, não afetariam negativamente a política de 

redução de consumo defendida pelo Estado. 

 O entendimento “injetado” na decisão da Corte no caso Central Hudson não 

passou livre de críticas dos próprios magistrados da casa que, apesar de concordarem 

com o resultado do julgamento, fizeram críticas e ressalvas significativas 

relativamente à fundamentação adotada pela opinião da maioria. Este “dissenso” 

ocorrido dentro da concordância quanto ao resultado final da questão se deu 

principalmente no que concerne a seus princípios e no delineamento, partindo-se de 

leitura equivocada dos precedentes, do teste a medir a possibilidade de aplicação de 

restrições ao discurso comercial. Voltaremos a esse debate no próximo subcapítulo, 

porque os argumentos apresentados para atacar a ratio decidendi da maioria 

perpassa os fundamentos concernentes ao tópico que ali queremos abordar: 

justamente a incorreção da noção de que o discurso comercial clama “menor 

proteção” e que, portanto, pode ser restringido de acordo com critérios menos rígidos 

do que os aplicados a outros tipos de discurso. Nossa discussão, ali, passará inclusive 

pelo nosso entendimento sobre a aplicabilidade da proteção ao discurso comercial 

segundo os ditames constitucionais brasileiros (que, como já se pode adiantar, por 

óbvio, será em sentido positivo). 

 A despeito dos protestos e da dissidência argumentativa de outros ministros, a 

decisão pelo placar de 8-1 acabou consolidando a visão da maioria a respeito de como 

deveria ser entendido e regulado o discurso comercial, tanto que até os dias de hoje 

Central Hudson é o precedente citado em inúmeras decisões da Suprema Corte como 

aquele a controlar a análise de casos posteriores que envolvam a temática. Assim, 

“out of thin air”122, a Suprema Corte passou a tratar o discurso comercial como 

hierarquicamente inferior a outras formas de discurso, merecedor de proteção apenas 

limitada. 

 Tendo em mente que voltaremos à discussão dos fundamentos jurídicos do 

commercial speech no próximo subcapítulo, já é passada a hora de relacionarmos a 

 
122 A citação “the Supreme Court plucked the commercial speech doctrine out of thin air” (“a Suprema 
Corte sacou a partir do nada a doutrina do discurso comercial”, em tradução nossa - referindo-se ao 
caso Valentine v. Chrestensen, já apresentado acima) tornou-se célebre não como crítica ao 
reconhecimento da Suprema Corte quanto à proteção ao discurso comercial, mas à doutrina que o 
proibiu. Ela advém de KOZINSKI, Alex; BANNER, Stuart. Who's Afraid of Commercial Speech? In: 
Virginia Law Review, v. 76, 1990. Da mesma forma que nos anos 1940 a Suprema Corte pouco 
fundamentou sua posição no sentido de negar abrangência constitucional à forma expressiva 
comercial, estamos a dizer que o mesmo ocorreu quando de sua restrição no caso Central Hudson. 
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temática ao interesse central de nossa tese: as marcas. Mesmo porque o próximo 

subcapítulo depende também da exposição desta relação, sendo que ficará 

claríssimo, então, o porquê de termos dedicado tanto tempo e esforço a discutir as 

questões relacionadas ao commercial speech. 

 Conforme já discutido de passagem na introdução deste texto, dentre as 

funções tradicionais do instituto jurídico das marcas estão a proteção da reputação 

construída pelo fornecedor e a possibilidade de o consumidor mais rapidamente 

identificar o fornecedor do produto ou serviço com o qual se depara. Assim enuncia 

didaticamente o conceito MARY LAFRANCE: 

 

The function of a trademark or service mark is to inform consumers about the 

source of the goods or services with which that mark is associated. (...) The 

trademark is a shorthand form of communication from a merchant to its 

customers or potential customers, in which the merchant identifies which 

products or services it stands behind, and distinguishes them from competing 

products or services offered by other merchants. (...) while trademarks are 

origin identifiers, their primary importance to the public lies in the indirect 

assurances of quality and accountability that they provide123. 

 

 Partindo-se de praticamente qualquer conceituação clássica de marca, assim, 

parece-nos bastante lógico, à primeira vista, conectá-la à noção resumida do que seja 

commercial speech. A marca seria entendível, perfeitamente, como um “discurso que 

propõe a realização de uma transação comercial”. Relacionar os conceitos decorre 

até da naturalidade, tendo em vista que marcas são de fato usadas para uso em 

comércio e é fácil imaginá-las como nada mais que uma maneira de o fornecedor 

oferecer seus produtos ou serviços ao público. Se adotada esta conclusão, marcas 

poderiam ser caracterizadas como “commercial speech”, e possivelmente submetidas 

ao teste intermediate scrutiny, que permitiria uma mais fácil regulação de seu 

conteúdo expressivo pelo Estado (através de uma cláusula de moralidade, por 

exemplo). No Brasil, poder-se-ia imaginar que as cortes, tradicionalmente 

 
123 LAFRANCE, Mary. Understanding Trademark Law. 3ª ed. Estados Unidos: Carolina Academic 
Press, 2016. p. 17. Nossa tradução: "A função de uma marca é informar os consumidores sobre a 
origem dos produtos ou serviços com os quais aquela marca é associada. (...) A marca é uma forma 
sucinta de comunicação de um comerciante para com seus clientes ou clientes em potencial, em que 
o comerciante identifica que produtos ou serviços oferece, e os distingue de produtos ou serviços 
competidores oferecidos por outros comerciantes. (...) enquanto as marcas são identificadoras de 
origem, sua importância primária para o público está nas garantias indiretas de qualidade e 
accountability que elas oferecem”. 



93 
 

paternalistas e estatólatras no trato de aspectos relacionados ao comércio, evocariam, 

sempre em juízo de ponderação e proporcionalidade, uma equiparação das marcas 

para com mera publicidade, concluindo-se igualmente pela ampla possibilidade de 

regulação de seu conteúdo com base em uma gama de alegados motivos sociais 

“mais relevantes”. É de se especular que a tendência, aqui, seria afastar as marcas 

de qualquer proteção à liberdade expressiva tendo em vista sua função comercial. 

 O problema de se priorizar a (inegavelmente existente) função comercial das 

marcas quando da definição de sua sujeição a filtros regulatórios estatais (como a 

cláusula de moralidade) é que se ignora totalmente seu componente expressivo, já 

tão extensamente apresentado no início deste trabalho. Esta discussão, no entanto, 

travaremos no item “c” seguinte, que concluirá este capítulo. Para o momento, basta-

nos observar que concluir que marcas são commercial speech - ou equiparáveis à 

mera publicidade (para fins de trato das marcas como discurso) simplesmente porque 

em tese não fariam nada além de propor uma transação comercial; ou permitir a 

distinção - significa concluir que marcas tem uma função discursiva limitada, o que 

entendemos incorreto. Significa, em outras palavras, afirmar que o componente 

expressivo das marcas é ignorável na análise jurídica do instituto, relegando-as ao 

status de expressão de menor valor, meritórias de proteção reduzida ou limitada 

quando comparadas a outras modalidades mais tradicionais de discurso. Exatamente 

como ocorre no tratamento jurisprudencial americano dado ao commercial speech, 

apesar do aparente “contrabando” realizado na decisão do caso Central Hudson em 

discrepância com os pilares argumentativos de seus precedentes. 

 No próximo item, assim, discutiremos porque entendemos equivocada a noção 

de que o discurso comercial deve ser entendido como expressão de hierarquia inferior 

e meritória de proteção constitucional reduzida, quer se enquadrem aí as marcas ou 

não. Pode-se adiantar desde já que concluiremos que não importará qualquer 

qualificação eventual das marcas como discurso comercial ou equiparadas à 

publicidade e mensagens comerciais quaisquer: elas serão meritórias de proteção 

constitucional em grau elevado mesmo que assim sejam entendidas. 
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b) O discurso comercial deve receber plena proteção constitucional. O Estado 

não pode objetivar proteger o público de “males comerciais” através de políticas 

que objetivem privá-lo de acesso à informação. Da incorreção na noção de que 

o discurso comercial deve ser considerado como “de menor valor” e, portanto, 

digno de reduzido grau de proteção constitucional. 

 

 No subcapítulo anterior, perpassamos os principais casos da Suprema Corte 

dos Estados Unidos com o objetivo de compreender a construção do conceito de 

discurso comercial e a origem da noção de que se trata de uma forma de discurso de 

menor valor. Vimos que é considerado digno de proteção, ainda que se admita ser ele 

mais facilmente regulável pelo Estado – o que significa que o grau e a intensidade da 

proteção outorgada são considerados “menores”. Introduzimos também a relação 

desta temática para com o terreno das marcas. Nosso texto, no entanto, não chega a 

discutir amplamente a fundamentação teórica da proteção integral ao discurso 

comercial. O presente subcapítulo se destinará a argumentar porque entendemos que 

o discurso comercial deve gozar de proteção constitucional plena, ainda que 

submetida a exigências diferentes para seu escrutínio jurídico. Como consequência 

lógica, teremos que ainda que concedamos que marcas possam ser consideradas 

“discurso comercial” (o que, de fato, não procede), mesmo assim a cláusula de 

moralidade não se sustenta juridicamente. 

Como o título já adianta, defenderemos ser inadequada a noção de que o 

discurso comercial deva receber proteção “menor” tendo em vista sua natureza e 

características. Esta discussão deixará claros os motivos pelos quais mesmo um 

eventual enquadramento de algumas marcas como discurso comercial não seria 

suficiente para dar-se a elas proteção reduzida de forma a tornar aceitável sua 

regulação, por exemplo, através de uma cláusula de moralidade. Ainda, os mesmos 

fundamentos servirão para compreender porque o ordenamento jurídico brasileiro é 

compatível com a proteção ao discurso comercial como forma constitucionalmente 

reconhecida de expressão, apontando a relevância da tese como alternativa viável e 

desejável de política pública relativa a aspecto específico do direito marcário. 

Já tivemos a oportunidade de apresentar o caso Virginia Pharmacy, dos anos 

1970, bem como de ressaltar ter sido este o principal precedente a admitir a proteção 

constitucional ao discurso comercial após o caso Valentine v. Chrestensen, da década 

de 1940, que expressamente negava esta possibilidade. Nossa breve análise do caso 

se limitou a apontar o contexto e o desfecho do caso, enquanto propositalmente não 
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abordamos, ali, os principais argumentos jurídicos que fundamentaram a conclusão 

atingida pela Corte. Salientamos, porém, o aspecto da decisão segundo o qual o 

discurso comercial teria característica apenas diferente a permitir sua compreensão 

(de maneira igualmente diferente) para fins regulatórios da livre expressão. Deixamos 

claro que esta distinção deflui especificamente da exigência de veracidade e licitude 

do objeto (o produto ou serviço anunciado) do discurso comercial, pelos motivos já 

explicitados124. 

O critério de veracidade como requisito a se verificar para a proteção ao 

discurso comercial é absolutamente razoável, e justificado por preocupações com a 

correta organização do mercado. É necessário haver terreno para a supressão, 

através de multas, suspensões ou outros mecanismos regulatórios típicos, aos 

discursos que veiculem informações objetivamente falsas a respeito dos produtos e 

serviços oferecidos ao público. Seria o caso, claramente, da propaganda enganosa125. 

À exigência de licitude do discurso se aplica o mesmo raciocínio, não havendo que se 

falar na possibilidade de proteção à divulgação e anúncio de produtos ou serviços 

ilícitos. A imposição de verificação destes requisitos adicionais, no entanto, não 

permite concluir pelo merecimento de uma proteção “menor” ao discurso comercial. 

De fato, é dispositivo expresso da decisão do caso Virginia Pharmacy a 

impossibilidade de supressão, pelo Estado, da difusão de discursos comerciais de 

conteúdo verdadeiro e sobre objeto lícito, exceto se satisfeitas condições rígidas de 

justificação e adequação da norma126. Isso porque o discurso comercial tende a 

carregar informações que são de interesse social, muitas vezes até mais valiosas para 

o público do que conteúdos protegidos por formas tradicionais de expressão. Em 

termos mais diretos, tal posicionamento sinaliza que o cidadão comum médio tende a 

 
124 Em resumo, trata-se da maior facilidade de se aferir a veracidade do discurso comercial, tendo em 
vista seu caráter geralmente objetivo, e da menor probabilidade de seus locutores praticarem 
autocensura em virtude do medo de punições por violações à regulação. 
 
125 Não seria claramente o caso, no entanto, da publicidade que aqui consideramos abusiva, a exemplo 
da publicidade infantil, e que caminha ao lado da enganosa em nossa legislação, notadamente no 
Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990, art. 6º, IV). Se o critério de permissividade 
do discurso é o da veracidade, não há que falar em abusividade como categoria equiparável, porque 
eventual abusividade não pressupõe falta de veracidade. 
 
126 Através da aplicação do teste strict scrutiny, já brevemente mencionado e comentado anteriormente 
(sem prejuízo de considerações mais aprofundadas que serão feitas mais adiante) que exigirá não só 
uma conveniência ou sequer importância social da restrição, mas verdadeira prova de 
imprescindibilidade da mesma. 
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ter mais interesse e necessidade de receber e acessar livremente o preço de itens 

que lhe afetem diretamente o cotidiano, como alimentos, transporte, enfim, 

informações relativas à disponibilidade de produtos e serviços em geral, do que em 

saber o que se passa no mundo da política ou das artes, por exemplo. No caso Virginia 

Pharmacy esta realidade se mostrava notadamente presente, tendo em vista tratar de 

preços de medicamentos comercializados através de prescrição médica. A Corte 

apontou que ter à disposição informações sobre preços de medicamentos desta 

natureza127 é de interesse especial de doentes, idosos e pessoas pobres, além do 

público geral. Gozar de um livre fluxo de informações sobre preços de medicamentos 

conforme ofertados por diversos fornecedores, assim, ultrapassaria a mera 

conveniência, podendo vir a ser fator decisivo no acesso ou não a determinado 

medicamento essencial para a saúde do consumidor. Isso porque a disponibilidade 

aberta e direta destas informações permite a estes interessados saber que 

medicamentos podem adquirir com facilidade tal que, se ausente, poderia vir a tornar 

proibitivo o próprio consumo. 

O exemplo do caso julgado pela Suprema Corte abre caminho para o principal 

argumento a fundamentar a necessidade de proteção ao discurso comercial verídico 

com objeto lícito: o interesse social no livre fluxo de informações sobre a 

disponibilidade de produtos e serviços. Não só, – e este é o ponto principal do 

argumento constitucional pela proteção ao discurso comercial - ter acesso aberto a 

estas informações é também crucial para a permitir a análise, opinião e demanda 

política, pela sociedade civil em geral, sobre aspectos relacionados ao conteúdo de 

políticas públicas que afetem a oferta e demanda por bens e serviços.  

Em outras palavras, apenas podendo saber com clareza o que está disponível 

comercialmente em sociedade (e as restrições ao discurso comercial interferem 

negativamente nesta dinâmica) é que se pode identificar eventuais alvos da 

necessidade de discussão e ação sobre aspectos importantes da vida democrática, 

sendo este um dos propósitos primordiais da própria proteção constitucional à 

liberdade de expressão128. Robert Post novamente é quem oferece boa síntese sobre 

 
127 Fala-se especificamente dos medicamentos controlados porque os livremente comerciáveis podiam 
ter seus preços divulgados sem restrição. A assimetria informacional, assim, ocorria apenas no 
mercado dos medicamentos não livremente vendáveis. 
128 A liberdade de expressão, na visão de inúmeros comentadores, deve ter sua proteção assegurada 
em grau elevado tendo em vista ser ela veículo essencial para a promoção de valores sociais 
imprescindíveis para uma vida harmônica em sociedade. A decisão do caso Virginia Pharmacy cita a 
teoria da liberdade de expressão tal como enunciada por Alexander Meiklejohn (1872-1964), influente 
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o que seria este entendimento na prática, apesar de cogitar, ainda que de maneira 

meramente exemplificativa, respostas absolutamente contraproducentes129 aos 

problemas sociais eventualmente enfrentados: 

 

Underlying this approach is the notion that citizens may acquire information 

from commercial speech that is highly relevant to the formation of democratic 

public opinion. Democratic public opinion, in turn, is the ultimate source of 

government decision making. If citizens learn from commercial advertising 

that pharmacy drugs are too expensive, for example, they might organize 

politically to advocate within public discourse for the creation of national health 

insurance. If they learn from commercial advertising that the cost of gasoline 

is on the rise, they might organize politically to advocate within public 

discourse for government price controls130. 

 
e relevante jurista escocês (mas que desenvolveu toda sua vida acadêmica nos EUA) em questões 
envolvendo o tema. Meiklejohn é conhecido por defender que a principal função da proteção 
constitucional à liberdade de expressão é permitir que os cidadãos participem livremente da 
democracia. Se o Estado puder selecionar e filtrar as ideias que ficarão disponíveis à sociedade, não 
haveria debate democrático verdadeiro, ficando impedido o “governo do povo pelo povo” (self-
government). Portanto, tal previsão constitucional serve justamente para impedir que o Estado assim 
proceda, mesmo que de maneira velada. Cf. MEIKLEJOHN, Alexander. Free Speech and its Relation 
to Self-Government. Estados Unidos: Harper & Brothers, 1948. Outros juristas proeminentes 
igualmente identificam esta função democrática da proteção constitucional à livre expressão, ainda que 
reconheçam ao mesmo tempo outras funções igualmente importantes. É o caso, principalmente, de 
Thomas Irwin Emerson, endereçado por Floyd Abrams como “o patriarca dos teóricos da Primeira 
Emenda à Constituição Americana” (cf. ABRAMS, Floyd. The soul of the First Amendment. Estados 
Unidos: Yale University Press, 2017. p. 22). Cf. EMERSON, Thomas I. Toward a General Theory of 
the First Amendment: a unique examination of the nature of freedom of expression and its role 
in a democratic society. Estados Unidos: Vintage Books, 1963. p. 3-15. O mesmo texto é mais 
facilmente acessível em sua versão anterior (com pequenas diferenças em relação ao livro), publicada 
como paper na Yale Law Journal, v. 72, 1962-1963, p. 877-956. Disponível em: 
<http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3769&context=fss_papers>. Acesso 
em: 18 mar. 2019. Dentre muitos outros juristas. 
 
129 Contraproducentes porque envolvem demanda por intervenção estatal na economia, que terá quase 
sempre efeito contrário ao desejado ou consequências não intencionadas. De qualquer forma, os 
exemplos por ele fornecidos são bons porque o público realmente tende a solicitar intervenções 
maléficas por parte do Estado para o problema dos preços altos em qualquer mercado, principalmente 
subsídios para baixá-los artificialmente, tabelamentos, congelamentos e proibições de toda sorte. 
Como não é nosso objetivo discutir questões da economia, no entanto, o exemplo de Post se encaixa 
bem no que queremos ilustrar.  
 
130 POST, Robert. The Constitutional Status of Commercial Speech (op. cit.), p. 11. Nossa tradução: 
“Em conexão a este posicionamento está a noção de que os cidadãos podem adquirir, do discurso 
comercial, informações que sejam muito relevantes para a formação da opinião pública democrática. 
Esta, por sua vez, é a fonte última de tomada de decisão pelo governo. Se os cidadãos constatarem, 
através de publicidade comercial, que drogas farmacêuticas estão muito caras, por exemplo, eles 
poderão organizar-se politicamente para advogar, na seara do discurso público, pela criação de um 
seguro nacional de saúde. Se eles descobrirem, através de publicidade comercial, que o preço da 
gasolina está subindo, eles podem ser organizar politicamente para advogar, na seara do discurso 
público, por controles estatais de preços”. 
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 Orlando Marques, enxergando a questão do ponto de vista de um publicitário, 

acaba por equacionar da mesma forma a importância da liberdade de expressão 

comercial como sinonímica da existência de democracia: 

 

(...) o nível de liberdade de expressão comercial será sempre um termômetro 

valioso da qualidade da vigência da democracia. Pois, se prestarmos 

atenção, vamos sempre identificar nas ditaduras a ausência de publicidade. 

Faz sentido, nas ditaduras o direito de escolha não é reconhecido. À 

semelhança do exercício do voto, o direito à escolha do que consumir 

constituem exemplos da democracia na prática. (...) 

A publicidade existe porque existe o consumo e não o contrário. Tanto isso é 

verdade que, em sociedades totalitárias, onde o consumo é restrito àquilo que 

é fornecido exclusivamente pelos governos, a publicidade não faz sentido, 

por não haver escolhas a fazer. Pior: quando utilizada, estará a serviço 

apenas do culto à personalidade de um ditador. A publicidade, como 

praticamos, é, portanto, cria da liberdade e da democracia plenas. Alimenta-

se das vontades a serem atendidas, da confiança das pessoas de que podem 

ter o que querem, do desejo de desfrute daquilo que atende do apetite à 

vaidade; do saciar da sede de beber à sede de saber131. 

 

 Portanto, o discurso comercial se mostra harmônico com a proteção 

constitucionalmente outorgada à liberdade de expressão na medida em que, ao 

garantir o acesso da sociedade a informações completas (e verdadeiras) sobre a 

oferta de bens e serviços, o público tem acesso a elementos que lhe permite tomar 

decisões muito mais informadas sobre questões que impactem diretamente suas 

vidas, na medida de suas necessidades. Podem, ainda, se organizar para advogar 

por mudanças em políticas públicas, sinalizar insatisfação com algum aspecto do 

mercado, dentre outras iniciativas cívicas, razão pela qual o livre discurso comercial 

contribui para o debate público democrático. Por fim, permite o planejamento por parte 

de consumidores e empresas, que passam a poder medir com maior precisão seus 

lucros, prejuízos e custos, sendo fundamental para a existência de livre concorrência 

em si132 - outro valor constitucional. 

 
131 MARQUES, Orlando. Liberdade de expressão comercial e direito de escolha. In: SCHÜLER, 
Fernando; BLANCO, Patricia. (org.) Pensadores da Liberdade: em torno de um conceito. v. 1. São 
Paulo: Palavra Aberta, 2014. p. 119, 120 
132 Por isso é que pode se dizer, perfeitamente, que a outorga de proteção constitucional plena ao 
discurso comercial está, também, em consonância com a melhor teoria econômica, porque viabiliza a 
livre operação do sistema de preços. Cf. HAYEK, Friedrich v. Law, Legislation and Liberty. Reino 
Unido: Routledge, 2013. Compilação em único volume (citações extraídas do v. 3). p. 405-414 (sobre 
sistema de preços e concorrência), 501 (sobre sistema de preços e como a teoria marxista não o 
compreendeu). É de especial interesse para o nosso argumento, aqui, a seguinte citação (op. cit., p. 
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Há, no entanto, que se analisar também os motivos pelos quais geralmente o 

Estado busca regular o discurso comercial, na maioria das vezes com o propósito de 

proibir sua veiculação ou restringi-la de forma quase análoga a uma proibição. 

Em geral, as regulações ao discurso comercial são justificadas através de 

argumentos pela necessidade de proteger o público consumidor dos mais variados 

males que a publicidade traria. No caso Virginia Pharmacy, como já mencionamos 

brevemente, a alegação era a de que os preços de medicamentos controlados não 

podiam ser livremente divulgados porque isso estimularia uma competição “nefasta” 

entre farmacêuticos, que passariam a focar demasiadamente em oferecer um preço 

menor ao invés de garantir a qualidade dos produtos ofertados. Proibir a divulgação 

de preços cumpriria, assim, o propósito de manter os farmacêuticos focados em 

oferecer serviços de qualidade ao invés de concorrer pelo consumidor através da 

busca pela oferta de preços baixos - o que seria um “mal” causado pela publicidade. 

Não faltam, igualmente, outros exemplos de casos em que regulações ao 

discurso comercial seguiram a mesma linha argumentativa, apontando a intenção de 

proteger a sociedade de inúmeros supostos males promovidos pela veiculação de 

discursos comerciais, tais como os relacionados ao consumo de álcool (caso 44 

Liquormart Co. v. Rhode Island, julgado em 1996 pela Suprema Corte dos Estados 

Unidos); cigarro, tabaco e fumígenos (Lorillard Tobacco Co. v. Reilly, 2001), 

recorrentes em diversos países; até proibições à afixação de placas “vende-se” em 

imóveis (Linmark Associates, Inc. v. Township of Willingboro, 1977); e à colocação de 

estandes em locais públicos para a distribuição de panfletos e revistas (City of 

Cincinnati v. Discovery Network, Inc., 1992), dentre muitos outros. 

 Os casos acima são mencionados exemplificativamente para evidenciar o 

contraste existente entre regulações ao discurso comercial, que podem recair desde 

sobre a publicidade de produtos conhecidamente nocivos ao ser humano – caso do 

 
407): “(...) The real issue is how we can best assist the optimum utilization of the knowledge, skills and 
opportunities to acquire knowledge, that are dispersed among hundreds of thousands of people, but 
given to nobody in their entirety. Competition must be seen as a process in which people acquire and 
communicate knowledge; to treat it as if all this knowledge were available to any one person at the 
outset is to make nonsense of it”. Nossa tradução: “A real questão é como podemos melhor auxiliar a 
utilização ótima do conhecimento, habilidades e oportunidades de aquisição de conhecimento, que 
estão dispersas entre centenas de milhares de pessoas, mas detida por ninguém em sua integralidade. 
A concorrência deve ser vista como um processo em que pessoas adquirem e comunicam 
conhecimento; tratá-la como se todo este conhecimento estivesse disponível a qualquer pessoa desde 
o início é confundir o conceito”. Ainda, sobre a importância do sistema de preços como mecanismo de 
alocação de recursos e conhecimento, idem, The Use of Knowledge in Society. In: The American 
Economic Review, v. 35, n. 4, 1945. 
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álcool e do tabaco - até casos em que sequer se pode imaginar razoavelmente quais 

seriam os males tutelados pela legislação. Deixam claro que o Estado arroga para si 

grande poder de suprimir a livre expressão caso autorizado, em uma gama ampla de 

contextos, a proibir o discurso comercial – mesmo se verídico e com objeto lícito - 

através de regulações que forneçam algum pretexto de “proteção social” para sua 

existência. Apesar da intenção aparentemente louvável, no entanto, entendemos que 

o Estado não pode se reservar tamanho poder, exceto em situações raras, de 

altíssima relevância e imprescindibilidade, onde haja uma comprovada urgência e 

risco grave e iminente de dano social na não-supressão do discurso comercial. Não é 

o que acontecerá na maioria dos casos. 

Os motivos pelos quais adotamos este posicionamento têm como núcleo 

argumentativo a noção de que não pode o Estado buscar proteger o público de 

supostos “males comerciais” através de políticas públicas que objetivem privá-lo de 

acesso à informação, não importa qual seja o produto ou serviço envolvido, desde que 

lícito. Como repercussão, teremos, como já adiantado, que pouco importará eventual 

caracterização de marcas como discurso comercial ou sua equiparação à publicidade: 

o Estado não terá autorização constitucional para negar-lhes proteção plena como 

discurso133. 

 O caso da proibição134 à veiculação, exceto diretamente nos locais de venda, 

de publicidade informativa do preço de bebidas alcoólicas no estado de Rhode Island, 

considerada inconstitucional pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 44 

Liquormart Co. v. Rhode Island, oferece contexto particularmente útil para discutirmos 

este nosso posicionamento em maior detalhe. O objetivo declarado da norma 

proibitiva, no caso, era o de desestimular o consumo de álcool através do estímulo à 

moderação (temperance) no consumo. Isso seria realizado, segundo o Estado, devido 

 
133 Com a observação adicional de que sequer será aplicável às marcas a exigência de veracidade, 
exceto quando a marca fizer referência expressa a características do produto ou serviço oferecido, mas 
não quando a marca expressar teor claramente opinativo não conectado a estes aspectos. 
 
134 É importante deixarmos claro que não estamos abordando, em nossa racionalidade, normas 
meramente restritivas do discurso comercial. Por exemplo, seria aceitável, em nossa opinião, norma 
que condicionasse a veiculação de publicidade de cigarros na televisão a horários em que crianças não 
estejam tradicionalmente na audiência. Normas que regulem local, horário e modo de veiculação do 
discurso, dentre outras hipóteses restritas, não são inconstitucionais per se, devendo ser submetidas, 
essas sim, a um nível de escrutínio constitucional reduzido para aferir sua viabilidade. O que discutimos, 
neste capítulo, são as normas que envolvam a proibição de discursos comerciais verídicos sobre 
objetos lícitos. 
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à tendência de uma alta geral de preços no setor, que seria ocasionada pelo aumento 

da dificuldade do consumidor em localizar onde tais bebidas estariam sendo vendidas 

a preços mais baixos, vez que ausente o auxílio da publicidade135. Banindo-se a 

publicidade de preços, ficaria mais caro buscar preços baixos e, assim, o consumo 

tenderia a cair, satisfazendo o objetivo do Estado em promover esta finalidade que 

conveio chamar de “moderação”. 

 A Corte declarou a norma inconstitucional apontando, principalmente, que a 

norma estadual falhava o teste estabelecido no caso Central Hudson136 em um de 

seus aspectos: a adequação entre o objetivo da norma e o mecanismo estabelecido 

por ela para atingir esta finalidade. Não teria sido satisfatória a prova de nexo de 

causalidade entre proibição da publicidade de preços de bebidas e redução do 

consumo. Subentende-se que se o Estado tivesse conseguido comprovar que a 

norma efetivamente diminuiu ou diminuiria o consumo de bebidas alcoólicas, teria a 

proibição sobrevivido ao escrutínio constitucional menos rigoroso137.  

Não obstante, a opinião censurou o entendimento de que o Estado poderia 

tutelar eventuais “males causados pela publicidade” (commercial harms) através da 

supressão de discurso comercial de conteúdo verídico e objeto lícito. A premissa de 

tais normas dita que o público, se exposto a determinadas informações, mesmo que 

verdadeiras, tenderá a agir de maneira irracional, por exemplo, causando danos a si 

próprio através do consumo de produtos nocivos à saúde. Estas normas buscariam 

proteger o público mantendo-o deliberadamente ignorante a respeito da existência e 

disponibilidade de determinados produtos e serviços. 

Apesar do suposto intuito nobre do Estado em tentar proteger o público do que 

considera males, a supressão de informações verídicas veiculadas através de 

discursos não é método constitucional ou democraticamente aceitável para este 

objetivo. O dilema jurídico, e até moral, resolvido constitucionalmente neste caso, é 

 
135 Isso porque o preço da bebida alcoólica ao consumidor seria definido como o valor monetário do 
produto acrescido do custo de se procurar o menor preço. Suprema Corte dos Estados Unidos. 44 
Liquormart Co. v. Rhode Island. 517 U.S. 484 (1996), p. 524. Para acesso à íntegra do texto, ver notas 
anteriores sobre acesso ao U.S. Reports na Library of Congress. 
 
136 Teste menos rigoroso que a Suprema Corte dos Estados Unidos fixou, naquele precedente, para 
determinar a constitucionalidade da proibição ao discurso. 
 
137 É esta a afirmação feita pelo Justice Clarence Thomas nas páginas 523-524 da decisão do caso 44 
Liquormart tal como disponibilizada no U.S. Reports. Método de acesso público já apresentado em 
notas de rodapé anteriores.  
 



102 
 

bem sintetizado pela própria Suprema Corte em trecho da decisão do já extensamente 

mencionado caso Virginia Pharmacy: “It is precisely this kind of choice, between the 

dangers of suppressing information, and the dangers of its misuse if it is freely 

available, that the First Amendment makes for us”138 139.  

A opção do Estado em impedir o fluxo livre de informações verídicas ao público 

como método para protegê-lo foi adjetivado corretamente pela Corte como 

“abordagem altamente paternalista” (highly paternalistic approach). De fato, nenhuma 

razão falta à Corte para assim descrever as tentativas de supressão de discurso pelo 

Estado. Não são ilegítimas eventuais tentativas estatais de buscar estabelecer 

mecanismos para estimular escolhas que preservem a vida humana ou que sejam 

geralmente consideradas mais saudáveis e positivas, em diversos aspectos. No 

entanto, não cabe ao Estado efetivamente fazer estas escolhas pelo povo. Não lhe 

cabe, igualmente, induzir determinada escolha determinando a ocultação do fato de 

que existem outras possibilidades, ainda que estas possam ser eventualmente 

consideradas “nocivas”. A solução para este dilema pensada pela Suprema Corte – 

idealizada no caso Virginia Pharmacy mas depois relativizada e diminuída em Central 

Hudson – é a de abrir os canais de comunicação e fluxo informativo, ao invés de fechá-

los (através do banimento de publicidade, no caso). É, de fato, a alternativa que 

vislumbramos a mais saudável no contexto democrático.  

Sem ter de impor proibições à publicidade deste ou daquele produto ou serviço 

que a burocracia pública considerar nocivo, o Estado pode adotar outros caminhos 

 
138 Página 770 da decisão do caso Virginia Pharmacy tal como disponibilizada no U.S. Reports. Método 
de acesso público já apresentado em notas de rodapé anteriores. Nossa tradução: “É precisamente 
este tipo de escolha, entre os perigos de suprimir informações e os perigos de mau uso das mesmas 
caso livremente disponíveis, que a Primeira Emenda faz por nós”. 
 
139 Clarence Thomas, na decisão do caso 44 Liquormart, justifica de maneira mais extensa e didática 
este entendimento (grifos nossos): “Moreover, the second prong of Central Hudson, as applied to the 
facts of that case and to those here, apparently requires judges to delineate those situations in 
which citizens cannot be trusted with information, and invites judges to decide whether they 
themselves think that consumption of a product is harmful enough that it should be discouraged. 
In my view, the Central Hudson test asks the courts to weigh incommensurables - the value of 
knowledge versus the value of ignorance-and to apply contradictory premises-that informed adults are 
the best judges of their own interests, and that they are not”. (p. 527-528). Nossa tradução: No mais, o 
segundo estágio do teste Central Hudson, conforme aplicado aos fatos daquele caso e aos presentes, 
aparentemente demanda que juízes delineiem as situações em que não se pode confiar 
informações aos cidadãos, e convida os juízes a decidir se eles próprios acham que aquele 
consumo de certo produto é nocivo o bastante para dever ser desencorajado.. Na minha visão, o 
teste Central Hudson solicita às cortes que meça incomensuráveis [coisas diferentes, sem base 
comum] – o valor do conhecimento versus o valor da ignorância – e que apliquem premissas 
contraditórias – que adultos informados são os melhores juízes de seus próprios interesses, e ao 
mesmo tempo que não são”. 
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menos restritivos da livre expressão e que sejam igualmente úteis para o objetivo de 

preservação pretendido. Além da óbvia possibilidade de poder o Estado lançar 

serviços públicos que esclareçam a população a respeito de como preservar sua 

própria vida, bem como campanhas informativas que estimulem ou desestimulem o 

consumo disto ou daquilo, deve o Estado se valer do mecanismo que a própria 

doutrina do discurso comercial lhe dá: a imposição de que tal discurso seja verídico140. 

Ora, se o Estado não deseja, por exemplo, que a população consuma tabaco, ao invés 

de proibir sua publicidade, deve ele atuar para evitar que esta publicidade confunda o 

público141. Igualmente, pode buscar mecanismos legais alternativos, tais como a 

taxação objetivando desestimular o consumo142; o condicionamento da venda do 

produto a faixas etárias mais elevadas (tal como já acontece em todo o mundo com 

álcool e com o próprio tabaco); a vedação à comercialização em determinados 

ambientes (tais como hospitais e prédios públicos143); ou até a proibição total de 

comercialização em alguns casos. 

E cumpre ressaltar que esta “abordagem paternalística” de manter 

desinformada a sociedade para que ela não tome, de livre e espontânea vontade, 

decisões que eventualmente possam lhe prejudicar, poderia ser estendida à regulação 

de quaisquer discursos, mesmo os nada relacionados a aspectos comerciais, pelos 

mesmos argumentos. Sob o pretexto de proteger a sociedade de ideias consideradas 

“nocivas”, o Estado pode bem tentar – como geralmente tenta – censurar 

determinados discursos, a exemplo de artes consideradas chocantes, escandalosas, 

 
140 É o que tenta o Estado brasileiro, por exemplo, no art. 3º, parágrafo e incisos, da Lei Federal nº 
9.294, de 1996, quando impõe à já restritíssima publicidade de cigarros (permitida apenas nos pontos 
de venda dos mesmos), a impossibilidade de ela fazer determinados apelos, como afirmar que o 
consumo de cigarros é relaxante ou que aumenta a virilidade. 
 
141 Foi precisamente o que ocorreu no caso United States v. Philip Morris USA, Inc., julgado pela United 
States District Court for the District of Columbia (segunda instância federal) em 2006. Nele, diversas 
empresas do ramo de tabaco foram condenadas por manipular informações e dados a respeito do 
consumo de produtos derivados de tabaco. Dentre as manipulações estariam a veiculação de 
informações, pelas empresas, no sentido de que cigarros com baixo teor de alcatrão, ou descritos como 
“light” seriam menos danosos à saúde, mesmo que elas soubessem ser falsa a afirmação. 
 
142 Ainda que não se discuta, aqui, a efetividade eventual de tais medidas (provavelmente, de fato, mais 
estimulam o contrabando que efetivamente fazem baixar o tabagismo), sua justiça ou mesmo sua 
legalidade. É que medidas como esta não se relacionam com questões ligadas à livre expressão. 
 
143 De fato, a Lei Federal nº9.294, de 1996 (aliás, lei esta que proíbe quase integralmente a veiculação 
de publicidade de tabaco e restringe bastante a publicidade de álcool no Brasil) veda a venda de 
cigarros e produtos assemelhados em hospitais, prédios públicos, escolas e outros locais. 
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expressões politicamente incorretas, dentre inúmeras outras formas. Sempre haverá 

um pretexto aparentemente digno, nobre e louvável a justificar o banimento de 

discursos, quaisquer que sejam144.  

A liberdade de que goza o discurso político deve ser partilhada pelo discurso 

comercial145 justamente porque não cabe ao Estado tomar decisões de vida no lugar 

das pessoas. Ele não deve evitar que as pessoas tenham acesso à informação, 

mesmo que estas informações possam acabar sendo utilizadas por elas mesmas, 

deliberadamente, em seu próprio prejuízo146. Quando se trata de mera expressão, ele 

deve se ater a fornecer ao público as informações que considera corretas e trabalhar 

estímulos e desestímulos em geral, tendo sempre a opção de regular outros aspectos, 

ou até eventualmente proibir o consumo, como alternativas. Não há porque banir a 

livre expressão comercial, exceto se existente motivo extensamente justificado e 

evidentemente imprescindível e urgente - não um mero pretexto nobre, conveniente 

ou mesmo positivo, devendo ser verdadeiramente imperativo. 

Por estes motivos é que Justices como Clarence Thomas e os já falecidos 

Antonin Scalia e Harry Blackmun (autor, inclusive, da própria opinião do caso Virginia 

Pharmacy) sempre defenderam o abandono do teste Central Hudson a casos que 

envolvem discurso comercial. Como Thomas sempre faz questão de asseverar em 

praticamente todos os julgamentos que envolvem análise de regulações do discurso 

comercial em que participa, não há, de fato, razões filosóficas, históricas – ou jurídicas 

- que justifiquem a assertiva de que o discurso comercial é meritório de proteção 

constitucional reduzida em sua condição como expressão. Concordamos com esta 

 
144 De fato, veja-se que o já mencionados caso City of Cincinnati, por exemplo, entendia como pretexto 
nobre a justificar a supressão de expressões comerciais (distribuição de revistas e panfletos 
promocionais) a “segurança e estética da cidade”. O caso ilustra que praticamente qualquer justificativa 
pode ser encontrada quando se quer banir a livre expressão. 
 
145 Com a ressalva de poder ser imposto o requisito da veracidade ao discurso comercial, 
diferentemente do que acontece no caso do discurso político. Este requisito, conforme já discutido, é 
legítimo tendo em vista o óbvio interesse social na veiculação somente de informações verdadeiras a 
respeito de produtos e serviços, sempre no limite da razoabilidade. Admitir que se pudesse veicular 
livremente informações falsas a respeito de produtos que as pessoas irão consumir seria uma evidente 
irresponsabilidade; por outro lado, admitir a possibilidade de censura de discursos políticos, alegando 
estarem estes professando inverdades (como aliás, é quase uma praxe na política em geral) seria 
verdadeiro autoritarismo. 
 
146 Decerto que não se trata de uma assertiva a ser entendida em caráter absoluto ou irrestrito. É de se 
lembrar que estamos falando do livre fluxo de informações verídicas a respeito de produtos e serviços 
lícitos comercializados no mercado, e não de outros tipos de informações macabras de toda sorte. 
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assertiva, por todos os motivos acima expostos, que entendemos integralmente 

aplicáveis ao ordenamento jurídico brasileiro147. 

c) Por fim: marcas não se confundem com discurso comercial. O requisito de 

veracidade imposto ao discurso comercial só é o mesmo exigido das marcas 

quando se contempla exclusivamente seu aspecto distintivo, não expressivo. 

Marcas devem ser presumidas discurso comum, especialmente se 

expressarem ideias que atraiam a pretensa aplicação da cláusula de 

moralidade. Eventual interesse econômico na veiculação de uma mensagem 

não afeta, de nenhuma forma, seu grau de proteção ou conteúdo expressivo. 

 

 Assim como o discurso comercial, as marcas também são regidas pelo 

“princípio da veracidade”, que dispõe que seu conteúdo não pode refletir falsidades 

em geral a respeito do produto ou serviço oferecido. No Brasil, tal regulação consta 

do inciso X do art. 124 da LPI, que proíbe o registro de marca “que induza a falsa 

indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto 

ou serviço a que a marca se destina”. Sua aplicação pode ocorrer em diversos casos 

onde se verifique falsidade informacional sugerida ou afirmada pela marca. O Manual 

de Marcas do INPI, em seu tópico 5.10.1148, destaca a aplicação deste dispositivo a 

marcas que incluam falsa indicação de procedência149, assumam o nome de 

programas governamentais; ou induzam o consumidor a erro quanto à natureza, 

qualidade ou utilidade do produto ou serviço150.  

 
147 Não há peculiaridades locais, seja na Constituição, legislação ou nas instituições, que nos permitam 
dizer que tudo o que discutimos sobre o discurso comercial e seu valor social como expressão que 
deve ser constitucionalmente protegida não se aplica igualmente ao Brasil. Nossas cortes é que, de 
fato, tendem geralmente a adotar “abordagens altamente paternalísticas” em casos envolvendo 
alegado “males comerciais”, raramente hesitando em desprivilegiar a liberdade de expressão quando 
confrontada com “pretextos nobres” de toda sorte. No entanto, não é porque elas agem assim que 
nossa argumentação está errada. Nossa crítica é justamente esta. 
 
148 Conforme 3ª edição, 2ª revisão, de julho/2020. 
 
149 A exemplo de marcas que sugerem que aquele produto advém de determinado país, estado, cidade 
ou região em geral, sendo evidentemente falsa a associação. 
 
150 Sugerindo ao consumidor que o produto ou serviço guarda uma característica que, na realidade, 
não tem. O Manual fornece como exemplos a marca SEM FRITURA para a venda de batatas fritas (o 
consumidor poderia pensar que a batata comercializada é realmente sem fritura, quando a própria 
característica do produto reivindicado – batata frita – contradiz esta possibilidade – falsidade quanto à 
qualidade/característica do produto); INQUEBRÁVEL para a venda de louças, porque não existe louça 
realmente inquebrável (falsidade quanto à utilidade); e REFRIGERANTE para a venda de aguardente 
de cana, porque o consumidor poderia, supõe-se, achar que a bebida alcoólica era, na verdade, um 
refrigerante (falsidade quanto à natureza do produto). Além disso, o Manual acertadamente dispõe 
serem registráveis marcas que tragam adjetivos que atribuam ao produto características irreais ou 
absurdas, sendo evidente para qualquer um que ele não goza de fato daquelas características. Assim, 
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 É evidente que um dispositivo como este na legislação não poderia ser aplicado 

com a finalidade de negar o registro com base no conteúdo expressivo (ponto de vista) 

do sinal, sendo claro que ele se atém à função das marcas destinada a permitir a 

identificação correta do ofertante do produto ou o serviço em si. Ou seja: o princípio 

da veracidade em marcas só pode ser aplicado quando o fornecedor buscar 

veicular falsidades a respeito das características objetivas do produto ou 

serviço em si. Tanto que a análise deve ser feita com lastro integral na realidade do 

que é comercializado, e não num juízo de valor pessoal – subjetivo - do examinador. 

Ele nunca poderá ser aplicado quando relacionado exclusivamente ao aspecto 

expressivo da marca porque não cabe à autoridade julgar verdadeiro ou falso um 

posicionamento político ou opinativo de qualquer outra natureza. Isso significa que 

mesmo que seja veiculada uma falsidade no sinal marcário, tal fato não poderá ensejar 

a aplicação do princípio da veracidade com o objetivo de inviabilizar seu registro ou 

reconhecimento caso ela não diga respeito a características do produto ou serviço em 

si.  

Isso pode ocasionar a coexistência pacífica, em registro, de marcas com 

mensagens contrapostas. A jurisprudência norte-americana traz um bom exemplo 

onde esta dicotomia se faz muito clara: as marcas GLOBAL WARMING SUCKS (“O 

aquecimento global é uma droga”) e GLOBAL WARMING IS GOOD! (“O aquecimento 

global é bom”) convivem em registro, mesmo que guardem mensagens 

diametralmente opostas, havendo inclusive ainda uma terceira marca a expressar 

outra visão da realidade, até incompatível com as duas primeiras: “CITIZENS 

AGAINST THE GLOBAL WARMING HOAX” (“Cidadãos contra a farsa do 

aquecimento global”)151. Tendo em vista que estas marcas refletem pontos de vista 

excludentes entre si do ponto de vista lógico, é provável que um deles seja falso; 

jamais será possível que ambos coexistam como verdade. No entanto, poderia 

alguma destas marcas ter sido indeferida por aplicação do princípio da veracidade? 

Evidentemente que não, porque cada uma delas esboça determinado ponto de vista 

 
mesmo que o produto não tenha de fato aquelas características, ele não chega a ser enganoso, porque 
não induz o consumidor a erro. Poderia ser o caso, por exemplo, de uma marca que diga que 
determinado produto é “de outro mundo”, visto que é evidente e deliberada a falsidade no caso, 
servindo como método de atração do consumidor mais do que artifício para enganá-lo. 
151 Estes exemplos foram extraídos da documentação pública constante do processo do caso Matal v. 
Tam, julgado pela Suprema Corte americana em 2017, e que será extensamente discutido mais 
adiante. 
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sobre questões controversas debatidas publicamente, a despeito da eventual 

popularidade ou maior aceitação social de um ou de outro posicionamento. Aí está, 

portanto, forte evidência no sentido de não serem as marcas instituto jurídico 

equiparável ao discurso comercial. Se fossem, não haveria como se configurar 

o cenário acima, onde duas premissas lógico-discursivas completamente 

antagônicas convivem pacificamente. O princípio da veracidade que rege o 

discurso comercial determinaria que uma delas é falsa, portanto, impassível de 

caracterizar tal instituto jurídico. Daí que só podem ser as marcas entendidas 

como discurso comum, não-comercial. 

O debate público – seja político, social, cultural ou de qualquer outro tipo - não 

admite verdades absolutas a serem impostas para toda a sociedade a partir do Estado 

(ou sequer da ciência, visto que esta não admite dogmas); apenas pontos de vista 

mais ou menos aceitos, ainda que alguns deles reverberem muito pouco na sociedade 

(sendo raramente partilhados ou reconhecidos). Seria o caso, por exemplo, dos que 

seriamente defendem que “a Terra é Plana”152, ou daqueles que são contrários à 

utilização de vacinas (“movimento antivacina”). A impossibilidade de adoção 

compulsória de um ponto de vista imposto de cima para baixo não significa, no 

entanto, que o governo não poderá abraçar ou seguir as visões e caminhos que 

entender melhor para a resolução dos problemas sociais153 - apenas que ele deverá 

respeitar a existência de eventuais discordâncias e divergências. 

Assim, no caso de marcas concebidas com o objetivo de transmitir pontos de 

vista, sendo preponderante o aspecto expressivo do sinal, aí não se deverá aplicar o 

princípio da veracidade – porque não haverá transmissão de informações objetivas 

sobre produto ou serviço ofertado154. Só na hipótese de coincidência ou intenção 

 
152 Interessantemente, de fato, encontra-se registrada no INPI a marca “Sociedade Terra Plana” 
(912646888), que parece estar ligada exatamente à defesa deste ponto de vista. Quisesse alguém 
registrar como marca a expressão “A Terra é Plana”, o INPI não poderia indeferi-la sob a alegação de 
violação do princípio da veracidade, ainda que, pelo menos até onde nos conste, haja consenso 
científico sobre o fato de não ser a Terra plana. 
 
153 Como se espera, de fato, que assim o proceda. Sem planos e diretrizes firmados em ideias claras 
de como resolver os problemas sociais, dificilmente qualquer governo prosperará. O governo deve 
permitir que todos manifestem suas ideias, mas isso não significa que ele deva aceitar ou adotar todas 
as ideias. 
 
154 Por isso é que, mesmo em se fazendo afirmações factualmente falsas sobre algum assunto numa 
marca, ela não poderá ser rejeitada com base no princípio da veracidade – porque não dirão respeito 
às características do produto ou serviço em si. 
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deliberada de assim proceder é que a opinião expressada acabará por dizer, 

incidentalmente, respeito a estas características objetivas, tais como qualidade, 

procedência, natureza, etc. Neste caso, apenas em sendo extremamente provável a 

confusão é admissível sujeitar a marca à aplicação do princípio da veracidade, mesmo 

a despeito da eventual existência de componente expressivo na marca155.  

Não há que se falar em prevalência da livre expressão aqui justamente porque 

a carga expressiva da marca, ao veicular informações objetivas sobre o produto ou 

serviço ofertado, deixa de ser mera expressão de um ponto de vista, assumindo 

função informativa que se deve exigir, legitimamente, seja verdadeira. O objeto da 

regulação estatal neste caso, com a aplicação do princípio da veracidade, não é a 

expressão, mas a veiculação da informação objetiva correta ao consumidor. Em casos 

raros e excepcionais como este, marcas poderiam ser equiparadas juridicamente ao 

commercial speech – exclusivamente por ficarem sujeitas à incidência de regulação 

pelo princípio da veracidade (nunca pela cláusula de moralidade), ainda que 

expressem uma opinião. Isso porque o que se submete ao princípio da veracidade é 

a informação objetiva sobre o bem ou serviço ofertados eventualmente contida na 

opinião, e não o posicionamento evidenciado. Em caso de marcas completamente 

despidas de qualquer componente opinativo também há proteção constitucional à 

expressão – neste caso, sim, em condições análogas ao discurso comercial. 

O fato de marcas que contenham carga expressiva não se sujeitarem, via de 

regra, ao princípio da veracidade, deixa claro que elas não se equiparam ao discurso 

comercial - que se sujeita sempre a este princípio156. E, mesmo que fossem igualáveis 

 
155 Trata-se de fonte potencial de hard cases, tendo em vista que a livre expressão pode (e muitas 
vezes até tende) a sequer ser passível de comprovação objetiva como “correta”, além de poder tratar 
de tema não pacificado, como é tão recorrente. Por exemplo, eventual marca de café “SOU CARIOCA 
COM ORGULHO” demonstra forte e evidente componente expressivo. No entanto, se o café em 
questão não for produzido no Rio de Janeiro, tendo o titular da marca (este sim cidadão carioca) a 
intenção de nela expressar seu ponto de vista, o INPI pode considerar falsa a marca, e este 
entendimento não estaria equivocado. Seria necessário aferir se o público realmente tende a cair em 
confusão em virtude da existência da marca, vindo a pensar que o café vem do Rio de Janeiro e 
determinando se isso é relevante para a decisão de consumo. Se a empresa ofertante do produto deixar 
absolutamente claro e transparente em diversos locais (rótulo, caixa, materiais publicitários, redes 
sociais, etc.) que, apesar do nome, não se trata de café produzido no Rio de Janeiro, mas da veiculação 
de outra mensagem através da marca, o receio pela ocorrência de confusão talvez pudesse ser, 
eventualmente, mitigado. Trata-se de casos onde deve haver muito cuidado para que não se suprima 
discurso em nome da proteção do consumidor, mas ao mesmo tempo também não se deve permitir o 
reconhecimento de marcas que transmitam ideias falsas a respeito do ofertado. 
 
156 Vale lembrar que a regra é que marcas contenham conteúdo expressivo, que sejam concebidas 
para transmitir ideias e noções específica ao consumidor, para além da simples função de permitir a 
identificação do fornecedor. 
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a este tipo de discurso, tal em nada afetaria sua proteção como expressão – ela seria 

do mesmo modo plena. Isso porque, como já vimos, o discurso comercial é parte 

integrante do debate público e do próprio processo de tomada de decisão 

democrática, o que lhe garante status de expressão constitucionalmente protegida, 

tratando-se de verdadeira prerrogativa (alicerce da própria Constituição). 

Marcas que veiculam um ponto de vista sobre determinada questão fazem mais 

do que apenas permitir a identificação do fornecedor pelo público – justamente porque 

difundem um ponto de vista sobre determinada questão. Se o princípio da veracidade 

em marcas mira exclusivamente no componente objetivo (distintivo) da marca, é 

possível afirmar, como inclusive já se fez aqui, que a cláusula de moralidade mira 

apenas em seu aspecto expressivo, que é de natureza necessariamente subjetiva. E, 

se não se pode exigir deste aspecto expressivo que seja comprovadamente 

verdadeiro, justamente porque opinativo e pessoal, não se pode equiparar as marcas 

ao commercial speech – este último sempre terá que ser verdadeiro para que seja 

protegido. Apenas em casos excepcionais, onde a marca não traga qualquer 

componente expressivo possível157, ou se a expressão nela contida acabar por 

dialogar diretamente com características objetivas do produto ou serviço por meio dela 

ofertados – estas sim passíveis de um juízo de veracidade -, é que se poderá falar em 

tal equiparação. São, como já asseverado, casos presumivelmente raros, mas não 

impossíveis. 

Isso tudo nos permite afirmar que marcas que veiculem pontos de vista devem 

ser consideradas discurso comum, não comercial, apesar de se inserirem num 

contexto de prática de atividade econômica. Elas não são equiparáveis à publicidade, 

ainda que, em última análise, proponham a realização de uma operação que 

movimente a economia (uma transação comercial). Assim sendo, atraem proteção 

 
 
157 Como no caso dos trade names/nomes comerciais utilizados como marcas tais como discutidos no 
caso Friedman v. Rogers e já mencionados no início do texto. Trata-se de marcas onde o titular não 
deseje “realizar editoria” (editorialize, no original em inglês) sobre qualquer questão política, social, 
cultural, dentre outras, transmitindo apenas uma informação objetiva sem veicular simultaneamente 
qualquer valor, conceito ou ideia. 
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constitucional plena e não sujeita a exigências de veracidade, exceto em casos 

excepcionais, eventuais e episódicos158 159.  

Esta afirmação é importante porque também nos permite argumentar que 

eventual presença de interesse lucrativo ou econômico em geral na veiculação de uma 

mensagem através da marca não ocasiona qualquer prejuízo à sua proteção como 

expressão. Mesmo que fossem enquadradas como commercial speech, não se 

poderia afirmar que as marcas gozam de proteção reduzida, tal como a concebida no 

caso Central Hudson nos Estados Unidos. Isso porque não há motivo algum para que 

a entrada da mensagem no ambiente comercial a torne meritória de menor grau de 

proteção discursiva. Se determinada mensagem política ou social (podemos lembrar 

do exemplo envolvendo a sorveteria Ben & Jerry’s, acima citado, por exemplo) for 

veiculada através de meios tradicionais, tais como um cartaz na rua, um panfleto, um 

livro, e assim por diante, ninguém há de dizer razoavelmente que referida mensagem 

não goza de proteção plena como livre expressão. Por que motivo então haveria a 

exata mesma mensagem gozar de proteção reduzida, sendo entendida como 

expressão de menor valor, apenas porque veiculada no ambiente comercial através 

de uma marca eventualmente ligada a atividade com intuito de lucro160? Aliás, muito 

pelo contrário: não é o discurso comercial que se eleva ao grau de protegido 

constitucionalmente porque assume caráter de comentário político, social e 

assemelhados; é o comentário desta natureza que não perde seu grau de 

proteção constitucional apenas porque passa a ser proferido no ambiente 

comercial. 

Veremos os desdobramentos deste entendimento ao longo de toda a presente 

tese, com breve complemento abaixo, ainda neste subcapítulo. Interessantíssimo 

mencionar, no entanto, um exemplo que deixará claríssima a questão, caso ainda não 

 
158 Onde, mesmo assim, a exigência de veracidade não recairá sobre a parcela expressiva da marca, 
mas sim sobre eventuais informações objetivas sobre o produto ou serviço em si oferecidos mediante 
sua utilização. 
 
159 Neste sentido, e sobre esse tema em específico (classificação da marca como discurso para fins de 
aplicação de regulações diversas, inclusive veracidade, ignorando-se ou não seu aspecto expressivo), 
cf. TAIT, John. Trademark Regulations and the Commercial Speech Doctrine: Focusing on the 
Regulatory Objective to Classify Speech for First Amendment Analysis. In: Fordham Law Review, 
v. 67, n. 2, 1998. 
 
160 Não que a entrada no ambiente comercial não sujeite o locutor da mensagem a responsabilidades 
específicas perante seu público, mas se levarmos em conta apenas a questão da proteção da 
expressão, não há motivo para pensar que deve haver uma diferenciação em seu trato constitucional. 
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tenhamos conseguido nos fazer entender. Na Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF) 187, julgada em 2011 (relator o Ministro Celso de 

Mello), o STF entendeu por unanimidade que é lícita a organização das “Marchas da 

Maconha”, que são passeatas onde pessoas pedem a liberação total do uso desta 

droga. Pois bem, sem adentrarmos o mérito da decisão (pretendemos fazê-lo bem 

mais à frente neste trabalho), é completamente possível e constitucional ir às ruas e 

pedir a liberação do uso da cannabis sem que o Estado possa reprimir tal 

manifestação, mas permanece ilícito requerer uma marca que possa proteger os 

organizadores deste evento contra potenciais usurpadores? Eles não terão a 

prerrogativa de utilizar o próprio nome do evento com a finalidade de comercializar 

roupas, revistas, canecas ou o que quer que seja sem que tenham que se expor à 

livre cópia por parte de quaisquer terceiros, tenham esses ou não as mesmas ideias 

e filosofias dos organizadores originais? Evidentemente que se trata de situação 

anômala, que ilustra de maneira rasgada o ponto que queremos provar acima: a 

entrada no ambiente comercial de uma mensagem constitucionalmente protegida não 

pode, jamais, servir de pretexto para a diminuição ou exclusão de sua proteção. Ela 

deve permanecer igualmente protegida – e a cláusula de moralidade vai contra este 

raciocínio. 

Em conclusão, o estudo do discurso comercial é de grande relevância para 

nossa tese por dois motivos. O primeiro, sem dúvidas, é porque permite esclarecer 

que marcas não são mera subespécie do discurso publicitário-propagandístico, tendo 

seu valor próprio como expressão. Assim, marcas que contenham uma faceta 

expressiva podem ser consideradas discurso “não-comercial” mesmo que cumpram 

função no comércio e, assim, gozar de proteção elevada em grau constitucional como 

expressão. E que, de qualquer forma - se marcas e discurso comercial fossem 

equiparáveis -, mesmo assim a conclusão não se alteraria. Isso porque é nosso 

entendimento que o discurso comercial verídico e com objeto lícito goza de proteção 

constitucional igualmente elevada como forma de expressão, só podendo ser alvo de 

regulações restritivas em presente motivação de estrita e urgente necessidade (para 

além da mera conveniência). Ficamos alinhados, assim, aos que defendem ser 

equivocado o posicionamento da Suprema Corte dos Estados Unidos no caso Central 

Hudson por tratar o discurso comercial como meritório de lesser protection. Este ponto 

é mais importante do que parece, porque há quem defenda de maneira fundamentada 

que marcas são protegidas como expressão apenas na mesma extensão em que o 
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discurso comercial é protegido161, sendo este, por exemplo, o posicionamento da 

INTA162. 

Nos Estados Unidos há pouca margem para dúvida sobre a proteção 

constitucional das marcas como discurso porque sua categoria comercial é entendida 

pela Suprema Corte como protegida, ainda que a um grau reduzido. Mesmo que 

geralmente equiparadas marcas a discurso comercial, ainda assim é pacífico concluir-

se pela presença de proteção com base na liberdade de expressão. Já para o caso 

brasileiro, o estudo do commercial speech é enriquecedor para nossa tese porque nos 

permite argumentar que em nosso ordenamento jurídico a fundamentação protetiva 

do instituto se mostra igualmente presente, especialmente no interesse constitucional 

na manutenção de um livre fluxo de informações comerciais que permita aos 

consumidores formar opinião e atuar democraticamente por mudanças em políticas 

públicas, por exemplo. Igualmente importante o estudo porque, ao mesmo tempo em 

que há terrenos exclusivos de cada um dos institutos do ponto de vista expressivo, há 

também território compartilhado. Nos é muito conveniente ter podido identificá-los ao 

mesmo tempo em que defendemos que independentemente do território em que 

determinado caso se situe (e essa dúvida muitas vezes ocorre, de fato), a conclusão 

de nossa tese pela proteção discursiva da marca não se altera. Este será um 

pressuposto importante para quando discutirmos, aqui posteriormente, que 

 
161 A perfeito exemplo, cf. ANNETT, Meaghan. When Trademark Law Met Constitutional Law: How 
a Commercial Speech Theory Can Save the Lanham Act. In: Boston College Law Review, v. 61, 
2020. 
 
162 Evidenciado nos briefs juntados pela Associação nos processos Matal v. Tam e Iancu v. Brunetti, 
julgados perante a Suprema Corte. O posicionamento da INTA vai no sentido de que marcas servem 
exclusivamente para que seja possível operar-se a distinção entre fornecedores no mercado, e que a 
carga expressiva delas (eventual mensagem transmitida) não goza de proteção. A lógica por detrás do 
argumento é extraída de outro caso julgado pela Suprema Corte sobre discurso comercial onde ela 
negou proteção constitucional integral (concedendo apenas a proteção reduzida) a um discurso que 
misturava informações de utilidade social com a promoção de venda de serviços - Board of Trustees of 
SUNY v. Fox (1989). A Corte entendeu que misturar discurso “integralmente protegido” com o comercial 
não estende à parcela comercial daquele discurso a proteção constitucional integral, porque ambos os 
discursos seriam apartáveis. Assim, para a INTA, esta mesma racionalidade se aplica ao caso das 
marcas: ambas as funções marcárias seriam necessariamente dissociáveis: a marca pode servir 
apenas para distinguir, sem que sua proteção precise abarcar o conteúdo da mensagem nela expressa. 
Isso porque fazer esta dissociação, na visão da entidade, não traria nenhum prejuízo à veiculação da 
mensagem pretendida (não haveria dano concreto à liberdade de expressão mesmo que inexistente 
proteção como discurso à parcela expressiva da marca), que poderia continuar circulando na sociedade 
pelas vias comuns. Não concordamos com o posicionamento da INTA, que é excessivamente 
burocrático e desconsidera a força da marca registrada para se obter sucesso na veiculação eficaz de 
um ponto de vista (veremos este tópico no subcapítulo a seguir). De qualquer forma, a crítica integral 
ao posicionamento específico da INTA não cabe no presente texto, pelo que reservamos a 
oportunidade para um artigo a ser escrito futuramente. 
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independentemente de eventual qualificação desta ou daquela marca como discurso 

comercial, a cláusula de moralidade não satisfará nenhum grau de escrutínio 

constitucional, seja o de proteção mais elevada, seja ou de proteção mitigada ou 

reduzida. 

O segundo motivo de importância do estudo do commercial speech para nossa 

tese é porque sua doutrina fundante deixa claríssimo que o ambiente de mercado 

também é passível de servir de sustentáculo para o livre desenvolvimento e difusão 

de ideias, não cumprindo apenas uma função hermética de transferências de 

produtos, serviços e outros valores em geral. A Suprema Corte dos Estados Unidos – 

sempre ela – bem sintetiza esta ideia em outro caso envolvendo discurso comercial, 

Edenfield v. Fane, julgado em 1993. Especificamente no seguinte trecho: 

 

The commercial marketplace, like other spheres of our social and cultural life, 

provides a forum where ideas and information flourish. Some of the ideas and 

information are vital, some of slight worth. But the general rule is that the 

speaker and the audience, not the government, assess the value of the 

information presented. Thus, even a communication that does no more than 

propose a commercial transaction is entitled to the coverage of the First 

Amendment163. 

 

Assim, entender o mercado como sendo também um fórum onde deve ocorrer 

a livre e relativamente desimpedida difusão e trânsito de ideias e informações, para 

que a sociedade decida por conta própria (sem o por muitas vezes paternalístico 

auxílio governamental) quais delas lhe são úteis para a tomada de decisão - desde a 

escala pessoal até à social, política e democrática - é um dos pressupostos de nossa 

tese. O estudo do commercial speech serve bem para aclarar este entendimento 

porque identifica o valor da possibilidade de transmissão de ideias através dos 

mecanismos do mercado164 e a contribuição democrática que daí deflui. As marcas, 

 
163 Edenfield v. Fane, 507 U.S. 761 (1993), p. 767. Para acesso à íntegra, ver notas de rodapé anteriores 
sobre acesso de casos publicados no U.S. Reports através do citation. Nossa tradução: "O mercado 
comercial, a exemplo de outras esferas de nossa vida social e cultural, fornece um fórum onde ideias 
e informações florescem. Algumas das ideias e informações são vitais, outras de pouca valia. Mas a 
regra geral é que o locutor e a audiência, não o governo, meçam o valor da informação apresentada. 
Assim, mesmo uma comunicação que não faça mais que propor uma transação comercial deve receber 
a [cobertura constitucional como liberdade de expressão]". O caso se baseia expressamente na decisão 
Virginia Pharmacy para bem sintetizar a questão da forma que o faz. 
  
164 Não estamos fazendo menção ao conceito de marketplace of ideas, bastante conhecido e utilizado 
no estudo da liberdade de expressão, e que certamente discutiremos mais a fundo ao longo deste 
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ainda que não se confundam com o discurso comercial em si como conceito e instituto 

jurídico, estão inseridas nesta lógica, sem dúvida. 

 

1.3. Então, marcas podem ser entendidas como discurso 

constitucionalmente protegido? 
 

Trademarks are any combination of expression—words, symbols, colors or 

package designs—used to identify and distinguish a good or service produced 

by one source from those of other sources. (...) While there can be debate 

over what level of protection applies, trademarks are “speech” protected by 

the First Amendment. Trademarks are used for more than mere commercial 

transactions. Marks routinely serve to convey group identity, including racial, 

religious, national, political and gender affiliations. (Trecho do brief de 

RUTHERFORD INSTITUTE em Matal v. Tam, 2017) 

 

 Marcas são expressões do ser humano, seja individual ou coletivamente 

(inclusive através de pessoas jurídicas). Mesmo na hipótese de um computador ou 

qualquer outro ser vir a aleatoriamente criar algo que cumpra eventualmente a função 

de marca, a construção de conteúdo, ideias e conceitos por detrás do símbolo terão 

necessariamente que ser pensadas e trabalhadas por seres humanos. A marca terá 

tanto sua função distintiva quanto expressiva necessariamente desenvolvidas de 

acordo com o desejo e segundo as diretrizes de quem tiver interesse legítimo em 

promovê-la. Ainda que não sejam, via de regra, obras intelectuais na acepção jurídica 

do termo165, é perfeitamente possível dizer que marcas são criações do espírito, vez 

que concebidas da criatividade do ser humano, seja no tocante à sua composição 

 
trabalho. Estamos falando aqui, literalmente, do mercado de trocas de produtos e serviços, e como ele 
pode ser meio útil também para a transmissão de ideias. Em uma explicação sucinta, seria o 
“commercial marketplace” servindo como veículo para a operação do “marketplace of ideas”. 
 
165 Porque não se encaixam, em seu uso como marcas, no art. 7º da Lei Federal nº 9.610/1998 (Lei de 
Direitos Autorais). As marcas figurativas até podem ser eventualmente enquadradas como obras 
intelectuais porque são desenhos e obras de design gráfico, mas eventual proteção de seu conteúdo 
via direito autoral só poderá ocorrer no âmbito de aplicação deste outro instituto, por operação do 
princípio da especificidade de proteções. A proteção jurídica da marca cumpre determinada função; a 
proteção jurídica dos direitos autorais cumpre outra completamente distinta. Sobre referido princípio, 
cf. BARBOSA, Denis Borges. Proteção das Marcas (op. cit.), p. 237-240. Sobre a interface específica 
entre marcas e direitos autorais, idem, p. 341-342. Já tivemos a oportunidade, também, de discutir este 
princípio em um pouco mais de detalhe ao analisarmos sua relação com as marcas não tradicionais e 
o “argumento da sobreposição”, segundo o qual a proteção marcária a estes sinais seria dispensável 
tendo em vista já estar disponível para eles o direito autoral ou normas relativas à vedação à 
concorrência desleal. Para esta discussão, cf. BARBAS, Leandro M. V. Marcas Não Tradicionais (op. 
cit.), p. 37-40. 
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(pensar qual será o conteúdo do sinal, no que podem ser eventualmente aleatórias ou 

até criadas com o auxílio da tecnologia) como ao desenvolvimento das ideias e 

conceitos que aquele sinal deverá transmitir ao público (o branding, que não raro 

também influencia na própria composição do signo). 

 Como já bem diagnosticou Denis Borges Barbosa166, “apesar de instrumento 

de concorrência e compromisso com o consumidor [em outras palavras, por ter função 

distintiva], a marca não deixa jamais de ser também instrumento de expressão e de 

informação”. Dito isso, natural que as marcas possam ser entendidas como discurso 

constitucionalmente protegido na forma do art. 5º, IX, da mesma Constituição, na parte 

que dispõe ser “livre a expressão da atividade (...) de comunicação” (grifos não 

constantes do original), apesar de não ser nada irrazoável descrever as marcas como 

formas de expressão intelectual, artística ou até científica, em alguns casos. 

Encaixam-se, segundo o autor acima citado, além de sua proteção no âmbito do direito 

industrial, como componente do conceito constitucional de patrimônio cultural (art. 216 

da Carta de 1988), principalmente em seu inciso I, que inclui as formas de expressão 

no rol da categoria. 

 As marcas são, indubitavelmente, concebidas e desenvolvidas por seres 

humanos que nela refletem, cada qual à sua maneira particular, valores, ideias e 

significado. Ainda que tenham a função jurídica e prática de permitir ao consumidor 

aferir a origem de um produto, não se pode dizer, jamais (para usar exatamente o 

termo empregado pelo saudosíssimo professor Denis Borges Barbosa), que ela não 

é forma de expressão. O conteúdo da marca reflete e carrega a criatividade de 

alguém, e por isso é claramente a materialização de uma expressão. Também por 

isso, inclusive, é tão difícil falarmos em marcas completamente despidas de conteúdo 

expressivo, como já discutimos aqui em passagens anteriores. Ainda que a marca não 

“editorialize”167 ou emita opinião sobre qualquer assunto, ela muito provavelmente 

carregará ideias e valores construídos pelo titular, pelo que mesmo assim não poderia 

deixar de ser considerada expressão sob algum ponto de vista. Marcas são, por 

excelência, veículos que carregam significado, independentemente da forma que 

 
166 Observações entre colchetes não constantes do original. Idem (nota de rodapé anterior), p. 242. 
 
167 Trata-se de referência ao vocábulo usado no caso Friedman v. Rogers, da Suprema Corte americana 
(1979), já citado no início de nosso texto, ao se referir a alguns nomes comerciais que só querem 
transmitir ao público a disponibilidade de determinado serviço, sendo completamente despidos de 
qualquer atividade expressiva, razão pela qual seriam caracterizados como discurso comercial puro. 
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assumam168. Conforme já debatemos extensamente acima, porém, é certo que 

algumas marcas exibirão preponderância de sua função distintiva (sendo concebidas 

e desenvolvidas mais para facilitar a operação da distinção em mercado) enquanto 

outras terão carga expressiva mais notável (buscarão, com maior ênfase, expressar 

um ponto de vista definido sobre alguma questão, ainda que não deixem de servir 

para esta mesma operação da distinção). 

 No mais, marcas são, em sua maioria, palavras, desenhos ou uma junção das 

duas coisas169. Palavras e desenhos são formas tradicionalíssimas de expressão, 

certamente das mais primordiais. Assim sendo, natural que se encaixem na categoria. 

Não procedem, como vimos, eventuais argumentos no sentido de que estes 

elementos perdem ou podem perder seu caráter expressivo por adquirirem função 

marcária, serem apropriados como direitos de marca ou se destinarem a uso 

comercial ou finalidade lucrativa170. Já discutimos muitos aspectos desta temática nos 

subcapítulos anteriores. 

O que há, de fato, é uma preocupação a respeito da impossibilidade de 

apropriação, como marca, de palavras e desenhos genéricos, vulgares, de uso 

comum e categorias similares171. Em sendo este o caso, no entanto, mesmo a 

 
168 É este o principal argumento a reconhecer a possibilidade de elementos não tradicionais, como 
sons, cheiros e texturas, por exemplo, constituírem marca. Não importa a forma adotada, se palavra, 
figura, som, aroma ou qualquer outra. Importa mesmo a possibilidade daquele veículo transmitir 
significados para que possa ser reconhecido como marca. Neste sentido está o acórdão da Suprema 
Corte americana Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., julgado em 1995, que discutia se cores 
isoladas poderiam ser consideradas marcas. A conclusão da Corte, para surpresa de ninguém, foi 
justamente a de que cores podem servir como marcas (desde que observados outros requisitos, 
claramente) porque é possível que elas carreguem significado em determinados contextos. Ainda, o 
nosso Marcas Não Tradicionais (op. cit.), p. 16-21 
 
169 Cumprindo ressaltar, obviamente, que há também as marcas compostas de elementos não 
tradicionais, como sons, cheiros, texturas táteis, entre muitos outros tipos. Estes tipos de marcas não 
fogem à regra, podendo cumprir função expressiva, sendo igualmente utilizados para veicular pontos 
de vista. No entanto, não negamos que a vastíssima maioria das marcas são as tradicionais nominativa, 
figurativa ou mista. Sobre todo este assunto, cf. o nosso Marcas Não Tradicionais (op. cit.). 
 
170 Se isso acontecesse, conforme já discutimos, a atividade jornalística não poderia gozar de proteção 
como componente da atividade expressiva, acontecendo o mesmo com livros e obras de arte em geral. 
Quase nada gozaria de proteção como forma de expressão, a não ser que feita de maneira 
completamente filantrópica e desinteressada. A maioria das formas de expressão dependeriam de 
financiamento, que tende a condicionar o próprio conteúdo da expressão, subvertendo a própria 
liberdade. Essa eventual via de argumentação operaria contra a própria ideia de liberdade de 
expressão, sendo ilógica e injusta, por isso inexigível e equivocada. No entanto, não se vê muito quem 
defenda que só deva haver proteção expressiva ao discurso completamente desinteressado 
economicamente. 
 
171 A INTA usa este exemplo, de forma grosseiramente equivocada, em nosso ver, para afirmar que o 
componente expressivo das marcas não é alvo de proteção jurídica (em seus briefs de amicus curiae 
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preponderância da carga expressiva eventual de uma marca não socorrerá seu pleito 

registral, pelo que continuará sendo possível sua recusa com base nas normas 

corriqueiramente aplicáveis a este tipo de situação. Não há que se confundir a 

imposição da proteção democrático-constitucional à expressão para rejeitar 

filtros de moralidade no registro de marcas com a [obviamente infundada] 

defesa da impossibilidade total de serem rejeitados quaisquer pedidos de 

marcas sob a alegação de que “marcas constituem forma de expressão 

protegida”. Ninguém está, aqui, pregando qualquer tipo de proteção absoluta à 

marca exclusivamente por seu caráter expressivo. As demais hipóteses legais de 

irregistrabilidade continuam plenamente válidas justamente porque nada dizem em 

respeito ao conteúdo expressivo da marca, apenas o distintivo (como já asseveramos 

em diversas oportunidades neste trabalho). A eventual aplicação destas outras 

proibições a marcas com conteúdo expressivo claro não fica em nada prejudicada 

porque nestes casos, a exemplo do que já comentamos quanto à veracidade, o objeto 

da regulação será alheio ao aspecto expressivo do sinal, recaindo exclusivamente 

sobre sua função distintiva e outros critérios analíticos. 

 
à Suprema Corte dos Estados Unidos nos casos Matal v. Tam, de 2017, e Iancu v. Brunetti, de 2019). 
No entanto, ela faz este tipo de afirmação para defender que marcas são sempre discurso comercial, 
a despeito de haver eventualmente um ponto de vista ou mensagem expresso na marca. Baseia-se em 
casos antigos da Suprema Corte para fazer esta assertiva. Já tivemos a oportunidade, no subcapítulo 
anterior, de abordar sucintamente este posicionamento. Primeiramente, referida defesa se baseia no 
já apresentado critério de separabilidade do discurso privado (político, social, etc.) do componente 
distintivo em marcas, segundo o qual não é imprescindível, para viabilizar a existência do discurso 
privado, seu registro como marca. Seria, assim, possível ignorar o conteúdo expressivo da marca para 
fins de sua proteção como direito industrial. Sua outra lógica principal para negar proteção ao conteúdo 
expressivo de marcas equipara “componente expressivo da marca” a “uso de termos genéricos e 
descritivos em geral”, sequer fazendo qualquer sentido, como se este componente expressivo se 
resumisse sempre ao uso de slogans e palavras de uso comum. Se a expressão contida na marca fizer 
uso de palavreado impassível de apropriação por genérico ou inverídico (relativamente a critérios 
objetivos do produto ou serviço, conforme discutido acima) a livre expressão não socorrerá a marca, 
ao contrário do que aconteceria se a impossibilidade de apropriação fosse justificada apenas por 
critérios de moralidade. Este é o equívoco da INTA. No brief mais recente, juntado ao caso Iancu v. 
Brunetti, a INTA afirma (p. 11) que a legislação americana de marcas não regula qualquer aspecto 
expressivo contido nos sinais, apenas a função distintiva em si. No entanto, essa assertiva é 
equivocada. Quando a legislação determina, com base exclusiva no conteúdo expressivo da marca 
requerida, que esta não poderá ser registrada por aplicação de critérios de moralidade, ela ignora 
completamente a função distintiva da marca, conforme já afirmamos inúmeras vezes neste trabalho. A 
lei (no caso, tanto a americana como a brasileira) regula sim, portanto, o aspecto expressivo contido 
nas marcas, justamente através da cláusula de moralidade. De qualquer forma, a INTA acaba 
concluindo pela impossibilidade da existência de uma cláusula de moralidade em marcas porque esta 
não satisfaz sequer o critério protetivo mais brando (teste Central Hudson) conferido ao discurso 
comercial, dentre outros motivos. 
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 Por fim, cumpre ressaltar que diversos trabalhos172 discutem as relações entre 

marcas e liberdade de expressão através do prisma da retratação paródica de marcas 

conhecidas, analisando a possibilidade de titulares de marcas fazerem uso de seus 

direitos de exclusiva para impedir seu uso por terceiros em diversos contextos que 

envolvem a hipótese. Pode-se falar também, em relação a este tema, no próprio 

conteúdo do art. 132, IV, da LPI, que dispõe ser impossível ao titular “impedir a citação 

da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde 

que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo”. 

 É necessário deixar claro que não são relações deste tipo entre marcas e 

liberdade de expressão que abordamos no presente trabalho. Ao contrário do que 

defendemos, estas abordagens não dizem respeito à questão da marca como 

corolário ou desdobramento da liberdade de expressão em si, mas sim da 

preponderância da liberdade de expressão ao direito industrial de marca quando de 

seu uso paródico (geralmente em contextos não-comerciais). Nossa tese trata das 

marcas como sendo a própria expressão em si, e a impossibilidade de critérios de 

moralidade serem legitimamente utilizados para impedir seu reconhecimento jurídico. 

Não pretende tratar de paródias de marcas conhecidas e a impossibilidade de 

enforcement de registros e direitos em geral por aplicação da liberdade de expressão. 

É necessário deixar clara esta diferenciação, vez que, como já asseverado e 

exemplificado, há textos que relacionam ambas as temáticas por este prisma, 

diferente do nosso. 

 Em suma, marcas são perfeitamente identificáveis como discurso, 

especialmente na acepção jurídico-constitucional do termo (que é, naturalmente, a 

 
172 A exemplo de um citado por Denis Borges Barbosa em sua tese (citada nas notas de rodapé 
imediatamente anteriores à presente), qual seja KATYAL, Sonia. Semiotic Disobedience. In: 
Washington University Law Review, v. 84, n. 2, 2006. Este texto relaciona marcas e liberdade de 
expressão através de um conceito chamado “semiotic democracy”, oriundo do campo de estudos da 
comunicação, que prega a possibilidade de consumidores ressignificarem palavras e símbolos 
alterando o conteúdo a eles dado por titulares e fornecedores em geral. Um dos exemplos abordados 
é, justamente, o das paródias de marcas. Outro trabalho na mesma linha (relaciona marcas e liberdade 
de expressão através da questão das paródias) é PONTES, Leonardo M. Trademark And Freedom 
Of Speech: A Comparison Between The U.S. And The Eu System In The Awakening Of Johan 
Deckmyn V. Helena Vandersteen. Disponível em: 
<https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ipl_ge_15/wipo_ipl_ge_15_t3.pdf>. Acesso em: 11 
abr. 2019. Apesar de este texto aparentemente não ter sido publicado em periódico ou obra, ele foi 
apresentado no âmbito de reunião da OMPI, conforme informações constantes do site 
<https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=36802> (acesso em 11 abr. 2019). Referido 
texto faz um apanhado de decisões norte-americanas e europeias sobre a possibilidade de uso de 
marcas no contexto de paródias e as diversas nuances existentes nestes casos. 
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que mais nos interessa), não havendo qualquer elemento para desqualificá-las desta 

categorização. 
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Capítulo 2. Negar um pedido de marca mediante a aplicação da cláusula 

de moralidade constitui supressão de discurso pelo Estado? Da relação 

direta entre registro de marca e liberdade de expressão. A marca como 

potencializadora do discurso; a impossibilidade de registro por aplicação 

da cláusula de moralidade como obstáculo ilegítimo ao discurso. Inibir o 

discurso, ainda que sem proibi-lo, é tão inadmissível constitucionalmente 

quanto censurá-lo direta e expressamente. 

 

Federal trademark registration brings with it valuable substantive and 

procedural rights unavailable in the absence of registration. These benefits 

are denied to anyone whose trademark expresses a message that the 

government finds disparages any group (…). The loss of these rights, standing 

alone, is enough for us to conclude that [the law] has a chilling effect on 

speech. Denial of federal trademark registration on the basis of the 

government’s disapproval of the message conveyed by certain trademarks 

violates the guarantees of the First Amendment. (Trecho de In Re: Tam, 

julgado “en banc” pela CAFC em 2015, sendo a opinião autorada pela juíza 

KIMBERLY MOORE) 

 

 Sem dúvida, uma das reações naturais dos que se depararem com nossa tese 

pela primeira vez será imaginar que ela carece de fundamento porque obter o registro 

de uma marca não seria em nada importante ou decisivo para a manutenção da plena 

liberdade de expressão. Mesmo que alguém tente expressar um ponto de vista em 

uma marca, não conseguir obter seu registro porque o Estado determina que ela é 

imoral seria algo constitucionalmente aceitável, vez que não haveria interferência na 

livre expressão. É que, não conseguindo a marca, o ponto de vista ainda poderia ser 

expressado e difundido por inúmeros outros meios, inclusive mais tradicionais para a 

veiculação de pontos de vista quando comparados ao sistema marcário173. Não só, 

sequer haveria prejuízo, porque o titular da marca considerada imoral poderia até 

continuar sua livre utilização em mercado; ele só não poderia gozar plenamente dos 

benefícios jurídicos que uma marca registrada lhe garantiria. Ainda, poderia se cogitar 

a proteção usual do sinal segundo a doutrina da marca não registrada174, consistente 

 
173 Continuaria sendo possível escrever um texto ou um livro, ir às redes sociais, gravar um vídeo, 
mandar uma carta para um jornal, ir à televisão, falar com pessoas na rua, organizar um ato, e assim 
por diante. 
 
174 Extensa apresentação e análise do tema em BARBOSA, Denis Borges. Da Proteção Real da Marca 
Não Registrada no Brasil. In: PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e 
Constituição, n. 2, 2013. Disponível em: <http://www.pidcc.com.br/br/2012-10-29-17-31-
36/indexacao/2-uncategorised/58-da-protecao-real-da-marca-nao-registrada-no-brasil>. Acesso em: 
16 abr. 2019. 
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basicamente na tutela alternativa através da legislação proibitiva da concorrência 

desleal.  

 Exatamente como acontece com as argumentações contrárias à possibilidade 

de registro ou reconhecimento geral de marcas não tradicionais175, é de se imaginar 

que, por tratar-se de situação análoga, que os defensores da cláusula de moralidade 

se apressariam em desqualificar a discussão afirmando que, se a intenção é proteger 

o discurso, os benefícios jurídicos outorgados por um registro de marca são algo 

apenas facultativo, dispensável ou que não tem qualquer importância acentuada, 

sendo obtidos por nada mais que mera conveniência. Afirmariam ser possível 

“sobreviver sem ele”, razão pela qual não se haveria que invocar uma discussão 

constitucional ou democrática sobre o assunto. A rejeição a um pedido de registro de 

marca por critério que nada dialoga com sua função distintiva176 seria pequeno detalhe 

de baixa repercussão para todos, inclusive para o próprio depositante. Como não 

haveria dano à intenção comercial (porque a marca ainda poderia ser defendida 

através de outros mecanismos mesmo sem registro) e não haveria prejuízo à 

expressão (porque haveria outros modos de promovê-la), estaria encerrada a questão 

em favor da possibilidade da existência de uma cláusula de moralidade em marcas 

por falta de relevância da discussão. Chega-se até, inclusive, a sugerir que viabilizar 

o registro nestes casos seria medida a operar contra a livre expressão, porque a 

medida remove da esfera concorrencial determinados termos ou expressões, o que 

viria a inibir o proferimento do discurso nos termos previamente protegidos.177. 

Este tipo de entendimento não pode jamais prosperar, sob pena de admitir-se 

restrição prejudicial infundada à prerrogativa democrática e garantia constitucional da 

liberdade de expressão. Poder obter o registro de uma marca sem ter de se sujeitar a 

 
175 Cf. o nosso Marcas Não Tradicionais (op. cit.), p. 37-44, quando falamos sobre o argumento da 
sobreposição. Grosso modo, este argumento consiste em afirmar que não haveria problema em não 
prever proteção legal como marca aos signos não tradicionais porque o público e o titular já ficariam 
protegidos contra a confusão pelos dispositivos concernentes à concorrência desleal e outras normas. 
Aqui, o argumento se repetiria em outra forma, sustentando que nenhum prejuízo teria aquele cuja 
marca fosse negada por critérios de moralidade, por aplicação de outros dispositivos e porque a 
expressão continuaria podendo ser veiculada em outros fóruns. 
 
176 Aqui fazemos referência a todos os aspectos da marca que não digam respeito ao seu componente 
expressivo. Inclui-se veracidade, a distintividade, a liceidade (ignorada a visão que inclui a observância 
de moral e bons costumes neste critério) e a disponibilidade do sinal. 
 
177 Neste sentido, cf. RAMSEY, Lisa. A Free Speech Right to Trademark Protection? In: The 
Trademark Reporter, v. 106, n. 105, 2016. pp. 881-882. 
 



122 
 

um filtro de moralidade dialoga de tal forma diretamente com a chance de 

sobrevivência de uma mensagem no livre mercado de ideias que afirmar a 

possibilidade de rejeição do pedido sem motivação legítima (como ocorre na aplicação 

da já mencionada cláusula) se traduz em supressão injusta ou inibição inadmissível 

ao discurso. Tal é, inclusive, a dicção do art. 5º, VIII, da Constituição Federal, que 

dispõe que “ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 

convicção filosófica ou política” – justamente o que ocorre na hipótese de aplicação 

da cláusula de moralidade. E, de qualquer forma, se já concluímos que marcas são 

uma forma de expressão, rejeitá-las sem fundamentação constitucionalmente 

consistente (como é o caso da cláusula de moralidade) viola a livre expressão, ainda 

que permaneçam disponíveis outros mecanismos para a difusão do pensamento178. 

Não é verdade, conforme veremos, que a recusa a um pedido de registro ou 

reconhecimento de marca seja indiferente para a finalidade de se aferir a ocorrência 

de respeito ou ataque à livre expressão. 

 O objetivo do presente capítulo é o de explicitar os vários motivos pelos quais 

não é possível desconectar marcas de liberdade de expressão e vice-versa. Nossa 

intenção é que, ao final, fique bem esclarecido como o registro ou reconhecimento 

jurídico de uma marca não pode ser ignorado, sendo até virtualmente indispensável, 

em muitos casos, para que alguém possa se expressar livremente na sociedade, 

difundindo determinado ponto de vista, posicionamento ou mensagem em geral. 

Mostraremos como a rejeição ao direito de marca por aplicação da cláusula de 

moralidade inibe o proferimento do discurso em si, e não só o aspecto comercial 

relacionado ao uso da marca (operação da distinção pelo consumidor facilitada pelo 

direito de exclusiva e possibilidade de colher lucros monopolísticos a partir deste fato). 

Ainda, deixaremos claro como a impossibilidade de obtenção de registro, no caso 

específico da aplicação da cláusula de moralidade, expõe o locutor da mensagem a 

uma diminuição considerável do controle de sua presença pública e do trato que se 

quer dar ao posicionamento em questão. A impossibilidade de obtenção de uma 

marca pode ser, ainda, especialmente nociva para entidades pequenas que lidam com 

 
178 E o objetivo central de nossa tese é justamente o de discutir por que critérios de moralidade não 
constituem motivação consistente para rejeitar pleitos marcários. Não é o que discutiremos 
especificamente neste capítulo, que se dedica a rebater um argumento comum neste debate, que é o 
de que rejeitar marcas não significa atentar contra a liberdade de expressão porque a mensagem 
veiculada na marca rejeitada continua podendo ser difundida livremente por outros meios. 
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assuntos controversos ou considerados tabu, independentemente dos valores que se 

encontrem mais fortes na sociedade neste ou naquele momento. São diversas as 

conexões entre marcas e liberdade de expressão, e aqui discutiremos cada um dos 

pontos de interseção que vislumbramos. 

Como já adiantamos, ainda não fundamentaremos extensamente o porquê de 

a cláusula de moralidade ser inadmissível per se – por ora basta nos adiantar que é, 

tendo em vista se tratar do único dispositivo da legislação que analisa o conteúdo 

expressivo das marcas, ignorando completamente seu aspecto distintivo. O 

desenvolvimento desta discussão, mais extensa, ficará para capítulos posteriores. 

Aqui nos dedicaremos apenas a demonstrar como a marca é muito mais importante 

do que parece para que alguém possa se expressar livremente, e que removê-la da 

dinâmica das liberdades discursivas só traz repercussões nocivas e inaceitáveis à 

sociedade, intoleráveis democraticamente. E, conforme já expusemos no subcapítulo 

anterior (onde analisamos se marcas podem ser consideradas discurso), não se trata 

de afirmar que nenhuma marca pode ser rejeitada sem que isso signifique atentar 

contra a liberdade de expressão. Se o critério para seu indeferimento for lastreado em 

fundamentos ligados ao aspecto distintivo-objetivo da marca (principalmente 

distintividade, veracidade objetiva179, disponibilidade e liceidade180), a decisão será 

completamente aceitável do ponto de vista da liberdade de expressão181. 

Por mera conveniência, separamos o presente capítulo em tópicos, tendo em 

vista as especificidades de cada argumento, que podem ser considerados em 

conjunto ou individualmente para formar uma defesa sólida e consistente de nosso 

posicionamento. 

 

 
179 Aquela, como já vimos ao final do capítulo 1.2, cuja aferição estiver relacionada a aspectos objetivos 
do produto ou serviço oferecido, tais como informações, qualidade ou procedência, e não a veracidade 
subjetiva, vinculada ao conteúdo da opinião ou ponto de vista refletidos na marca. 
 
180 Excetuada a cláusula de moralidade que geralmente se inclui neste último quesito. A licitude, neste 
caso, versará principalmente sobre a não identificação da marca para com símbolos e nomes oficiais 
(de entidades governamentais ou públicas em geral, mormente). 
 
181 A decisão de indeferimento pode continuar sendo equivocada, injusta ou ilícita do ponto de vista 
jurídico-marcário, isso é, se a marca pretendida for julgada não distintiva quando na realidade o é, 
indisponível quando ausente anterioridade impeditiva razoavelmente aplicável, enfim, por má aplicação 
dos critérios legais constantes dos demais incisos (excetua-se o III) do art. 124 da LPI – que não 
importam à liberdade de expressão porque não constituem filtros aplicáveis ao aspecto expressivo da 
marca. 
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a) O argumento da cláusula de moralidade como “condição para acesso a um 
programa de Estado” e sua completa falência com fulcro na “unconstitutional 
conditions doctrine”. Não se pode penalizar alguém por exercer um direito 
constitucional - no caso, o direito à livre expressão. Condicionar a obtenção dos 
benefícios jurídicos decorrentes do registro de marca à obediência a padrões 
de moralidade impostos pelo Estado premia a adoção de certos tipos de 
discurso ao mesmo tempo em que pune outros porque os inibe 
significativamente.  
 

 O cerne do argumento182 a fundamentar a tese de que o Estado é livre para 

indeferir marcas através da cláusula de moralidade sem que isso viole a liberdade de 

expressão alheia consiste em afirmar que ele dispõe da faculdade de colocar 

condições à obtenção de um benefício governamental que auxilia na divulgação de 

determinados discursos sem que com isso ocorra a supressão integral do discurso em 

caso de indeferimento. O discurso poderia continuar a ser proferido de outras formas, 

inclusive em mercado, apenas sem a proteção legal à marca registrada. Por continuar 

sendo possível o proferimento da integralidade do discurso através de outros 

mecanismos, não se afetaria de nenhuma forma a liberdade de expressão183. 

Ou seja, a cláusula de moralidade em marcas não teria o condão de restringir 

qualquer discurso constitucionalmente protegido porque se constituiria em mera 

 
182 Este argumento é tão central na defesa da existência de uma cláusula de moralidade (em suas 
diversas nuances) que foi feito em um caso, rechaçado na decisão respectiva e posteriormente 
reprisado em outro caso, todos julgados pela Suprema Corte americana. Em Matal v. Tam julgado em 
2017, este argumento e seus desdobramentos (conforme veremos neste e no próximo capítulo) ocupa 
três quartos da defesa escrita (brief) da cláusula de moralidade feita pelo governo no caso. O argumento 
foi rechaçado pela decisão, também conforme veremos. Em Iancu v. Brunetti, julgado em 2019, o 
mesmo argumento foi reprisado com algumas modificações e novamente repelido. 
 
183 Esta é a racionalidade contida no trecho curto de um dos julgados mais utilizados em discussões 
sobre o assunto na jurisprudência americana entre 1981 e 2017: In Re McGinley, julgado pela United 
States Court of Customs and Patent Appeals (a “CPPA”, “Corte de Apelações em Aduana e Patentes 
dos Estados Unidos”, em tradução livre. Trata-se de uma antiga corte de segunda instância com 
jurisdição sobre alguns assuntos específicos, como o nome já sugere, extinta em 1982 e incorporada 
à estrutura da United States Court of Appeals for the Federal District - CAFC) em 1º de outubro de 
1981. Trecho deste julgado diz o seguinte: "With respect to appellant's First Amendment rights, it is 
clear that the PTO's refusal to register appellant's mark does not affect his right to use it. (…). No conduct 
is proscribed, and no tangible form of expression is suppressed. Consequently, appellant's First 
Amendment rights would not be abridged by the refusal to register his mark" (nossa tradução: “No que 
diz respeito aos [direitos constitucionais de livre expressão] do apelante, fica claro que a recusa da PTO 
[escritório de registro de marcas e patentes] em registrar a marca do apelante não afeta seu direito a 
usá-la. (...) Nenhuma conduta é proibida, e nenhuma forma tangível de expressão é suprimida. 
Consequentemente, os [direitos constitucionais de livre expressão] do apelante não teriam sido 
reduzidos pela recusa em registrar sua marca”. Somente com o julgamento de Matal v. Tam, pela 
Suprema Corte dos Estados Unidos, em 2017, é que a lógica do trecho acima citado caiu totalmente 
por terra. 
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imposição de condição para a obtenção de um benefício público, uma regra a ser 

seguida por quem quiser o “privilégio” de ter uma marca registrada. Indeferir o pedido 

seria apenas uma forma de o Estado afirmar que não quer ser associado com aquela 

mensagem, sem que isso significasse uma proibição ao discurso, vez que o 

depositante seguiria livre para veiculá-la sem registro. 

 Nesta esteira, conceder um registro poderia ser entendido como um tipo de 

auxílio ao titular no proferimento do discurso contido na marca porque ele se utilizará 

deste benefício para protegê-la posteriormente - com a própria assistência do Estado 

(polícia, tribunais, aduana, e assim por diante). Ainda, como a obtenção de um título 

de marca permite ao interessado combater contrafatores, barrar a apropriação de 

sinais por terceiros e ter maior segurança jurídica quanto à sua propriedade, o Estado 

acabaria por fornecer algum tipo de suporte no proferimento da mensagem, 

viabilizando e fortalecendo sua proteção jurídica. O ente público, ao vedar a 

possibilidade de registros conflitantes com a cláusula de moralidade, estaria nada 

mais que se recusando a ajudar na defesa da ideia em si, mesmo que indiretamente 

(através da não-concessão do registro), o que lhe seria legitimamente facultado. 

Além disso, apesar de o depósito e a manutenção de marcas ser objeto de 

pagamento de taxas pelo usuário, o Estado dedica pessoal, tempo e outros recursos 

de natureza pública para manter o sistema funcionando184, razão pela qual seria 

possível afirmar que há benefícios não-financeiros185 ligados ao registro que o 

caracterizariam como uma espécie de auxílio ou subsídio governamental, mesmo que 

indireto. Esta caracterização, por sua vez, daria ao Estado maior discricionariedade 

para decidir que tipo de mensagem “apoiar”186. 

 
184 Principalmente através da análise, publicação, recepção de manifestações de terceiros, respectivo 
julgamento e monitoramento em geral dos processos de registro de marca. 
 
185 Por exemplo, seria só por causa dos recursos estatais gastos na manutenção de uma base de dados 
pública sobre quais marcas estão sob registro ou análise que potenciais infratores seriam inibidos de 
violar direitos marcários alheios. Registrar a marca, assim, beneficiaria o usuário em proporção que 
extrapolaria o mero valor pago para obter o certificado. 
 
186 Seria um caso análogo ao financiamento de uma obra audiovisual que usa recursos do Estado para 
atacá-lo ou para difundir uma mensagem completamente contrária ao esforço institucional que o Estado 
vem fazendo em prol de uma determinada causa social, por exemplo. É óbvio que o Estado não pode 
ser obrigado a ceder recursos nestes casos, podendo impor seus próprios critérios de seleção, mesmo 
que dotados de maior carga de subjetividade e que haja maior interferência na liberdade de expressão 
alheia. O argumento do sistema marcário como subsídio será melhor analisado no capítulo 3.1, infra. 
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Em resumo, o cerne da argumentação pela inexistência de conexão entre 

registro de marca e livre expressão parte de uma lógica típica a fundamentar 

juridicamente a maior discricionariedade do Estado em regular o conteúdo de 

discursos proferidos com o auxílio direto de programas de subsídio, apoio ou 

financiamento governamental, a exemplo do custeio público do audiovisual187 ou das 

artes em geral188, bem como da disponibilização de acesso a instalações e facilidades 

pagas com recursos públicos189. A premissa é a de que como o sistema de registro 

de marcas é público, o Estado poderia ditar as condições que entendesse razoáveis 

e lícitas190 para que alguém dele possa usufruir, aí estando incluída a instituição de 

uma cláusula de moralidade que lhe permita impor seus próprios valores contra os 

usuários do mecanismo191. Algo como “minha casa, minhas regras”. 

 
187 Realmente, a Agência Nacional do Cinema – ANCINE, que administra o Fundo Setorial do 
Audiovisual – FSA impõe requisitos de conteúdo para as obras audiovisuais financiadas com dinheiro 
público. Não podem, por exemplo, ser pornográficas ou conter temática político-partidária (ao menos 
explicitamente). Cf. Instrução Normativa ANCINE nº 100, de 29 de maio de 2012, que dispõe, dentre 
outros temas, que determinados tipos de conteúdo, mesmo que produzidos localmente, não servem à 
finalidade de cumprir a “cota de produções nacionais” imposta aos canais de televisão. Assim, o Estado, 
nestes casos, pode influenciar no conteúdo do discurso expressado até certo ponto através da negativa 
de concessão de recursos públicos para obras que não sigam determinadas diretrizes estatais. 
 
188 A música, o teatro, a dança, a literatura; enfim, há vasta gama de programas governamentais de 
financiamento de artes. No Brasil não é diferente, havendo programas de financiamento direto e indireto 
de artes nos âmbitos federal, estadual ou municipal, partindo da própria administração ou através de 
empresas estatais. O Estado pode perfeitamente se recusar a financiar uma peça de teatro ou um show 
musical, por exemplo, onde esteja prevista a realização de um ato sexual ou de consumo de drogas, 
por exemplo. 
 
189 A jurisprudência norte-americana tem um caso interessante neste tópico, em temática 
correlacionada: United States v. American Library Association, julgado pela Suprema Corte em 2003. 
Nele, discutia-se a constitucionalidade de uma lei que determinava o uso, por bibliotecas públicas, de 
filtros de acesso a determinados tipos de conteúdo online como condição para o recebimento de 
financiamento federal. A lei foi considerada constitucional por diversos motivos, sendo que a nós 
interessa apresentar o caso como exemplo onde o Estado pode condicionar o acesso a certos 
“benefícios públicos” ao atendimento de determinadas regras. 
 
190 Sempre mantendo como regra, no entanto, ampla discricionariedade para fixar seus próprios 
critérios. 
 
191 Os defensores da cláusula de moralidade como condição passível de imposição pelo Estado para a 
obtenção do registro de marca, no direito norte-americano, geralmente se arvoram em casos onde 
diferentes cortes (dentre as quais a Suprema) reconheceram a constitucionalidade de algumas leis que 
permitiam que o Estado impusesse certos filtros de conteúdo como pré-requisito para a outorga de 
benefícios. No entanto, tais casos geralmente envolvem a transferência de recursos (dinheiro) do 
Estado para particulares de maneira direta (como no financiamento das artes) ou indireta (através de 
isenções ou dedutibilidade fiscais, por exemplo). Nestes, como o Estado efetivamente custeia uma 
atividade de maneira direta, há maior discricionariedade para este impor os termos que entender mais 
cabíveis para a concessão do benefício de acordo com o objetivo, pelo que o fundamento constitucional 
das restrições fica adstrito ao poder do Estado de decidir como irá gastar seus recursos e na ausência 
de obrigação deste financiar a divulgação de quaisquer discursos particulares. Não há, efetivamente, 
direito a obter apoio do Estado na divulgação de uma mensagem. Por outro lado, o registro de marcas 
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A questão específica acerca da possibilidade de caracterização jurídica do 

registro como subsídio, custeio ou mesmo como endosso estatal à mensagem contida 

na marca serão tema de debate no capítulo 3.1, infra192. No presente subtópico, nosso 

foco recairá sobre o argumento geral segundo o qual a cláusula de moralidade é 

restrição aceitável por ser “mera condição para a obtenção de um benefício 

governamental”, prosseguindo para concluir ser possível essa imposição porque o 

discurso continua a poder ser proferido, inclusive com natureza marcária, apenas sem 

o benefício do registro. Por poder ser externalizado, não haveria ofensa ou punição à 

livre expressão – ela continuaria “livre”, apesar da restrição. 

 Nossa resposta inicia afirmando que não é válida a premissa do argumento 

segundo a qual é possível impor quaisquer tipos de restrições ao discurso desde que 

não ocorra um banimento total ao proferimento do mesmo – seja mediante censura 

prévia ou posterior. Um “banimento parcial”, assim, não ofenderia a livre expressão 

porque o discurso continuaria podendo ser proferido de maneira geral, apenas não 

em alguns contextos - no caso, no âmbito do sistema de registro marcário. 

Não é igualmente válido afirmar-se que, por não os suprimir completamente, o 

Estado pode delimitar um conjunto de discursos com os quais discorda e submetê-lo 

a restrições subjetivas específicas não impostas a outros tipos de discurso com base 

exclusiva em seu conteúdo expressivo (ponto de vista refletido na marca)193 - tais 

como a inelegibilidade à recepção de benefícios governamentais, no caso os 

decorrentes do registro de marca. O cerne de nossa refutação a todo este argumento 

está no fato de que o Estado não pode, neste caso, ter a faculdade ou a prerrogativa 

de estimular ou desestimular a adoção desta ou daquela fala por particulares através 

 
definitivamente não se caracteriza como uma forma de custeio ou apoio direto, pelo que a doutrina se 
aplica sem quaisquer complicações. O truque da argumentação está em tentar caracterizar como 
receptor de apoio estatal tudo o que passar, de alguma forma, por seu crivo. Não é o que ocorre, 
efetivamente. 
 
192 Nossa opção por postergar um pouco a análise deste tema se dá em virtude de argumentação 
adicional que não está no cerne do nosso tema de debate específico deste capítulo. Haverá mais coisas 
para discutir na temática das marcas como subsídio ou endosso estatais do que o que queremos 
discutir aqui, que são os termos em que se dá a relação direta entre marcas e liberdade de expressão. 
 
193 Em consonância com o que temos aqui defendido, se a restrição mirar em uma condição objetiva 
da marca, tal como sua similaridade para com outras, critérios de veracidade informacional objetiva 
sobre o produto ou serviço contidos na marca, e assim por diante, há a possibilidade da imposição de 
restrições. Nosso problema é com as restrições inerentemente subjetivas, quais sejam aquelas que 
exclusivamente miram no conteúdo expressivo da marca. É o caso da cláusula de moralidade aqui tão 
discutida. 
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da outorga de benefícios apenas a alguns discursos “selecionados”. A concessão de 

benefícios somente a expressões que perfaçam um padrão de ponto de vista 

considerado oficialmente como “aceitável” implica na imposição de penalidades aos 

demais simplesmente pelo fato de terem sido excluídos da possibilidade desta 

obtenção caso transgridam as linhas de raciocínio e expressão oficialmente 

estabelecidas. 

 Aprofundando a lógica geral acima esboçada, quando o Estado decide que 

determinadas mensagens não poderão fazer jus ao benefício do registro de marca 

exclusivamente porque seu conteúdo é subjetivamente194 tido como inaceitável pelo 

próprio Estado, ocorre uma clara seleção de posicionamentos: alguns serão mais 

facilmente protegidos caso adotados; outros não, ficando sujeitos a maiores 

dificuldades e vulnerabilidades quando de sua expressão. O mais importante, no 

entanto, sequer é a “premiação” de alguns discursos com os benefícios inerentes ao 

registro, mas o fato de que o Estado, ao assim agir, acaba por colocar barreiras e 

restrições ao proferimento de discursos que são tão constitucionalmente protegidos195 

quanto os “oficialmente tolerados”. Ao determinar que, dentre discursos que gozem 

desta proteção, apenas alguns farão jus196 aos benefícios decorrentes do registro de 

 
194 Não se trata da aplicação de critérios objetivos tais como a similaridade da marca para com outra 
marca, veracidade de elementos objetivos da marca, e assim por diante, mas sim de repúdio ao ponto 
de vista contido na parcela expressiva da marca, como já discutimos em inúmeras ocasiões ao longo 
deste texto. 
 
195 Tanto são protegidos que um dos principais fundamentos do argumento do “benefício 
governamental” é justamente a possibilidade de proferimento do discurso por outras vias. No Brasil, 
será necessário ter cuidado adicional quando se analisa que tipos de discursos devem ser entendidos 
como constitucionalmente protegidos. Aqui, há uma predileção especial das cortes em censurar a 
maioria dos pensamentos e discursos tidos como politicamente incorretos e especialmente “ofensivos”. 
As instituições do Estado brasileiro não gostam nada de pensar em proteger a expressão de quem fale 
palavras grosseiras para pessoas em razão de quaisquer características pessoais ou posicionamentos 
político-ideológicos dela. Há um leque amplo de mecanismos jurídicos à disposição do Estado para 
punir e desincentivar a adoção destes discursos conforme a conveniência do momento, tais como leis 
de injúria, calúnia e difamação, alguns dispositivos da Lei Antidiscriminação (Lei Federal nº 7.716/1989, 
conhecida popularmente – e erroneamente – como “Lei Antirracismo”). No entanto, defendemos ao 
longo de todo este escrito que tal tendência é inaceitável, e o discurso deve permanecer, como regra, 
completamente livre para ser proferido, ainda que seu conteúdo seja profundamente odiável. Apenas 
algumas hipóteses limitadas permitirão a supressão do discurso, conforme veremos em diversos pontos 
de nossa exposição. Quando falamos em “discurso constitucionalmente protegido”, então, fazemos 
referência a este discurso majoritariamente livre, não à “colcha de retalhos” cheias de “mas” e “poréns” 
que as cortes brasileiras costumam considerar quando analisam, geralmente em casos civis ou penais 
de injúria e difamação, “se determinado discurso está abarcado na garantia constitucional à liberdade 
de expressão” ou “extrapolou”. 
 
196 Por óbvio que fazemos menção ao fato das restrições impostas em decorrência de uma escolha 
subjetiva e arbitrária por parte do Estado no filtro de posicionamentos, e não aquelas aplicadas em 
virtude da aplicação de racionalidade objetiva, como é o caso dos demais incisos do art. 124 da LPI. 
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marca, transmite-se uma mensagem muito clara: “abra mão de se expressar da forma 

que deseja – mesmo que você mantenha o direito constitucional de proferir referido 

discurso - ou fique sem os benefícios decorrentes do registro de marca”. 

 Como veremos nos subtópicos adiante, é extremamente prejudicial a qualquer 

agente de mercado não poder contar com um registro para a marca escolhida. 

Desenvolver uma atividade econômica em torno de um signo distintivo impassível de 

apropriação exclusiva aumenta o risco da atividade ainda que se afirme que “mesmo 

sem o registro há meios de defender a marca”197. Do ponto de vista estratégico-

empresarial em propriedade intelectual, não faz muito sentido seguir em frente no 

desenvolvimento do negócio ou da atividade em geral sabendo que inexiste a 

perspectiva de obter um registro de marca para o simbolismo utilizado, salvo 

raríssimas exceções198. É evidente que, na maioria dos casos, haverá enorme 

estímulo para que se mude a marca, adotando uma que tenha maior probabilidade de 

aceitação a registro, do que se continue a usar outro sinal aceitando a impossibilidade 

de sua concessão199. E, no caso de marcas com carga expressiva preponderante, 

 
197 Analisaremos de maneira específica este argumento ainda neste capítulo. Importante notar, mais 
uma vez, que não estamos a defender a impossibilidade geral de que marcas sejam indeferidas, ou 
uma espécie de direito absoluto à marca, mas sim que as indeferir por um critério vago e inexigível 
como o da moralidade é irrazoável. Assim, não há que se falar em ausência de razoabilidade no 
indeferimento caso o critério adotado for preponderantemente objetivo, tal como a indisponibilidade do 
sinal por registro pretérito idêntico com especificação para atividades iguais ou similares. 
 
198 Blaxill e Eckardt, no clássico “A Vantagem Invisível”, ressaltam a imprescindibilidade que as marcas 
tem na criação de valor por empresas “inteligentes”. Cf. BLAXILL, Mark; Eckardt, Ralph. A Vantagem 
Invisível (The Invisible Edge). Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2010. pp. 49-50. Por isso mesmo é 
que, na perspectiva de não se conseguir obter o registro, a opção óbvia será mudar o conteúdo da 
marca, consequentemente o discurso. 
 
199 É verdade que muitos negócios, especialmente os menores, optam por não requerer registro de 
marca, geralmente para evitar custos e burocracia. Isso garante, na ampla maioria dos casos, que eles 
ou permanecerão pequenos ou mudarão de ideia, porque se começarem a crescer sem considerar este 
assunto, inevitavelmente algum aproveitador tentará desviar para si através do engano a clientela 
decorrente daquele sucesso. Aí o registro de marca fará falta, cedo (se a marca ainda estiver disponível 
para registro) ou tarde (se não houver alternativa a não ser pagar grandes quantias para litigar pelo 
reconhecimento do direito de uso da marca fundado no pré-uso ou para comprá-la do terceiro). Por 
isso é que nenhum profissional atuante no ramo da propriedade intelectual, e nem os próprios órgãos 
governamentais relacionados à temática, recomendarão a um negócio que este não proceda ao registro 
de marca. O próprio INPI, aliás, é bem enfático ao defender a importância do registro por parte de 
pequenas e médias empresas, afirmando que "sem o registro da marca, o investimento realizado na 
adoção de uma marca no mercado pode ser em vão, já que as empresas concorrentes podem usar 
sinal idêntico ou semelhante para identificar os mesmos produtos ou serviços" (p. 5-6 da referência a 
seguir). A passagem advém de uma cartilha oficial sobre marcas desenvolvida em parceria com a 
OMPI. Cf. BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. A Criação de Uma 
Marca: Uma Introdução às Marcas de Produtos e Serviços para as Pequenas e Médias Empresas. 
Rio de Janeiro: INPI, 2013. Disponível em: 
<http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/01_cartilhamarcas_21_01_2014_0.pdf>. Acesso em: 21 abr. 
2019. 
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geralmente desenvolvidas “sob medida” para a transmissão contundente de um ponto 

de vista ou posicionamento específicos (para além de sua função distintiva), a própria 

difusão da mensagem pode ficar comprometida ou ao menos ser afetada relevante e 

negativamente pela impossibilidade de obtenção do registro. 

 A unconstitutional conditions doctrine (“doutrina das condições 

inconstitucionais”) é típica do direito norte-americano, mas não há qualquer motivo 

pelo qual não deva ser aplicada igualmente no Brasil200, tal como no presente caso, 

especialmente dado que se tem por certo serem os direitos fundamentais, via de 

regra201, indisponíveis. Sua operação, no pano de fundo do ordenamento jurídico 

pátrio, parece-nos bem fundamentada no art. 5º, VIII, da Constituição, quando este 

dispõe que “ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 

convicção filosófica ou política”. Daí tem-se que referida doutrina versa, grosso modo, 

que não há direito à obtenção de um benefício oferecido pelo governo - como é o caso 

do registro de marcas -, podendo o Estado impor requisitos e condições para sua 

obtenção e negar o pedido em caso de não aderência a estas regras. No entanto, há 

algumas exigências que o Estado não pode fazer em troca da concessão do benefício 

– condições que, se impostas, serão inconstitucionais (daí o nome da doutrina). 

No caso, o Estado não pode exigir que o particular renuncie, ainda que 

parcialmente, a seu direito constitucional à livre expressão em troca da possibilidade 

 
 
200 É inclusive o que defendem alguns poucos autores que já escreveram sobre o assunto na doutrina 
brasileira, sendo o mais notório deles José Lázaro Alfredo Guimarães, Desembargador do TRF-5 que 
já atuou sob convocação extraordinária no STJ. Cf. GUIMARÃES, José Lázaro Alfredo. A doutrina das 
condições inconstitucionais. In: FILHO, Napoleão Nunes Maia; ROCHA, Caio Cesar Vieira; LIMA, 
Tiago Asfor Rocha (Org.). Comentários à Nova Lei do Mandado de Segurança. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010. p. 148-150. Sobre a Unconstitutional Conditions Doctrine e a análise de suas tensões, 
residentes principalmente na seleção de casos onde ela pode não ser aplicada e a fixação de seus 
testes, o texto que mais vemos citado é o de SULLIVAN, Kathleen. Unconstitutional Conditions. In: 
Harvard Law Review, v. 102, n. 7, 1989. Igualmente, cf. FUHR, Edward. The Doctrine of 
Unconstitutional Conditions and the First Amendment. In: Case Western Law Review, v. 39, n. 1, 
1989. Bom apanhado sintético também é encontrável em CHEMERINSKY, Erwin. Constitutional Law: 
Principles and Policies. 5ª ed. Estados Unidos: Wolters Kluwer, 2015. p. 581-582. 
 
201 Diz-se “via de regra” porque a questão não é, nem de longe, tão fácil de se equacionar como se 
imaginaria. Há contextos onde os direitos fundamentais são disponíveis, renunciáveis, e assim por 
diante, mas abordar esta temática aqui para além deste mínimo seria cambiar o foco do trabalho 
desmesuradamente. Uma boa referência bibliográfica de estudo completo desta temática é a conhecida 
(e estranhamente não lançada em livro) tese doutoral de MARTEL, Letícia de Campos Velho. Direitos 
Fundamentais Indisponíveis – Os Limites E Os Padrões Do Consentimento Para A Autolimitação 
Do Direito Fundamental À Vida. Tese (Doutorado em Direito Público) - Faculdade de Direito. 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 2010. 
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de obtenção do registro de sua marca202. Não importa que esta renúncia não resulte 

em uma censura total, restando livres outros meios para o proferimento do mesmo 

discurso. O princípio por detrás da doutrina é o de que não é permitido ao Estado 

penalizar ou desestimular o exercício de um direito constitucional de maneira indireta 

- negando a concessão de benefícios – quando não lhe seja possível partir para uma 

proibição direta e explícita. Em nosso ver, no caso das marcas, a renúncia ao exercício 

do direito fundamental não se pode qualificar como “opção pelo não-exercício” do 

direito, vez que fundada em motivação não particular, oriunda de estímulo externo 

estatal; nem como voluntária, visto que haveria a opção espontânea pelo proferimento 

do discurso se ausente a norma restritiva (a cláusula de moralidade). A decisão de 

não se expressar, ou alterar os termos do discurso, só ocorre em virtude da norma 

que condiciona a possibilidade de obtenção do benefício público à verificação desta 

renúncia. 

Outro importante princípio fundante da doutrina é a noção de que se o Estado 

não pode proibir determinada conduta sem que esta proibição viole a Constituição, ele 

igualmente não pode condicionar a concessão de um benefício à “renúncia voluntária” 

ao exercício do direito ou da prerrogativa envolvida. Assim, se o Estado não tem como 

banir o discurso imoral ou contrário aos bons costumes (como já admite de antemão 

a noção de que a cláusula de moralidade não bane a livre expressão, visto que seu 

proferimento continua possível por outros meios), não tem ele como condicionar a 

concessão de qualquer benefício público à prática ou abstenção voluntária do ato 

impassível de vedação legal. Grosso modo, o Estado não pode “encontrar uma 

maneira de contornar” o fato de que a Constituição o proíbe de permitir ou vedar certas 

condutas, chegando a resultado análogo através da expedição de normas indiretas, e 

é justamente o que ele faz nesse caso. 

 Quando o particular decide não adotar determinada marca, ou mudá-la, tendo 

em vista o indeferimento de seu pedido de registro pela cláusula de moralidade ou a 

perspectiva real de que isso ocorra (tendo por base, por exemplo, a jurisprudência 

administrativa), verifica-se indubitavelmente o chilling effect203 tão repudiado pela 

 
202 Vale ressaltar, uma vez mais, que este entendimento não tem aplicabilidade análoga nos casos dos 
demais incisos do art. 124 da LPI. Como já vimos extensamente, estes não dialogam diretamente com 
a função expressiva da marca, mas com a distintiva. Por este motivo é que não há relacionar sua 
aplicação eventual a questões de livre expressão. 
 
203 Trata-se de tradicionalíssimo conceito nas doutrinas jurídicas sobre liberdade de expressão. Como 
se bem sabe, ele se refere à criação de um ambiente propício à autocensura expressiva por medo, 
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prerrogativa constitucional e democrática da liberdade de expressão. E este caso é 

completamente diferente da hipótese de indeferimento do registro por outros motivos, 

tais como indisponibilidade do sinal, falta de distintividade, veracidade objetiva, dentre 

outros, porque a cláusula de moralidade é a única que regula diretamente o ponto de 

vista expresso na marca. Nestes outros casos, ainda que o particular tenha também 

que mudar a marca em virtude do indeferimento ou de sua perspectiva, o motivo da 

recusa reside em critérios objetivos que tutelam bens jurídicos completamente 

distintos – principalmente a proteção do mercado consumidor e do titular anterior 

contra a confusão – e não objetivos mais amplos e vagos como “proteger o público da 

exposição a ideias e opiniões consideradas tabu, ofensivas, imorais, ultrajantes”, e 

assim por diante. Os demais casos não afetam a expressão em si, ainda que possam 

impor a mudança do sinal adotado, porque não regulam diretamente o ponto de vista 

expresso na marca tal como o faz a cláusula de moralidade. 

Ou seja: a rejeição da marca com base em critérios alheios à cláusula de 

moralidade não constitui ataque ao pensamento ou ao ponto de vista em si, mas 

à mera composição escolhida para o sinal, por outros motivos. Neste caso, não 

se rejeita subjetivamente a ideia, mas os elementos que, a partir de um 

julgamento precipuamente neutro, imponham o indeferimento por normas de 

conteúdo objetivo204. Tanto é que admitimos que se a marca escolhida para 

expressar um ponto de vista for excessivamente similar a outra anteriormente 

registrada, ou objetivamente inverídica, por exemplo, ela pode ser indeferida. 

 
risco e perspectiva real de punições ou aborrecimentos injustos em geral em caso do proferimento do 
discurso. Trata-se de efeito que evita que o discurso seja proferido, ao invés de persegui-lo uma vez 
que já tenha vindo ao mundo. É pressuposto da liberdade de expressão que ela deva ser totalmente 
livre não só evitando que o discurso seja punido após proferido, mas também através da remoção de 
estímulos repressores à veiculação destes mesmos discursos. Segundo Frederick Schauer, a 
intolerância constitucional e democrática a normas que resultem no chilling effect decorre, dentre outros 
fatores, da constatação de que uma limitação equivocada ao discurso é mais nociva à sociedade do 
que uma proteção excessiva à livre expressão. É pior errar por permitir demais o discurso do que por 
limitá-lo demais. Cf. SCHAUER, Frederick. Fear, Risk and the First Amendment: Unraveling the 
Chilling Effect. In: Boston University Law Review, v. 58, 1978. 
 
204 É verdade que em alguns casos, mesmo normas objetivas imporão a adoção de alguma 
subjetividade, ainda que diminuta. No entanto, esta subjetividade se aplicará somente à tomada de 
decisão sobre aspectos completamente neutros, tais como a verificação de ausência ou não de 
similaridade entre uma expressão e outra. Pode ser que para uma pessoa, determinado sinal soe muito 
parecido para com outro, enquanto que para outra, não. A subjetividade nestas análises para por aí, 
sendo neutra porque não emite juízo de valor sobre nenhum ponto de vista ou posicionamento (tal 
como ocorre com a cláusula de moralidade), mas decide, ainda que com carga diminuta de 
subjetividade, sobre situação estritamente de fato. 
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Nestes casos, no entanto, o motivo do indeferimento não será a imoralidade do 

sinal, mas sim sua similaridade para com outro anterior (que pode 

eventualmente não ser considerado imoral, ainda que o pretendido em tese o 

seja), a veiculação de informações falsas sobre o produto ou serviço, etc. Há 

que se fazer esta diferenciação necessariamente, porque não estamos a defender 

(conforme em várias ocasiões já afirmamos) que a liberdade de expressão deve 

permitir o registro de todas e quaisquer marcas. 

O particular procede a uma autocensura de seu pensamento e consequente 

expressão por temor não de uma punição direta do Estado através de multas ou 

prisões205, mas para aumentar as chances de êxito do pedido de registro de marca206. 

A doutrina das condições inconstitucionais dita exatamente que este tipo de cenário 

não se pode tolerar, no caso restando ferida a liberdade de expressão. Isso porque, 

como se verá adiante, a obtenção de uma marca é de importância extremamente 

significativa para o desenvolvimento de uma atividade econômica e igualmente para 

a difusão de uma mensagem. Neste contexto, não há meios alternativos para o 

proferimento do discurso que lhe sejam tão efetivos ou úteis ao falante à exata mesma 

maneira. Por isso é que “estimular” a mudança do conteúdo expresso através da 

perspectiva ou da aplicação efetiva de retaliações (o indeferimento da marca) se 

configura em verdadeira condição inconstitucional à obtenção de um benefício 

público. Assim, ainda que a ideia contida na marca continue podendo ser expressada, 

mesmo comercialmente, é impossível dizer que a cláusula de moralidade não penaliza 

ou impõe séria restrição ao proferimento do discurso nestes casos207. 

 
205 Apesar de que, em se tratando do direito e cortes brasileiras, tudo pode se esperar, especialmente 
a imposição de multas, ameaças de processo e condenação em penas de prisão e pagamento de 
indenizações pela divulgação de piadas, ofensas concernentes exclusivamente à honra subjetiva e 
outros tipos de expressão considerados “tabu”. 
 
206 Isso não é, definitivamente, o que acontece quando o particular toma a decisão de alterar sua marca 
porque ela foi considerada excessivamente similar à de outrem, anteriormente registrada. Veja-se que 
são situações completamente diferentes. Na rejeição por aplicação da cláusula de moralidade, o 
particular recebe a impressão de que sua ideia é repudiada pelo Estado e pela sociedade, devendo por 
isso ser alterada ou reprimida. Em outras hipóteses de indeferimento, o particular não recebe esta 
noção. Estritamente falando, não se trata, assim, de verdadeira autocensura, porque não há a ideia da 
rejeição a um ponto de vista (ou da perspectiva de rejeição), e sim da impossibilidade de uso do sinal 
por conta exclusiva de seus elementos objetivos. Em um caso, não há neutralidade; no outro, há. 
 
207 Ao completo contrário do que defende Lisa Ramsey em texto escrito pouco antes do julgamento de 
Matal v. Tam pela Suprema Corte americana. Retomando a racionalidade de In Re McGinley e 
oferecendo argumentos posteriores, Ramsey sustenta que a doutrina das condições inconstitucionais 
não se aplica ao caso das marcas porque a concessão do registro não é um benefício significativo o 
bastante para se afirmar que houve verdadeiramente a renúncia a um direito constitucional em razão 
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 À primeira vista pode parecer desproporcional, irrelevante ou “muito barulho 

por pouco” a ideia de que seja necessário invocar a Constituição e as prerrogativas 

constitutivas da própria democracia para corrigir um cenário onde nada mais ocorre 

que um particular se veja “convencido” a mudar a marca que inicialmente havia 

escolhido. Pode parecer uma consequência excessivamente diminuta para tamanha 

preocupação. No entanto, estas impressões iniciais não resistem a uma reflexão 

minimamente aprofundada das consequências que a aceitação deste péssimo 

precedente pode trazer, em última análise, às liberdades democrático-constitucionais. 

 O que se tem, no caso da marca, é um particular alterando a maneira que 

escolhe para se expressar não porque a alternativa anteriormente cogitada causa 

confusão nos consumidores ou qualquer outro motivo realmente legítimo208, mas 

porque o Estado não tolera a existência de seu ponto de vista – especialmente quando 

se tratar, eventualmente, de opinião realmente provocativa, ultrajante, depreciativa, 

etc. Se concluirmos que a expressão do particular é tão irrelevante para a vida social 

que devemos tolerar a autocensura imposta pela cláusula de moralidade, estaremos 

admitindo que o Estado tem plena discricionariedade para efetivamente afastar do 

debate público ideias e opiniões alheias quando estas forem extremamente 

potencializadas ou até viabilizadas através da concessão de benefícios cuja outorga 

ele monopoliza209. Esta conclusão não tem nada de inofensiva; ao contrário, é 

perigosíssima. 

 
de seu indeferimento pela cláusula de moralidade. Cf. RAMSEY, Lisa. A Free Speech Right to 
Trademark Protection? (op. cit.). p. 856-865. Ramsey, aliás, esboça posicionamentos 
majoritariamente contrários à tese de que marcas tem a ver com liberdade de expressão, a maioria dos 
quais viria a ser integralmente rechaçada pela decisão da Suprema Corte em Matal v. Tam e Iancu v. 
Brunetti (Ramsey se coloca à favor das proibições legais, posteriormente derrubadas por estas 
decisões, ao registro de marcas “desrespeitosas” (disparaging), “imorais” e “escandalosas”. No entanto, 
independentemente da decisão judicial mencionada, a argumentação de Ramsey não se sustenta, em 
nosso ver, porque nega que marcas constituam formas de expressão em primeiro lugar, afirmando até 
que o registro de marcas teria o efeito contrário, inibindo a própria expressão, vez que cria um direito 
de exclusiva (o que, por óbvio, não procede, tendo em vista a adstringência da marca a seu ramo de 
atuação específico pelo princípio da especialidade e a vasta gama de expressões alternativas que só 
encontra limite nas largas fronteiras da criatividade humana). Os erros do argumento estão justamente 
em negar que o registro de marca tenha qualquer relevância para a expressão, sendo algo dispensável 
para a expressão, como estamos a discorrer de maneira contrária durante todo o presente subcapítulo. 
 
208 Tal como ocorre nos casos onde há uma análise objetiva de colidência entre sinais, falta de 
veracidade de informações objetivas sobre o produto ou serviço veiculadas na marca, e assim por 
diante, como temos defendido. 
 
209 Porque, como veremos, para muitas pessoas e entidades a obtenção de uma marca é tão importante 
e decisiva para a defesa pública, organizada e efetiva de um discurso, opinião, posicionamento, ponto 
de vista, valor, e assim por diante, que admitir-se a possibilidade de o Estado operar tal repressão, 
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 A lógica que leva à hipótese acima rejeitada dita que o Estado pode impor a 

renúncia a direitos fundamentais – no caso, à livre expressão – sempre que sua prática 

passar pela dependência de proferimento de um ato administrativo, seja vinculado ou 

discricionário. Ela poderia ser utilizada, por exemplo, para negar autorização de uso 

da calçada em frente ao estabelecimento – bem público cuja utilização, no contexto, 

é de interesse exclusivo do particular – a não ser que ele aceite mudar o nome de seu 

estabelecimento, considerado ofensivo ou imoral pela autoridade local. Igualmente, 

empresa com nome de mesmas características poderia ser impedida de participar de 

licitação – ou ser dela desqualificada - em virtude de eventual norma, seja legal ou 

oriunda do edital, que colocasse como “condição para a obtenção da concessão ou 

permissão” (o “benefício público”) critérios baseados em moral e bons costumes210 

(portanto vagos).  

Estes exemplos, ainda que hipotéticos, nada tem de irreais. E vão se 

intensificando até encontrarem paralelos na realidade: a Resolução nº 23.548/2017, 

baixada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dispõe (art. 27) que o nome de urna 

do candidato a cargo eletivo não será passível de utilização caso atente contra o 

pudor, seja ridículo ou irreverente. Até o acesso a cargo público depende da 

benevolência do Estado que, em juízo de subjetividade, pode impor ao particular que 

renuncie do direito à livre expressão até na definição de seu próprio nome - no que 

encontra claro paralelo com o direito de marcas, que tem a mesma natureza, em 

extensa medida. Por fim, a mesmíssima lógica poderia ser perfeitamente aplicada ao 

registro de direitos autorais211, o que significaria admitir ingerência estatal, ainda que 

indireta, no conteúdo de obras literárias, artísticas e inúmeras outras, remetendo-nos 

às práticas da “boa, velha e conhecida” censura. São situações absurdas e desde o 

início autoritárias, que só tendem a ficar cada vez mais absurdas e arbitrárias, 

 
ainda que eventualmente apenas na seara do direito marcário, significa admitir que ele possa, 
efetivamente, remover ou afastar a difusão de determinadas ideias do debate público. 
 
210 A impugnação ao edital, neste exemplo, fatalmente passaria pelos mesmos argumentos que aqui 
estamos desenvolvendo. 
 
211 Ainda que o registro de direitos autorais não seja requisito para seu reconhecimento e efetiva 
proteção no Brasil, e que haja instituições privadas que realizam o registro. Fato é que o Estado conta 
com instituições que operam esse tipo de registro, tornando possível a analogia. Abordaremos 
especificamente em capítulo próximo a questão dos direitos autorais, que não ficam sujeitos a nenhum 
tipo de cláusula de moralidade como condição de observância necessária para seu reconhecimento 
jurídico, e como é completamente ilógico argumentar-se que marcas devam permanecer sujeitas a este 
controle enquanto direitos autorais devem ser livres dele. 
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principalmente porque dão ao Estado “carta branca” para regular indiretamente 

aspectos em que a Constituição o proíbe de interferir, como é o caso da liberdade de 

expressão, salvo raras exceções. Se admitirmos que “marcas são caso irrelevante 

para se preocupar” com este tipo de ingerência estatal no discurso, tal só servirá para 

nos tornar menos sensíveis a restrições mais incisivas que podem ser justificadas a 

partir do mesmíssimo argumento212. Não podem ser, por isso mesmo, toleradas, ainda 

que se imagine, à primeira vista, tratar-se de casos “inofensivos” ou “de fácil resolução, 

bastando apenas aceitar mudar o teor da expressão inicialmente escolhida”. 

 Em suma, é inválido o argumento segundo o qual o Estado não está a censurar, 

banir, penalizar, inibir ou simplesmente desestimular ou desencorajar discursos de 

certos conteúdos ao impor a cláusula de moralidade caracterizando-a como mero 

“requisito de necessária observação” para a obtenção de um registro de marca. Em 

outras palavras, não pode o Estado legitimamente “condicionar a obtenção do 

benefício consistente no registro de marca” à observância específica da cláusula de 

moralidade. O motivo para tanto passa pela aplicação da unconstitutional conditions 

doctrine (ligada, até certo ponto, ao nosso princípio da indisponibilidade dos direitos e 

prerrogativas fundamentais) que aponta que o Estado não pode impor a “renúncia 

voluntária” à prática de direitos fundamentais como forma de contornar sua obrigação 

constitucional e democrática de garantir a livre expressão.  

A cláusula de moralidade, assim, viola a livre expressão porque inibe e 

desestimula a adoção de certos discursos, oferecendo perspectiva real, presumida ou 

concreta, da não-concessão do registro de marcas caso não haja alteração na 

expressão do posicionamento exclusivamente por repudiá-lo (“chilling effect”). E o 

registro de marcas, como se verá imediatamente nos tópicos a seguir, tende a ter 

importância fundamental para o sólido proferimento de expressões em inúmeros 

contextos, pelo que sem este benefício a mensagem transmitida ficará exposta a 

prejuízos e outras situações negativas, sendo este cenário constitucionalmente 

intolerável. 

 

 
212 Por isso é que não estamos a engendrar uma falácia argumentativa da modalidade “slippery slope”. 
A cláusula de moralidade pode ser tranquilamente usada, por seus fundamentos, para indeferir, por 
exemplo, marcas que envolvam a imagem de bovinos considerados sagrados para determinada 
religião, ou de porcos, dado que estes são ofensivos no contexto de outras religiões. Não há 
literalmente nada, seja na teoria ou na prática – se aceito o argumento de que a cláusula de moralidade 
é de importância desprezível no debate sobre liberdade de expressão - que impeça decisões 
manifestamente teratológicas, como as aqui imaginadas, de acontecer. 
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b) A rejeição da marca por aplicação da cláusula de moralidade sujeita à 
completa possibilidade de fácil contrafação não só o aspecto comercial atrelado 
ao signo distintivo em si, mas também a mensagem que se pretende difundir 
através dele (aspecto expressivo). Diminui-se injustamente o controle que o 
registro daria ao titular sobre a forma e conteúdo da mensagem expressada, 
dificultando sobremaneira o controle da presença pública da entidade ou 
pessoa representativa de determinado posicionamento. Relação com as 
marcas coletivas e de certificação. 

 

 Não é incomum que marcas comecem a se ver alvo da ação de contrafatores 

tão logo comecem a obter algum tipo de sucesso em mercado. A pirataria, tal como 

tradicionalmente reconhecida, geralmente visa desviar clientela através do engano, 

pelo que sempre se busca imitar (seja de maneira mais sofisticada e fiel ou 

escrachadamente tosca) signos distintivos desenvolvidos por terceiros. A pirataria 

ocorre, via de regra, justamente para que se possa aproveitar o investimento alheio 

no sinal, que o tornou conhecido, de maneira que pouco se tenha que arriscar ou 

esforçar213, visto que a fama do sinal contrafeito já é, de certa forma, dada. Por vezes, 

a ousadia dos piratas é tanta que a doutrina da área registra até mesmo casos de 

empresas inteiras terem sido “pirateadas”, com entidades assumindo completamente 

a identidade alheia (no que se chama “brandjacking”)214. 

 Pois bem, se a pirataria é geralmente desempenhada no âmbito do comércio 

de produtos e serviços, com o intuito de desviar clientela pagante e abocanhar lucros 

imerecidos, tal não é o único cenário onde a contrafação pode ocorrer. É plenamente 

possível que terceiros busquem se apropriar de sinais alheios para que assim tenham 

inserção mais rápida na arena do debate público, qual seja o livre mercado de ideias. 

É o caso da usurpação da identidade marcária de grupos organizados, sejam eles 

operados através de entidades com finalidade lucrativa ou não, desde que se utilizem 

de seu conjunto distintivo com o propósito de avançar ideias em sociedade215 através 

 
213 Diz-se arriscar a partir do ponto de vista do risco do investimento no desenvolvimento da marca, não 
do risco de se praticar um crime e sofrer eventual sanção. 
 
214 Trata-se do caso da NEC, empresa japonesa do setor de eletrônicos, que encontrou uma companhia 
“clone” chinesa que se utilizava de todos os seus elementos identificadores sem guardar qualquer 
vinculação formal para com a detentora original dos direitos. É um verdadeiro “sequestro” de marca. 
Cf. JOHNS, Adrian. Piracy: The Intellectual Property Wars from Gutenberg to Gates. Estados 
Unidos: The University of Chicago Press, 2009. p. 1-4. 
 
215 Não importando que, para isso, eventualmente tenham que vender alguns produtos, ou ingressos, 
ou acesso a conteúdo digital. É normal que grupos com atuação política, religiosa ou social em geral, 
inclusive, para levantar fundos que lhes permitam sustentar economicamente a causa, realizem vendas 
de produtos com a marca do grupo. Isso não os torna uma atividade econômica organizada, e pouco 
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da livre expressão. No caso, a contrafação tem o objetivo precípuo não de desviar 

clientela de produtos ou serviços, mas de canalizar a audiência da marca original para 

determinada ideia ou mensagem que não seja exatamente a originalmente 

preconizada por quem desenvolveu a marca que conquistou a atenção deste público 

em primeiro lugar – ainda que muito similar ou parecida. Isso porque, no livre mercado 

de ideias, a concorrência é por adeptos, ouvintes e debatedores - não 

necessariamente só por consumidores – e a marca é o instrumento utilizado para que 

se opere a distinção entre os diferentes fornecedores – de ideias, não 

necessariamente de produtos ou serviços216. 

 Se a livre expressão não permite que o direito marcário seja utilizado para evitar 

que um terceiro participe do debate público, seja com mensagem idêntica ou parecida 

à do desenvolvedor da marca, seu emprego é possível para, ao menos, evitar que 

este terceiro não assuma identidades alheias217. Em outras palavras, se é comum que 

de ideias derivem distintas correntes de entendimento da doutrina ou posicionamento, 

nada podendo ser feito para mudar este fato (pela justa e positiva operação da 

liberdade de expressão, e mesmo da religiosa), a cada grupo organizado deve ser 

possível gerenciar sua identidade através de marca própria. 

 É por isso que a Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo (que se 

menciona apenas por ser bastante conhecida) não se confunde com a Igreja Mundial 

do Poder de Deus, e que estas duas não se confundem com a Igreja Internacional da 

Graça de Deus – e estas com tantas e tantas outras. Cada um destes grupos professa 

ideais religiosos de fundo comum (a crença em um mesmo Deus), ainda que cada 

qual com suas nuances, mas fato é que estarem organizados sob diferentes signos 

 
importaria se tal ocorresse. Irrelevante se se trata ou não de empresa, fato é que pode ser usurpada a 
marca que é usada pelo idealizador para o avanço de ideias, por vezes mais do que para a própria 
venda de produtos ou serviços. 
 
216 Ainda que, para fins de classificação marcária em registro, seja corriqueiro indicar-se alguma classe 
de serviços. É possível dizer que as entidades engajadas em discursos públicos, seja sob a forma 
empresarial ou não, prestam serviços ao público, ainda que por vezes de maneira gratuita. No entanto, 
não é nosso objetivo discutir a natureza jurídica das atividades precipuamente expressivas em sua 
relação com a prestação de serviços. 
 
217 Note-se, aqui, que a marca permite a realização de um enforcement efetivo, com a exclusão de 
terceiros usurpadores do signo distintivo de determinado mercado, cenário que não se mostra 
igualmente possível ao se falar em enforcement de nomes. A utilização da marca, nestes contextos, 
ocorre em conexão com a prestação de serviços, seja a título gratuito ou oneroso. O fato de não se 
obter receita (através do uso da marca para o desempenho de atividades discursivas de cunho político-
social, artístico ou científico, por exemplo) não inviabiliza o uso ou o enforcement da marca.  
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distintivos permite ao público não incorrer em confusão quando em contato com um 

ou outro. Fosse impossível a obtenção e livre utilização de marca por estes grupos – 

mesmo em contexto estritamente não-comercial218 - qualquer destes grupos estaria 

sujeito à ação de contrafatores- grupos, mesmo religiosos, que tentem se aproveitar 

da fama construída em torno destes signos para atrair fiéis e interessados que 

pensariam estar se dirigindo a determinado grupo (sem que essa associação seja 

verdadeira), ainda que nenhuma receita porventura daí obtenham. A apropriação do 

signo distintivo por terceiros, neste caso, tira do idealizador da marca o controle de 

sua presença pública e o controle sobre o conteúdo da mensagem transmitida 

sob a marca. Estes são poderes subentendidos na propriedade do sinal marcário que 

ganham relevância acentuada quando se está a tratar de atividades precipuamente 

expressivas, ainda que não deixem de estar presentes quando a preponderância recai 

sobre outros aspectos da marca (para além do expressivo). 

 Ora, se um grupo usurpa sinal alheio e, mediante sua utilização, começa a 

professar mensagem com nuances inaceitáveis, inadequadas ou mesmo apenas 

diferentes daquela pretendida pelo idealizador da marca, tal atividade é altamente 

nociva a quem investiu para construir uma conexão do público para com aquele sinal, 

ainda que desta usurpação não venha a ocorrer qualquer prejuízo financeiro ou 

mesmo reputacional. Não obstante seja a marca usurpada por um terceiro que, “de 

boa-fé”, apenas objetive participar igualmente do debate público - mesmo 

concordando com aquela ideia -, o simples fato de não haver ingerência do idealizador 

da marca no conteúdo da mensagem expressa por este terceiro caracteriza a 

contrafação. Nem se fale, então, na possibilidade deste terceiro começar a associar 

publicamente à identidade do titular original, como se este fosse, ideias por ele 

consideradas repudiadas ou intoleráveis. 

 Tem-se assim que, para grupos organizados em torno de atividades 

expressivas, de qualquer cunho (o exemplo religioso acima é, isso mesmo, apenas 

um exemplo), a obtenção de reconhecimento jurídico sobre direito marcário tende a 

ser imprescindível justamente pelos motivos acima já ventilados, passando longe de 

 
218 Outra vez, para fins de registro marcário, provavelmente a atividade religiosa se “travista” de 
prestação de serviços, mas religioso algum dirá que está prestando um serviço ao manter seu templo. 
Independentemente da natureza jurídica da atividade de grupos engajados em debate político-social 
como prestadores de serviço ou não, fato é que terão acesso à marca assim declarando-se, mesmo 
que de fato não prestem serviço algum, não se sujeitem à incidência de tributos aplicáveis a serviços, 
etc. 
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ser “mera formalidade” ou “conveniência”. É primordial, para estes grupos, que 

nenhum terceiro possa passar-se por eles e começar a proferir discursos 

desaprovados ou que lhes fujam ao controle. Permitir eventual contrafação é permitir 

que a mensagem que dá sustentação ao grupo sofra descabida interferência, 

intencionalmente ou não. É através da marca que este grupo poderá, com maior 

facilidade, evitar que terceiros assumam sua identidade, seja com finalidade lucrativa 

(vendendo produtos não-autorizados aos simpatizantes da referida organização, por 

exemplo) ou não (proferindo mensagens cujo conteúdo não foi concebido pelo próprio 

grupo, esteja ou não em desacordo com seus ideais). 

 Adstringindo-nos ao terreno estrito de nossa tese, é perfeitamente possível que 

grupos políticos, culturais, sociais, científicos inclusive, se organizem em torno de 

identidades constituídas de expressões tidas como imorais, ofensivas, contrárias aos 

bons costumes, chocantes, ultrajantes ou todo tipo de adjetivação já batida ao longo 

deste trabalho até aqui. Se nossa introdução já trouxe o caso “COISA DE CRIOULO”, 

que nada tinha de relacionamento com racismos em geral, muito pelo contrário, há 

hipóteses onde a importância primordial de uma marca para grupos engajados no 

debate público se faz ainda mais evidente. 

 O caso do grupo Dykes on Bikes219 é, sem dúvida, excelente para se 

fundamentar a importância da marca para grupos com atuação majoritariamente 

político-social e afins. Trata-se de uma organização norte-americana, que atua local e 

internacionalmente, constituída principalmente de mulheres lésbicas, que realiza 

ativismo político e filantrópico em torno da causa LGBT e assuntos relacionados. Seu 

nome deriva de uma das características mais evidentes da organização, qual seja a 

utilização de motocicletas por suas integrantes, não só no dia-a-dia como também 

quando de sua participação em eventos como paradas LGBT. Quando aparecem, 

nestes eventos, mulheres montadas em motocicletas, há já uma percepção geral 

inicial, pelo restante do público, de tratar-se deste grupo, tamanha a associação que 

se formou em torno desta caracterização. A organização, sediada em San Francisco, 

Califórnia, e fundada em 1976, hoje conta com diversos chapters, que são uma 

espécie de filial regional, estando alguns deles localizados fora dos Estados Unidos. 

 
219 Todas as informações fáticas citadas foram retiradas do brief apresentado pela própria organização 
à SCOTUS nos autos do caso Matal v. Tam, acessível em <https://www.scotusblog.com/wp-
content/uploads/2016/12/15-1293-amicus-respondent-SAN-FRANCISCO-DYKES-ON-BIKES-
WOMEN%E2%80%99S-MOTORCYCLE-CONTINGENT....pdf>. Acesso em: 22 nov. 2019. 
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A sede em San Francisco desempenha a função de supervisionar os demais chapters 

com o fito de, principalmente, assegurar-se de que estas representações regionais 

mantenham um discurso unificado e internamente coerente no que diz respeito à visão 

do grupo sobre como trabalhar a causa LGBT. Por óbvio, se algum dos grupos 

regionais destoar sobremaneira da visão exarada pela matriz, é possível que, como 

pena, esta representação local passe a ficar desautorizada de usar a marca, que é 

nacionalmente conhecida e gera identificação quase instantânea pelo público. Tal 

desautorização, no entanto, só tem como ocorrer de forma realmente efetiva em 

detendo a matriz o registro, ou reconhecimento jurídico seguro, de seu direito 

marcário. 

 O registro de marca, para esta organização, tem papel fundamental na 

manutenção da higidez e exatidão políticas de sua mensagem. Só através da 

obtenção de direito de exclusiva sobre o termo lhes é possível excluir do mercado 

terceiros que eventualmente tentem tomar carona na fama do grupo para facilitar a 

venda de produtos ou serviços não autorizados – ou mesmo apenas para chamar 

atenção do público mais rapidamente. Ainda, obviamente, permite que a organização 

central do grupo consiga exercer algum tipo de controle sobre a atuação de suas 

representações regionais, que deverão manter discurso harmônico e aceitável de 

acordo com os padrões das lideranças centrais estabelecidas, sob pena de perderem 

direito justamente ao uso da marca. Sem a possibilidade de utilizar a marca 

regionalmente, por desrespeito ao regulamento que permite o uso da marca ou por 

revogação de eventual licença, as organizações locais do grupo perdem, 

indubitavelmente, poder de identificação e força de comunicação para com a 

sociedade, tendo que passar a trabalhar para construir uma nova identidade própria. 

A marca, assim, é peça de direito fundamental para que a organização tenha 

poder de controlar o que é dito, feito e vendido em seu nome – mesmo que atue 

exclusivamente de forma puramente política e não-comercial220 221.Sem o registro 

marcário, todo esse mecanismo de controle de presença pública e combate a 

contrafações de seu elemento identificador passa a ficar sobremaneira dificultado, 

 
220 Ainda que se possa interpretar, como temos aqui discutido, que a própria organização e articulação 
política constituam prestação de serviços, ainda que a título gratuito e desburocratizado. 
 
221 Perceba-se que a própria opção por manter o termo livre de conotações comerciais, forçando sua 
vinculação exclusivamente à esfera político-social, é uma utilização possível para a marca. 
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ficando inclusive sujeito à diluição. A organização passaria a depender de ações por 

concorrência desleal – notoriamente mais complexas e exigentes de grau de prova 

mais elevado e dispendioso222 - para questionar a atuação de terceiros que lhe 

desviem clientela223 através da contrafação do signo distintivo. Perde, sem dúvida, 

controle sobre sua presença pública e sobre os limites e o teor dos discursos que 

profere publicamente (eis que terceiros passam a gozar de maior facilidade para 

interferir224, ainda que eventualmente de boa-fé). A possibilidade alternativa de 

ajuizamento de ações com base em nome civil ou empresarial até existe, mas é 

notoriamente mais limitada, principalmente em razão da adstringência territorial deste 

direito, que sequer é de “exclusiva” ou constitui propriedade industrial. E a facilidade 

de enforcement de direitos que a marca registrada confere é fundamental para 

organizações politicamente engajadas, especialmente as que dispõem de poucos 

recursos para batalhas jurídicas longas (presumivelmente, a maioria)225. 

 Pois bem. A palavra dyke, no idioma inglês, é mais ou menos equivalente ao 

termo sapatão, no português, para significar alguém, geralmente uma mulher, com 

orientação sexual lésbica. Assim como outros termos ligados a sexualidade, tais como 

bicha ou veado para homens gays, as palavras dyke e sapatão também podem ser 

consideradas ofensivas, por alguns, enquanto são empregadas como meio de 

autoafirmação positiva por outros. O fato de a palavra ser ocasionalmente usada com 

conotação negativa em sociedade incutiu no corpo de membros participantes da 

Dykes on Bikes o entendimento de que se intitular assim seria motivo de verdadeiro 

orgulho, razão pela qual feita a opção pelo termo para nomear a própria organização. 

O próprio emprego da expressão por esta entidade teria sido, segundo os próprios, 

 
222 Porque se baseiam em direitos cuja prova terá que ser produzida e interpretada durante o processo, 
ao contrário da marca registrada, que já se pode presumir válida e executável desde a própria petição 
inicial.  
 
223 Sendo aqui a clientela o próprio público consumidor do tal serviço, mesmo não-pagante, que pensará 
que terceiros desautorizados são ou falam em nome da própria organização. 
 
224 Passando a utilizar comercialmente, por exemplo, o elemento distintivo identificador do grupo (seu 
nome-marca) na venda de produtos. Se o objetivo do grupo é manter-se com atuação estritamente 
política, fora da esfera comercial, é de seu interesse conseguir agir para evitar que seu nome seja 
utilizado no comércio. 
 
225 Ou seja, é muito mais fácil a estas organizações, na hipótese de um conflito aproveitar-se do direito 
de marca já reconhecido do que ter que recorrer a ações de concorrência desleal ou outros meios de 
proteção à marca não-registrada, que demandam maior ônus probatório, de resultado mais incerto e 
certamente mais dispendioso. 
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um dos fatores a ressignificar a palavra para removê-la o teor discriminatório e 

negativo em geral, dando-lhe conotação positiva. 

Não obstante todo este contexto, a interpretação pela ofensividade inaceitável 

atribuível ao termo foi a que prevaleceu, ao menos inicialmente, quando da análise de 

mérito do pedido de registro de marca perante a USPTO, resultando no indeferimento 

do pedido de registro do nome do grupo como marca. No que a própria organização 

descreve como “odisseia”226, o pedido de registro só veio a ser deferido anos depois, 

em sede recursal, mas não sem um esforço hercúleo por parte dos interessados. 

Houve a necessidade de apresentação de mais de vinte depoimentos de experts para 

atestar que não havia conotação ofensiva no termo, ao contrário da opinião dos 

examinadores, que insistiam na interpretação com base em dicionários e outras 

fontes. 

No entanto, mesmo em tendo a marca registrada (após anos de conflitos e 

discussões que, ausente o termo controverso, mas cujo uso foi totalmente justificado 

do ponto de vista político-opinativo não viriam a ocorrer), novo pedido de registro para 

a mesma expressão, em outro contexto marcário (classe ou especificação) foi 

igualmente indeferido pelo examinador de primeiro grau sob a mesma argumentação 

de ofensividade. No entanto, a sequência do exame veio a ser interrompida, já que a 

SCOTUS estava por julgar o caso Matal v. Tam, que discutia justamente a 

constitucionalidade do dispositivo legal que permitia o indeferimento de marcas por 

serem depreciativas, desrespeitosas (disparaging). Não fosse o julgamento 

superveniente da Suprema Corte, a organização teria continuado a sofrer para ter 

reconhecido seu direito marcário, de importância ímpar em seu contexto (como 

acabamos de ver), simplesmente por terem adotado um termo pretensamente 

“polêmico” tal como dykes em seu nome. E, apesar de esta organização ter 

conseguido seu registro, é óbvio que nem sempre isso ocorre, principalmente se a 

organização em questão não for representativa de quaisquer minorias ou causas 

alinhadas ao “politicamente correto”227, o que não lhes deveria retirar a capacidade de 

organização política através do controle de presença pública e conteúdo da 

mensagem disseminada que a marca proporciona. 

 
226 Página 7 do supracitado brief. 
 
227 Nem estas, inclusive, contam com a garantia de reconhecimento de direitos, vide o caso COISA DE 
CRIOULO. 
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A mesma lógica se aplica a eventual emprego, por organizações tais como a 

mencionada neste trecho, de marcas coletivas ou de certificação, especialmente as 

primeiras. Marcas coletivas, definidas conforme o art. 123, III, da LPI, são aquelas em 

que não só uma determinada pessoa, física ou jurídica, utilizará isoladamente a 

marca. Todos os membros, geralmente de alguma pessoa jurídica associativa, podem 

fazer livre uso da marca, desde que sigam um conjunto de regras pré-definidas pelo 

titular da marca coletiva – geralmente a mesma entidade composta de outros 

membros com personalidade jurídica própria. Já as de certificação (art. 123, II, da 

LPI)228 são aquelas cuja utilização é permitida a qualquer um que satisfaça requisitos 

pré-determinados (que deverão ser esclarecidos quando do depósito da marca), 

geralmente técnicos, relativos ao produto ou serviço prestado229. 

É perfeitamente possível que uma entidade se utilize destes tipos marcários 

especiais para regular aspectos expressivos dos terceiros que cumpram os requisitos 

para a utilização da marca, visto que há regulamentos autorizativos cuja observação 

é obrigatória, sendo inclusive facultada a previsão de sanções ao usuário em caso de 

descumprimento – geralmente a pena consiste no próprio veto à possibilidade de 

utilizar a marca. 

As marcas coletivas têm a peculiaridade de exigir que seus usuários, ainda que 

pessoas jurídicas ou físicas distintas da titular da marca em si, sejam todos membros 

de uma mesma entidade. É o que acontece, analogamente230, no caso mencionado 

da Dykes on Bikes – diversas pessoas jurídicas distintas, sem vinculação societária 

necessária entre si, que atuam sob um mesmo signo distintivo, cujas normas de 

utilização231 emanam de um único titular. Assim, ainda que a marca de produto ou 

serviço (que não seja coletiva) possa ser utilizada para os mesmos fins (de controle 

 
228 Com o complemento da Instrução Normativa nº 56/2016, que regula aspectos gerais sobre o pedido 
de registro de marca de certificação, e do Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 33/2016, que trata 
de legitimidade do requerente de marca de certificação. 
 
229 Um estudo mais completo da natureza jurídica e demais aspectos relacionados a estes sinais está 
em PORTO, Patricia Carvalho da Rocha. Quando a Propriedade Industrial Representa Qualidade 
– Marcas Coletivas, Marcas de Certificação e Denominações de Origem. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2011. 
 
230 Não que estejamos dizendo que esta entidade tem, de fato, registro de marca coletiva, mas que o 
uso que ela faz de sua marca é análogo ao uso que normalmente se faz de uma marca coletiva. 
 
231 No caso, as normas de utilização dizem respeito puramente a aspectos ideológicos, de postura no 
debate público-político. 
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de presença pública e conteúdo da mensagem disseminada com o auxílio da marca), 

a marca coletiva cumpre também funções bastante parecidas. 

Já a marca de certificação pode ser utilizada por qualquer agente do mercado 

que satisfaça os pré-requisitos, geralmente técnicos, qualitativos ou metodológicos, 

previstos no regulamento. Neste caso específico, a LPI determina que o titular não 

pode guardar qualquer interesse comercial ou industrial no produto ou serviço 

atestado, ficando então impossibilitada sua utilização por entidades com estas 

características, ainda que objetivem dar preponderância ao aspecto expressivo da 

marca em questão. Em não sendo o caso, no entanto, é plenamente possível a 

hipótese de uma entidade precipuamente engajada em atividade expressiva 

estabelecer uma marca de certificação que possa ser partilhada por qualquer um que 

atenda sua listagem de pré-requisitos. Apesar de ser mais difícil de imaginar, há 

exemplos que se aproximam da hipótese232.  

Marcas de certificação ligadas a aspectos religiosos são perfeitamente 

viáveis233. Ainda que estabeleçam normas técnicas sobre como devem ser produzidos 

determinados alimentos, fato é que a definição destes padrões advém de preceitos 

religiosos – atividade expressiva pura – e não de normas de cunho técnico tais como 

higiene, segurança, eficiência produtiva, padrão de qualidade, etc. Não é necessário, 

assim, que a marca de certificação esteja relacionada a padrões de excelência técnica 

de determinada natureza – o titular define quais serão os padrões a serem seguidos 

por quem quiser utilizar o sinal, independentemente de qualquer consenso no setor 

ou dentre profissionais da área. Estes padrões, inclusive, podem ser questionáveis do 

ponto de vista moral ou ético, como mesmo acontece com certos métodos religiosos 

certificados de abate de animais, bastante cruéis. Sendo assim, é plenamente 

possível, igualmente, a consolidação de marcas de certificação para atestar produtos 

ou estabelecimentos que sejam, por exemplo, “gay-friendly”, “animal-friendly”, livres 

 
232 Antes, é necessário esclarecer que tais marcas nada mais fazem do que tornar público um 
regulamento que, seguido, autoriza o uso da marca por qualquer um do mercado. Este regulamento 
não precisa sequer certificar exatamente aquilo a que se propõe – este tipo de análise não é feito 
quando do registro de marca. A confiabilidade do público naquela certificação necessita ser construída 
através de atuação de mercado – é eminentemente reputacional. O Estado não garante, por ocasião 
do registro de marca, que a certificação é a mais adequada ou a mais confiável. É a adesão dos 
usuários a ela que causará sensação de confiança no público. 
 
233 Tendo sido já deferidas pelo INPI, por exemplo, marcas de certificação ligadas a métodos halal e 
kosher, independentemente de qual seja sua situação atual de registro. 
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de trabalho escravo, não-atentatórios ao meio-ambiente, ou mesmo que garantam a 

adesão do fornecedor a certa ideologia política234 – dentre uma infinidade de outros 

exemplos possíveis. Os critérios da certificação, assim, podem estar ligados a 

exigências puramente expressivas por parte de quem queira usar a marca. 

Assim, apesar de a autorização de uso do sinal dever ser, pela própria natureza 

da marca de certificação, outorgada mediante aferição objetiva e impessoal de 

cumprimento do regulamento da certificação por qualquer um, nada impede que este 

próprio regulamento seja ancorado em regras ligadas a valores ideológicos, morais, 

religiosos e “não-técnicos” em geral, ainda que adquiram um “revestimento técnico”, 

no caso. Requisitos de certificação desproporcionais ou inadequados só podem ser 

punidos através do desmerecimento e da perda de confiança na marca pelo público, 

seja usuário ou consumidor. Através da própria liberdade de expressão, pois. Enfim, 

nada impede o uso deste tipo de marcas para emprego em atividades de caráter 

preponderantemente expressivo, ligados a atividades discursivas de qualquer cunho.  

Por fim, é de se concluir que o controle de presença pública e de controle do 

conteúdo da mensagem proferida sob seu uso que a marca proporciona (seja coletiva, 

de certificação ou não) interligam-na umbilicalmente à livre expressão. Negar um 

pleito marcário por motivação exclusivamente fundada na cláusula de moralidade 

significa contribuir para que não só o sinal em si, mas também – e principalmente - a 

própria mensagem difundida sob sua égide possa ser mais facilmente diluída, 

confundida, usurpada, e assim por diante, por terceiros – mesmo que eventualmente 

de boa-fé. Sujeitar a vulnerabilidades a higidez jurídica do sinal pretendido caso o 

titular não “opte livremente” por alterar seu conteúdo significa “sequestrar”, de certa 

maneira, a própria mensagem proferida, impondo termos e condições para seu pleno 

proferimento - o que é vedado constitucionalmente e por própria prerrogativa 

democrática. 

 

 
234 A exemplo do patriotismo ou do amor ao Estado federativo, por exemplo. 
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b.1) Ainda sobre contrafações: da exigência de registro de marca como efetivo pré-

requisito para acesso a inúmeros mecanismos de tutela de direitos e solução de 

controvérsias, principalmente no ambiente digital. Interferência negativa na atividade 

expressiva, ligada à cláusula de moralidade, ocasionada pela falta de acesso a estes 

mecanismos. 

 

 Outro aspecto a demonstrar a falência do argumento de que o registro marcário 

é “mera formalidade” ou “conveniência” quando empregado em atividades 

precipuamente expressivas235 está no fato de que inúmeros mecanismos de solução 

de controvérsias exigem prova do direito como pré-requisito para acesso ao próprio 

sistema. Isso significa que, impossível o registro, fica praticamente inviabilizado 

também o acesso a estes sistemas, abrindo porta para a fácil contrafação do sinal tido 

como irregistrável com base única na cláusula de moralidade. A negativa da 

possibilidade de marca em virtude da existência de tal cláusula legal, por resultar na 

impossibilidade de acesso a estes sistemas, afeta negativamente a própria atividade 

expressiva, reduzindo o poder do próprio falante em evitar ou remediar ataques e 

usurpações que se faça de sua identidade e da própria mensagem proferida. 

 O exemplo mais óbvio e imediato que vem à mente é o sistema de solução de 

controvérsias envolvendo nomes de domínio. Com efeito, dispõe logo em seu início o 

regulamento do sistema SACI-ADM236: 

 

Art. 3º O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá 

expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo 

usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com 

a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos 

descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relação ao nome de domínio 

objeto do conflito: 

 
235 O que afastaria, segundo tais proponentes, quaisquer relações entre marcas e liberdade de 
expressão, dado que permaneceria possível e intocada a expressão mesmo sem a marca. 
 
236 O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob ".br" existe 
no âmbito do NIC.br, que por sua vez é vinculado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). 
Trata-se de uma série de normas procedimentais que objetivam resolver conflitos envolvendo nomes 
de domínio (endereços de sites na internet). O sistema é operado através de, atualmente, três 
instituições credenciadas, que mantém estrutura para processar e julgar os casos, remetendo os 
resultados ao Registro.br para execução. As três instituições credenciadas são a ABPI, por meio do 
CASD-ND, a OMPI e a Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Na prática, a maioria das demandas é 
processada e decidida pelo CASD-ND da ABPI, com uma minoria ocorrendo no âmbito da OMPI. 
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a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão 

com uma marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro 

do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial - INPI; ou 

 

[alínea “b” sobre marcas notoriamente conhecidas] 

 

c) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão 

com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de 

família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, 

nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre 

o qual o Reclamante tenha anterioridade; ou 

(...) 

 

As normas do SACI-ADM sobre conflitos envolvendo nomes de domínio são 

redigidas necessariamente com base em uma fonte comum, qual seja a Uniform 

Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) editada pela ICANN, órgão que 

regula os principais TLDs237 do mundo. Portanto, o arcabouço jurídico do sistema de 

solução de controvérsia envolvendo nomes de domínio tem natureza internacional. 

 A marca, logo se vê, é requisito praticamente indispensável para que se 

consiga acessar o sistema de solução de controvérsias no âmbito da internet não só 

no Brasil, mas no mundo. Eventual nome empresarial ou “nome artístico coletivo” 

podem até vir a socorrer alternativamente o interessado em um ou outro caso, mas 

sua prova é notadamente mais dificultosa e incerta238. Além disso, não 

necessariamente o nome empresarial irá coincidir com o “nome fantasia”, que é como 

efetivamente a empresa se apresenta ao público (e, não raro, busca registrar como 

marca). 

 
237 Top level domains, cuja explicação técnica pouco nos interessa no momento, bastando-nos dizer 
que se trata dos finais dos domínios de internet, como, por exemplo, o “.com”, “.net” e “.gov”. 
 
238 O nome empresarial, por ser registrado em âmbito estadual, no Brasil, tem sua proteção relativizada 
e notadamente enfraquecida, principalmente quando em conflito com uma marca. A marca é 
inegavelmente mais forte que um nome empresarial ou “artístico” para fins de proteção de direitos. 
Sobre a interface entre nomes empresariais e marcas, e como inclusive o STJ tem decidido questões 
de conflito, cf. o nosso BARBAS, Leandro Moreira Valente. A proteção ao nome empresarial não tem 
mais função no conflito com as marcas? Decisões recentes do STJ. In: Revista da ABPI, v. 129. 
São Paulo: ABPI, 2014. p. 58-63. 
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 Aquele que detém o registro de marca goza de amplo fundamento para coibir 

e remediar atos usurpatórios de terceiros no que se refere a domínios de internet. Não 

havendo registro, poucos recursos restarão ao interessado caso sua marca venha a 

ser usurpada através de um domínio de internet, salvo uma ação judicial, 

indubitavelmente muito mais cara e com desfecho ainda mais incerto. Pior ainda, se 

seu pedido de marca tiver sido indeferido pelo INPI com base na cláusula de 

moralidade, a dificuldade em provar estar o contrafator agindo de má-fé será ainda 

maior. Isso porque o indeferimento passa a constituir evidência de falta de direito 

sobre o signo distintivo (ainda que passível de prova em contrário, que, incerta, 

certamente demandará muito maior esforço argumentativo e comprobatório), o que 

prejudica mesmo eventual pretensão judicial. 

A já citada Dykes on Bikes, por exemplo, só conseguiu evitar que terceiros 

pudessem registrar o nome da organização associado ao gTLD239 “.xxx” (utilizado 

para sites de pornografia), valendo-se justamente do registro de marca para realizar 

o opt out no período anterior (sunrise period)240 à liberação deste novo gTLD para o 

público. Dado que os sunrise periods são reservados aos detentores de marcas 

registradas, logo se compreende a relevância deste direito para estas organizações. 

É inegável que a higidez da mensagem difundida pelo grupo, em sua condição 

sociopolítica e cultural, é preservada através do direito à marca, que auxilia na 

prevenção à captura tanto do nome como da ideia difundida contra contrafatores. No 

caso, ter conseguido prevenir a associação imediata do nome a gTLD típico de sites 

pornográficos constitui, em nosso ver, bom exemplo de como a marca auxilia na 

defesa da expressão proferida sob sua égide. 

 
239 Igualmente, não desejamos explicar tecnicamente o que é o gTLD, bastando-nos dizer que se trata 
de novas terminações de domínios de internet, tais como a própria citada “.xxx”, para sites 
pornográficos, mas podendo também citar outras mais conhecidas, tais como o “.adv.br” (para sites de 
advocacia), “.ind.br” (para indústrias), e assim por diante, conforme lista mais extensa disponível em: 
<https://registro.br/dominio/categorias/>. Acesso em: 27 nov 2019. De qualquer forma, a ICANN 
disponibiliza uma explicação sucinta do que são os gTLDs e seu mecanismo básico de funcionamento 
em <http://archive.icann.org/en/tlds/>. Acesso em: 27 nov 2019. 
 
240 Trata-se de um período de prioridade em que os detentores de marcas registradas, exclusivamente, 
têm a oportunidade antecipada de registrar domínios que coincidam com suas marcas em novos 
gTLDs. Caso não feito o requerimento de registro dentro deste período, segue-se geralmente o 
landrush period, onde o domínio, geralmente uma palavra mais comum, e, por isso, mais concorrida, 
fica disponível para um grupo selecionado de interessados (que geralmente pagam pela oportunidade 
de acessá-los). Após, o termo é disponibilizado para que qualquer um possa registrá-lo (general 
availability). Cf. <https://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse/faqs>. Acesso em: 27 
nov 2019. 
 



150 
 

Ou seja, com o registro, é visivelmente mais fácil evitar que terceiros usurpem 

a identidade através do domínio e, consequentemente, possam atrapalhar no 

proferimento da mensagem ou dela se utilizar para fins eventualmente maliciosos. 

Sem o registro, torna-se muito mais difícil, quiçá possível, o acesso e as chances de 

êxito dos afetados no âmbito dos mecanismos de solução de controvérsias online, a 

exemplo do SACI-ADM, e demais sistemas de proteção de direitos, tais como os 

sunrise periods. 

O cenário não é diferente quando da coibição de contrafatores em plataformas 

privadas, sejam plataformas de venda online (marketplaces ou e-commerces) ou 

redes sociais em geral. A regra é que apenas detentores de direitos devidamente 

reconhecidos através de registro poderão fazer uso dos mecanismos antipirataria 

disponibilizados por estas plataformas. Amazon, Mercado Livre, Ebay e outras 

plataformas conhecidas de comércio online populares no Brasil contam com 

programas de proteção à propriedade intelectual241 – tanto sua como de terceiros – 

com a finalidade de evitar que contrafatores ofereçam produtos falsificados ou cuja 

venda não seja autorizada em geral nestes ambientes. Tais programas protetivos, no 

entanto, só reconhecem como válidos, via de regra, direitos marcários devidamente 

reconhecidos através de registro242. 

O mesmo se verifica em plataformas sem característica preponderantemente 

comercial, tais como as redes sociais. Facebook, Youtube e Instagram, por exemplo, 

também contam243 com mecanismos de pedido de remoção de conteúdos 

 
241 O Mercado Livre conta com o conhecido “PPPI – Programa de Proteção à Propriedade Intelectual”; 
o Amazon conta com a nomenclatura genérica de “Política de Propriedade Intelectual da Amazon” e a 
“Política Antifalsificação da Amazon”; o Ebay oferece o programa VeRO (Verified Rights Owner), e 
assim por diante. É natural que plataformas como estas contem com programas que facilitem a 
proteção de direitos de propriedade intelectual contra contrafações cometidas em seus âmbitos, 
tratando-se até mesmo de política natural de compliance – dado que a dificuldade ou não-cooperação 
destas plataformas em remover anúncios infratores pode resultar em sua própria responsabilização. 
Para a localização exata destes programas e mais informação sobre o conteúdo de cada um, basta 
procurar pelos nomes acima, dado que os links de acesso às páginas específicas dentro destes sites 
são alterados com frequência. 
  
242 O direito autoral se pode provar por outros meios, dado que a lei faculta o registro. A marca, no 
entanto, só se faz valer nestas plataformas através da apresentação do certificado de registro ou, 
quando muito, de uma petição de depósito. 
 
243 As páginas com orientações a respeito das regras e procedimentos para se solicitar a remoção de 
conteúdos que infrinjam direitos de propriedade intelectual, notadamente marcas e direitos autorais são 
facilmente encontráveis nestas plataformas ao realizar-se uma busca simples pelo nome da plataforma 
acrescido de expressões como “violação de marca” ou “trademark infringement”. No caso do Youtube 
por exemplo, cf. <https://support.google.com/youtube/answer/6154218?hl=pt-BR>; para o Instagram, 
valendo lembrar que a rede é pertencente ao Facebook, cf. 
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consistentes em contrafações de propriedade intelectual que ignoram completamente 

a possibilidade de ação com base em direitos de propriedade intelectual sem lastro 

registral244. 

É absolutamente compreensível que as principais plataformas online só 

aceitem cooperar com a proteção do que esteja registrado, vez que este lastro245 

garante a segurança jurídica da ação realizada e reduz a exposição destas mesmas 

plataformas à responsabilidade civil. Ainda, o registro delimita com exatidão a 

extensão dos direitos do interessado, o que permite uma análise contida e precisa 

sobre a ocorrência de eventual violação e a extensão da providência a ser tomada. A 

plataforma dificilmente irá, ela mesma, determinar qual a extensão de um direito de 

terceiro que não esteja devidamente aclarado em primeiro lugar (como ocorreria, 

provavelmente, em caso de ação com base em expectativas de direitos – meros 

pedidos de registro – ou “marcas não registradas”). Mesmo porque, ao assim 

proceder, poderia vir a colidir com direitos de terceiros, ainda mais em se tratando de 

marcas, onde não é incomum que haja alguma proximidade entre sinais em diversos 

casos. Seria no mínimo estranho admitir que referidos programas de proteção à 

propriedade intelectual pudessem aceitar agir sem qualquer base documental mínima 

relativa ao direito reivindicado pelo suposto afetado. 

Por mais que, em tese, possa haver outras maneiras de fazer com que estas 

plataformas atuem mesmo sem a apresentação de um certificado registro de marca 

(judicialmente, por exemplo), fato é que esta alternativa é tão dificultosa e geralmente 

desconectada da realidade que pouco sequer se pode considerar. Sem o registro da 

marca, a chance de acesso a estes mecanismos de tutela de direitos é 

indubitavelmente diminuta, talvez nem mesmo possível sem um esforço hercúleo 

(através de ações judiciais de prova complexa, etc.) 

 
<https://www.facebook.com/help/instagram/1921828231475726?helpref=related>. Para o Facebook, 
por fim, <https://www.facebook.com/help/440684869305015/>. Acesso de todos em: 02 dez. 2019. 
 
244 Para marcas, é sempre requerida prova do registro; para direitos autorais aceitam-se outros meios 
de prova, mas alguma documentação há de se ter. 
 
245 No caso da marca, o certificado. É certo que este lastro pode ser menos robusto no caso dos direitos 
autorais, mas algum indício de direito haverá de ser apresentado neste caso, de qualquer forma, para 
que a plataforma tome algum tipo de atitude. No caso de músicas, por exemplo, o registro do direito 
autoral pode ser substituído pela prova de inclusão da obra em sistema de sociedade de gestão coletiva 
(tal como o ECAD); no caso de livros, o ISSN ou ISBN correspondente à publicação da obra; capturas 
de tela em caso de softwares; e assim por diante. 
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 É certo que as dificuldades narradas no presente subcapítulo se aplicam a 

todos aqueles que não tenham conseguido obter um registro de marca. No entanto, 

no contexto de nossa tese, quando o único motivo para a não-obtenção da marca é a 

operação da cláusula de moralidade, não há que se falar que sua aplicação não traz 

nenhuma consequência negativa à livre expressão porque “o discurso ainda pode 

ocorrer por outros meios” ou porque haveria uma “desconexão” entre marcas e 

liberdade de expressão. O objetivo da presente passagem é justamente o de 

demonstrar que, sim, a impossibilidade de se obter uma marca por conta da cláusula 

de moralidade afeta negativamente o gozo da livre expressão pelos interessados. Isso 

porque tornam mais difícil, ou até impossível, que estes ajam em defesa do discurso 

proferido (através da defesa de sua identidade ou da defesa da mensagem, impedindo 

ou remediando terceiros usurpadores, seja de boa ou má-fé) com a mesma eficiência 

que outros que contem com um registro. A impossibilidade de se valer de mecanismos 

básicos que permitem a defesa da identidade ou da mensagem de quem se engaja 

em atividade expressiva são decisivos para que a própria expressão se mantenha 

íntegra e livre de interferências ilegítimas em seu conteúdo. Principalmente no mundo 

de hoje, em que não há a menor possibilidade de se prosperar no debate público sem 

passar, ao menos em algum momento, pela internet e suas plataformas, ficar 

impedido de fazer uso dos mecanismos de solução de controvérsias próprios deste 

universo por não ter uma marca representa enorme prejuízo, sim, para a livre 

expressão. 

E, igualmente no contexto de nossa tese, é de se ressaltar que há enorme 

diferença em negar-se o reconhecimento de um direito marcário com base exclusiva 

na cláusula de moralidade em comparação a negativas com base em outros 

interesses jurídicos (os demais incisos do art. 124 da LPI, excetuado o III). Isso de tal 

forma que a negativa pelo inciso III é inconstitucional e democraticamente ilegítima, 

ao passo em que indeferimentos com base nos demais incisos não incorrem nos 

mesmos problemas, como já tivemos a oportunidade de assentar ao longo dos 

capítulos passados e sem prejuízo do maior detalhamento que está por vir nos 

vindouros. 
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c) Negar a possibilidade de registro de marca por aplicação da cláusula de 
moralidade afeta a livre expressão de pessoas e entidades que necessitam da 
exclusiva para conseguirem viabilizar sua atividade político-social porque 
facilita seu sufocamento financeiro. Da impossibilidade de licenciamento e 
franquia sem o registro. A concorrência por adeptos a determinada ideia 
também guarda alguma vinculação ao sucesso financeiro eventualmente 
proporcionado pela marca. 

 

Não é novidade que a aquisição do registro de marca proporciona ao titular 

diversos benefícios que, sem dúvida, permitem simultaneamente melhor defesa do 

caráter discursivo contido na marca, garantindo a livre expressão, para além do 

simples aspecto de exclusão de concorrência. Tendo em vista que não é nosso 

objetivo repassar, de maneira geral, quais são as vantagens advindas de um registro 

de marca (em contraste com o não-registro ou, especialmente em nosso caso, na 

impossibilidade de registro por aplicação exclusiva da cláusula de moralidade), nossa 

dedicação, aqui, será a de discutir brevemente como tais benefícios são importantes 

especificamente para a proteção e garantia da livre expressão. 

São diversos os benefícios que militam em favor da quase imperatividade do 

registro na defesa do discurso. Entre eles, sem dúvida, estão (1) a presunção de 

validade dos direitos adquiridos sobre o sinal; (2) em todo o território nacional; (3) a 

publicização dos direitos reservados, bem como a fácil delimitação de sua extensão 

e, mais relevante para o que aqui queremos discutir, (4) a possibilidade de tratar, com 

ampla segurança, a marca como um ativo com valor financeiro contabilizável, 

mensurável e que pode ser licenciado ou cedido. Há, ainda, outros benefícios 

conhecidos advindos do registro que dificilmente se verificam em se tratando de 

eventual reconhecimento marcário por via judicial em ação de concorrência desleal246, 

a exemplo dos que vimos nos subcapítulos anteriores, tais como a visivelmente maior 

facilidade no combate a contrafações (podendo ficar tal prática até mesmo 

 
246 Ainda que se reconheça, judicial e eventualmente, que determinado sinal não-registrado vem sendo 
utilizado como marca, fato é que tal reconhecimento, no âmbito da concorrência desleal, sequer permite 
concluir pela abrangência federal dos direitos reconhecidos, em muitos casos, justamente porque deve 
ser comprovada a relação de concorrência entre as partes, que tende a ser local ou regional, ainda que 
possa vir a ser federal. De qualquer forma, a vitória em eventual ação desse tipo sequer constitui direito 
sólido à marca – obtém-se um reconhecimento pontual do direito para aquela situação específica de 
concorrência desleal, não um direito abrangente que possa ser aplicado em outras hipóteses com 
alguma segurança jurídica (tal como ocorre com o registro). 
 



154 
 

impossibilitada se ausente o registro, segundo nosso próprio diagnóstico) e controle 

da presença pública de quem profere determinada mensagem. 

As vantagens listadas em (1) a (3), acima, são importantes para a defesa da 

livre expressão da mesma maneira em que o são para a defesa do aspecto comercial 

inerente às marcas: conferem segurança jurídica aos titulares; afastam, até certo 

ponto, potenciais contrafatores, desestimulando eventuais tentativas de registro de 

sinais idênticos ou similares; e facilitam o acesso à justiça na medida em que abreviam 

a necessidade de cognição acerca da prova da existência do direito de exclusiva e 

sua extensão. Tendo já feito nossas considerações acerca de como tais vantagens 

ajudam o titular a ter maior controle de sua presença pública e evitar contrafatores 

(fato que contribui na defesa da expressão, para além da função distintiva da marca), 

é de se ressaltar a vantagem que o registro outorga em (4), que envolve fatores que 

facilitam a exploração econômica do sinal. 

Sem o registro, ou, pior, havendo histórico de indeferimento de pedido de 

registro relativamente a determinado sinal, indubitável que o mercado entenda tal 

mensagem como “não há direito sobre a marca”, ignoradas sumariamente eventuais 

ponderações jurídicas que concluam haver alguma proteção reflexa sobre marcas não 

registradas. Fato é que este cenário de não-registro diminui sobremaneira a 

possibilidade de desenvolvimento financeiro em torno daquele sinal, estimulando seu 

abandono por parte do titular. As consequências de insistir-se em um sinal cuja 

registrabilidade foi expressamente negada pelo próprio órgão registrador, em caso de 

aplicação exclusiva da cláusula de moralidade, são as de ter que mudar o discurso ou 

insistir em uma marca que dificilmente trará retorno estável, seguro e duradouro247. 

Em outras palavras, trata-se do chilling effect, já abordado quando de nossa 

introdução a este mesmo capítulo, que não constitui uma exclusão do discurso (uma 

censura patente), mas sim um desestímulo que, sob o olhar democrático e 

constitucional, é igualmente inadmissível. A negativa de um pedido de registro de 

marca por aplicação exclusiva da cláusula de moralidade fulmina diretamente o livre 

discurso ao passo em que submete o locutor a uma patente desvantagem econômica. 

Se anteriormente falamos das desvantagens jurídicas que a impossibilidade de 

 
247 Porque mesmo que eventualmente se consiga construir uma boa identidade em torno da marca, 
será muito mais difícil combater contrafatores que se aproveitem do investimento e sucesso alheios, 
certamente afetando os ganhos merecidos pelo idealizador. 
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registro proporciona, nosso foco presente é nas desvantagens econômicas que 

igualmente se verificam. 

Só a marca registrada pode ser licenciada ou cedida; não havendo lastro 

registral, não há o que licenciar ou ceder, e a licença, nestes casos, sequer seria 

oponível a terceiros248 249. Não há estímulo para que se pague pela aquisição ou pelo 

direito de utilização de algo que não é comprovadamente de outrem. Há, em verdade, 

desestímulo para que ocorra negócio nestes casos, dado que a delimitação dos 

direitos da contraparte será sempre dúbia e dependente de lastros alternativos e 

atípicos, o que só tem a aumentar os custos de transação envolvidos. A 

impossibilidade de licenciamento ou venda do ativo através de cessão só tem a 

diminuir oportunidades de desenvolvimento financeiro em torno da marca, nas 

atividades em que este aspecto for relevante. 

Ainda, tendo em vista que a franquia empresarial pressupõe a existência de 

marca registrada250, inexistindo sem esta, é simplesmente impossível juridicamente a 

prática de franquia nestes casos, quiçá em casos onde a marca foi requerida, tendo 

sido expressamente negado o pedido. 

A relação entre expressão, marca e o aspecto financeiro em torno do negócio 

encontra bom exemplo no caso mencionado na introdução desta tese: a hamburgueria 

“WHATAFUCK”. Ainda que o negócio tenha conseguido se expandir 

significativamente mesmo sem o registro da marca, fato é que a ausência da exclusiva 

“abaixará o teto” de crescimento da empresa, o que cedo ou tarde tende a forçá-la a 

mudar de nome (renunciando à proposta expressiva original que, ousada, certamente 

foi um dos fatores a contribuir com seu sucesso empresarial) caso a intenção seja a 

 
248 Art. 140 da LPI. 
 
249 É certo que se possa imaginar cenários totalmente atípicos onde uma marca não registrada venha 
a ser licenciada, mas tais situações parecem existir mais mesmo no plano das hipóteses. Isso porque 
o licenciado, ausente o registro, tem poucos motivos para pagar alguém pela licença ou sequer obtê-la 
mesmo a título gratuito. Além disso, não parece ser boa prática de gestão licenciar um direito cujo 
enforcement seja abertamente dificultoso e incerto, além de sequer ser oponível a terceiros. 
 
250 Art. 1º, caput e §1º, da novíssima Lei de Franquias, Lei Federal nº 13.966/2019, que diz, no caput, 
"esta Lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador autoriza por meio de 
contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual (...)", e, no §1º, “para 
os fins da autorização referida no caput, o franqueador deve ser titular ou requerente de direitos sobre 
as marcas e outros objetos de propriedade intelectual negociados no âmbito do contrato de franquia, 
ou estar expressamente autorizado pelo titular.” Disposição análoga já constava, no entanto, da 
legislação anterior, de 1994, segundo a qual “franquia empresarial é o sistema pelo qual um 
franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente (...)” 
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de continuar expandindo o negócio. Sem a marca, fecha-se a porta para que o negócio 

se expanda através do modelo de franquia (possibilidade esta que é comum e 

importante no ramo de restaurantes). É possível presumir-se até mesmo dificuldades 

eventuais em vender o estabelecimento comercial, já que o fundo de comércio se 

constituiu em torno de um signo distintivo não lastreado em registro (ainda que possa 

ser, eventualmente, defendido através dos mecanismos que vedam a concorrência 

desleal), havendo indubitável e significativa perda de clientela caso o nome tenha que 

ser mudado ou abandonado. Fato é que, cedo ou tarde, a falta de uma marca 

registrada será ponto de pressão nos planos de expansão da empresa251. Quando do 

fechamento deste escrito, no ano de 2020, a empresa (na pessoa de quem se 

presume ser um de seus sócios pessoa física) contava com 3 tentativas frustradas de 

registro de seu nome, por aplicação exclusiva, pelo INPI, da cláusula de moralidade, 

determinando como impossível outorgar exclusiva sobre sinal que contenha a palavra 

“fuck”. 

O fato de a empresa eventualmente ter que ser virtualmente “forçada” a mudar 

de nome para que possa continuar crescendo, evidencia que a expressão guarda 

estrita ligação com a marca porque esta última integra a espinha dorsal de toda 

atividade empresarial. Ainda que a empresa decida por outros caminhos de 

crescimento, só o fato de o conteúdo expressivo da marca ser exclusivamente 

determinante para o fechamento de oportunidades e possibilidades de expansão que 

estão corriqueiramente disponíveis para os demais agentes de mercado já permite 

afirmar que há relação explícita entre marcas e livre expressão na qual a cláusula 

interfere negativamente. 

Relevante mencionar também que a franquia e o licenciamento não são 

oportunidades de negócio disponíveis apenas a empresas252, existindo um prolífico 

segmento de “franquias sociais”253. A nova Lei de Franquias (Lei Federal nº 13.966) 

 
251 Que, ressaltamos, não sabemos se existem de fato e nem é nossa intenção especular sobre sua 
existência e extensão, apesar de haver relatos na mídia que dão conta de que a empresa, como é 
natural, tem o objetivo de se expandir. 
 
252 Quais sejam as entidades com finalidade lucrativa e/ou que realizem distribuição de lucros entre 
sócios, que é a acepção jurídica do termo. 
 
253 Alguns escritos exemplificativos que discutem a temática são encontráveis em ROTA, Sergio. 
Franquias Sociais: Minimizando Riscos no Investimento Social. 2004. 100 f. Dissertação 
(Mestrado em Administração Pública e de Empresas) - Escola Brasileira de Administração Pública da 
Fundação Getulio Vargas, EAESP/FGV, São Paulo, 2004. Disponível mediante pesquisa simples na 
Biblioteca Digital da FGV; e ALON, Ilan. Social Franchising. Reino Unido: Palgrave Pivot, 2014. 
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passou a prever254 de maneira expressa (§2º do art. 1º) a possibilidade de recurso ao 

instituto por entidades sem fins lucrativos, independentemente do segmento em que 

desenvolva suas atividades. Ou seja, mesmo entidades cujo foco de atuação está na 

difusão de uma causa social, onde o aspecto expressivo em torno da marca que 

identifica o empreendimento tende a ser ainda mais preponderante, podem se ver na 

mesma situação em que a hamburgueria acima mencionada: ter que mudar de nome 

para que possam crescer. 

Ora, referidas entidades sociais são igualmente parte integrante da 

concorrência em mercado. Se não concorrem por consumidores, na acepção jurídica 

do termo propriamente dita, concorrem por adeptos, por doadores, por simpatizantes, 

por membros e assim por diante. A marca, sem dúvida, tem papel fundamental no 

bom desempenho dentro deste contexto, havendo igual repercussão (geralmente 

negativa, presume-se com folga) na esfera financeira de entidades que não consigam 

crescer para além de certo ponto em virtude da indisponibilidade do registro de marca 

para suas atividades exclusivamente por conta do nome que escolheram para seu 

empreendimento social. “Criar estímulos” para que mudem de identidade significa 

interferir no livre discurso e na livre organização daquela entidade, e aqui pouco 

importa seu caráter empresarial ou afim. É, no dizer da própria SCOTUS, verdadeira 

censura governamental: 

 

Nonprofit organizations—ranging from medical-research charities and other 

humanitarian causes to political advocacy groups—also have trademarks, 

which they use to compete in a real economic sense for funding and other 

resources as they seek to persuade others to join their cause. To permit 

viewpoint discrimination in this context is to permit Government censorship255. 

 

 
 
254 O que não significa que as franquias sociais sejam novidade – elas já ocorrem há décadas, mas só 
agora a legislação brasileira as prevê de maneira expressa, eliminando quaisquer eventuais discussões 
sobre a possibilidade do instituto no Direito brasileiro e trazendo segurança jurídica aos 
empreendimentos já existentes. 
 
255 P. 6 da opinião apartada do Justice Anthony Kennedy no caso Matal v. Tam. Em tradução livre: 
"Organizações sem fins lucrativos - desde caridades para pesquisa médica e outras causas 
humanitárias até grupos de advocacy políticos - também tem marcas, que elas usam para competir em 
sentido econômico real por fontes de custeio e outros recursos que elas buscam para persuadir outros 
a se unirem à sua causa. (...) Permitir a discriminação de ponto de vista neste contexto é permitir 
censura governamental”. 
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 Enfim, indubitável que impor a diminuição de possibilidades de custeio e 

expansão econômica das atividades de determinada organização, seja empresarial 

ou não – possibilidades estas que estão abertas a outros e que só permanecem 

fechadas em virtude de discordância de ponto de vista de determinados agentes 

públicos para com o conteúdo expressivo contido no sinal marcário pretendido 

(exatamente o que faz a cláusula de moralidade) - deixa claríssimo que há relação 

íntima entre marcas e liberdade de expressão. A negativa de registro de marca por 

aplicação da cláusula de moralidade afeta a livre expressão de maneira juridicamente 

intolerável. 

 

2.1 Por fim: repercussões imagináveis de um indeferimento marcário por 

aplicação da cláusula de moralidade. Da mensagem que tal recusa 

transmite à sociedade. “Estigma” e “rótulo negativo” que só a cláusula de 

moralidade impõe à marca. 
 

In addition to these explicit harms it should be noted that a mark cancelled or 

denied registration because of disparagement is the equivalent to a criminal 

record for an individual. There is a stigma that has to be overcome. A person 

can be rehabilitated but there is nothing a mark can do to achieve that. This 

stigma will affect, if not preclude, sales, licensing and investment in the mark. 

It will also similarly affect the product which will become an IP orphan, and 

there are no IP orphanages. (HUGH C. HANSEN, professor de Direito na 

Fordham University, em brief juntado ao caso Matal v. Tam) 

 

 Na linha de nossas reflexões acerca das relações entre marcas e liberdade de 

expressão até aqui, é de se ressaltar, apenas, um aspecto que, já mencionado, 

provavelmente passou despercebido. A cláusula de moralidade, quando aplicada, cria 

verdadeiro estigma no sinal, que fica “carimbado” como impróprio, ofensivo, imoral e 

assim por diante. 

Tem-se que o Estado considera o ponto de vista expresso na marca como tão 

intolerável que, só por este motivo, tornar-se-ia justa a negativa de acesso aos 

benefícios que o registro federal proporciona. Este “estigma” é outra faceta do caráter 

censório que o “desestímulo” à adoção de certos discursos trazido pela cláusula de 

moralidade representa. E sua relevância para nossa tese está no fato de que apenas 

a aplicação de tal cláusula ocasiona tal situação – nenhuma outra hipótese prevista 

no art. 124 da LPI tem o mesmo resultado prático.  
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Para se livrar do “rótulo”, oficialmente aposto no sinal, de que a marca é 

“ofensiva”, “imoral” e assim por diante, há de se alterar o conteúdo da expressão, 

adotando algum que seja mais “aceitável”. O interessado até permanece livre para 

manter seu discurso caso queira, mas terá extrema dificuldade em combater 

contrafatores, terá menor possibilidade de acesso a mecanismos de proteção de 

direitos e solução de controvérsias e verá diminuídas as oportunidades de expansão 

de seu negócio (por não ter acesso a instrumentos como licenciamento e franquias, 

por exemplo). Não só, a atração de investimentos à atividade também fica 

prejudicada, tendo em vista que a impossibilidade expressa de se obter um registro 

de marca aumenta o risco do empreendimento (justamente pelos motivos apontados 

acima). 

 A negativa de registro nestes casos, a troco de muito pouco (como já veremos), 

praticamente implode as pretensões de quem desejar construir sua identidade 

marcária em torno de um sinal um pouco mais ousado, irreverente, fora do 

politicamente correto ou mesmo patentemente provocante. Isso porque transmite à 

sociedade a mensagem de que o ponto de vista defendido pela marca representa um 

fator de disrupção social, uma opinião intolerável e, por vezes, até mesmo à margem 

da lei. 

 A transmissão desta mensagem pelo Estado à sociedade, bem como as 

dificuldades que dela decorrem, ainda que eventualmente não impeçam, por si só, o 

desenvolvimento de um fundo de comércio e uma clientela256, certamente são fatores 

que atuam para desestabilizar, sem justo motivo, a manutenção da higidez do 

empreendimento. Torna-se mais difícil, sem dúvida, formar, manter e crescer o 

goodwill em torno da atividade quando se tem um “carimbo” do Estado dizendo que 

um dos principais pilares (a marca) é impassível de registro por operação exclusiva 

da cláusula de moralidade257. Abrir mão da livre expressão pode parecer ser um preço 

 
256 Sejam consumidores, adeptos, ouvintes ou apenas simpatizantes da ideia que a marca representa. 
 
257 Hugh C. Hansen, professor de Fordham, talvez seja quem melhor arremata a questão em seu brief 
(p. 17-18) juntado no caso Matal v. Tam, da Suprema Corte americana. “it should be noted that a mark 
cancelled or denied registration because of [morality] is the equivalent to a criminal record for an 
individual. There is a stigma that has to be overcome. A person can be rehabilitated but there is nothing 
a mark can do to achieve that. This stigma will affect, if not preclude, sales, licensing and investment in 
the mark.”. Tradução livre: “(...) deve-se notar que uma marca cancelada ou cujo registro foi negado 
por causa [da cláusula de moralidade] é o equivalente a uma ficha criminal para um indivíduo. Há um 
estigma que necessita ser superado. Uma pessoa pode ser reabilitada, mas não há nada que uma 
marca possa fazê-lo para obter o mesmo resultado. O estigma irá afetar, se não precluir, vendas, 
licenciamento e investimento na marca”. 
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baixo a se pagar nestas situações, sendo, no entanto, o espírito de nossa tese 

justamente o de apontar que este preço, em verdade, não é baixo (no contexto 

democrático-constitucional e social como um todo) e que o Estado não pode 

legitimamente cobrá-lo. 
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Capítulo 3. Se o Estado concede o direito à marca, isso significa que ele 

manifestou apoio ao conteúdo nela expresso? O público entende que, 

estando registrada a marca, a mensagem nela contida é proferida pelo 

próprio Estado, ou que conta com seu endosso? Ou: marcas podem ser 

entendidas como uma espécie de discurso governamental (government 

speech), razão pela qual seria possível o afastamento da observância do 

trato neutro do ponto de vista pelo Estado, possibilitando controle de 

conteúdo baseado na cláusula de moralidade? 
 

In this case (...) we have detected an undercurrent of concern that the 

issuance of a trademark registration (...) amounts to the awarding of the U.S. 

Government's "imprimatur" to the mark. Such a notion is, of course, 

erroneous. The duty of this Office under the Trademark Act in reviewing 

applications for registration is nothing more and nothing less than to register 

those marks that are functioning to identify and distinguish goods and services 

in the market place, as long as those marks do not run afoul of any statutory 

provision that would prohibit registration. (...) Just as the issuance of a 

trademark registration by this Office does not amount to government 

endorsement of the quality of the goods to which the mark is applied, the act 

of registration is not a government imprimatur or pronouncement that the mark 

is a “good” one in an aesthetic, or any analogous, sense. (TTAB-USPTO, em 

In re Old Glory Condom Corp, julgado em 1993) 

 

The Federal Government does not dream up these marks, and it does not edit 

marks submitted for registration. (...) If the federal registration of a trademark 

makes the mark government speech, the Federal Government is babbling 

prodigiously and incoherently. It is saying many unseemly things. (...) It is 

expressing contradictory views. It is unashamedly endorsing a vast array of 

commercial products and services. And it is providing Delphic advice to the 

consuming public. (SAMUEL ALITO, Justice da Suprema Corte americana, 

em Matal v. Tam) 

 

 Não se pode esperar que o Estado seja neutro quando este atua como o próprio 

falante. A prerrogativa democrática de liberdade de expressão tem seu âmbito de 

aplicação exclusivamente na relação entre Estado e particulares. Especificamente, tal 

prerrogativa evita que o Estado favoreça ou prejudique determinado ponto de vista 

através da interferência em discursos privados unilateralmente considerados 

incorretos ou indesejáveis. Isso é bastante diferente de afirmar que o próprio Estado 

não pode tomar partido sobre determinados temas, assumindo o papel de parte no 
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debate público, abraçando determinado posicionamento enquanto rejeita 

expressamente outros. Esta distinção é extremamente importante na análise sobre 

marcas e o ilegítimo filtro imposto pela cláusula de moralidade, conforme veremos 

neste capítulo. 

Antes de puxar o fio condutor entre esta temática e nossa tese, é necessário 

introduzirmos brevemente a questão do que a doutrina norte-americana chama 

government speech (“discurso governamental”), que é justamente a inexistência de 

obrigação de o Estado, em virtude da necessidade de observância ao predicado da 

livre expressão, agir com neutralidade quando assume o papel de falante no debate 

público, exclusivamente em relação a suas falas e posicionamentos discursivos ou 

simbólicos. Não se versa sobre a relação “cima-baixo” onde o Estado interfere no 

discurso privado de particulares, mas sim de uma relação “cima-cima”, do Estado para 

consigo mesmo enquanto ente capaz de emitir ou apoiar pontos de vista e condutas. 

A doutrina do discurso governamental pressupõe que o Estado não viola a livre 

expressão quando opta por professar determinado ponto de vista, especialmente 

quando o faz afastando ou negando outros eventualmente existentes258. Assim bem 

sintetiza o conceito, na visão da doutrina, Jessie Hill259: 

 

But at a minimum, perhaps, one can fairly state that "government speech" 

refers to a wide range of phenomena in which, rather than regulating private 

speakers' messages, the government controls or supports a particular 

message using any of a panoply of carrots (such as funding or special access 

to government property) or sticks (such as denial of funding or exclusion from 

government property]. The speech may originate with the government itself or 

 
258 O que decorre da propria lógica. Ou, como bem explica Dave Fagundes: "(...) the federal government 
is permitted to restrain its own expression using means that would be plainly unconstitutional if it were 
attempting to regulate another entity’s expression". Em tradução nossa: “(…) o governo federal pode 
restringir sua própria expressão utilizando-se de meios que seriam claramente inconstitucionais caso 
ele estivesse tentando regular a expressão de outra entidade”. cf. FAGUNDES, Dave. State Actors as 
First Amendment Speakers. In: Northwestern University Law Review, v. 100, 2016. p. 1642. 
 
259 "No mínimo, talvez, alguém possa razoavelmente afirmar que "government speech" [discurso 
governamental] refere-se a uma ampla gama de fenômenos nos quais, ao invés de regular mensagens 
de falantes privados, o Estado controla ou apoia uma mensagem específica utilizando-se de uma 
variedade de incentivos [no caso, o termo usado foi "carrots", que literalmente significa "cenouras", mas 
no caso significa mesmo "incentivos"] (tais como financiamento ou acesso especial a propriedades 
estatais) ou punições ["sticks", que significa algo como "paus", indicando, no caso, algum tipo de 
punição] (tais como a negativa de financiamento ou a exclusão de propriedades do Estado. O discurso 
pode se originar do próprio Estado ou de um privado, mas o governo deve controlar ou apoiar a 
mensagem de alguma maneira.” Cf. HILL, Jessie B. Government Speech: The Government's Ability 
to Compel and Restrict Speech. Introduction: Government Speech. In: Case Western Law Review, 
v. 61, 2011. 
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with a private individual, but the government must control or support the 

message in some way. 

 

Conforme já asseveramos em algumas passagens anteriores, é extremamente 

natural que políticas públicas de Estado sejam moldadas de acordo com o governo 

eleito, passando a valorizar diferentes aspectos sobre diferentes temas de acordo com 

a ideologia dominante na administração de turno, exigindo-se somente o óbvio 

respeito ao enquadramento constitucional geral e as demais esferas do ordenamento 

jurídico. Em outras palavras: não há como e nem porque forçar o Estado a respeitar a 

neutralidade de ponto de vista, tendo que aceitar e replicar diversas visões sem 

qualquer filtro, quando nos referimos ao que ele mesmo “diz” e defende. 

Fazê-lo significaria dizer que o governo não pode, por exemplo, por meio de 

seus oficiais, afirmar e encorajar que a população deva ser vacinada, porque há quem 

seja contra a vacinação, e a adoção deste ponto de vista específico pelo Estado seria 

“discriminatória” ou “atentatória à liberdade de expressão destes grupos”. Outro 

exemplo ditaria que o Estado não poderia fazer uma campanha expondo as mazelas 

do uso de drogas e desencorajar seu uso sem que ao mesmo tempo 

contrabalanceasse esta mensagem com uma de conteúdo contrário, porque “não 

poderia tomar partido de uma visão de mundo em detrimento de outras eventualmente 

existentes”. É óbvio e evidente que isso seria paralisante ao próprio Estado, que não 

teria como tocar políticas públicas em praticamente qualquer área, visto que sempre 

existirá quem defenda que a política pública implementada deva ser exatamente a 

contrária, ou outra, como é natural em uma sociedade livre. Como bem pontua Helen 

Norton em obra específica sobre o tema, e com inspiração aparente em Meiklejohn, a 

elevada liberdade que o governo deve ter quando atua como falante é importante 

justamente porque dialoga com seu accountability político perante o eleitorado. Isso 

é, permite que o público avalie seu desempenho, podendo reagir politicamente em um 

ou outro sentido260: 

 
260 “as escolhas expressivas do governo são de valor, portanto isoladas de submissão ao escrutínio 
com base na [Liberdade de Expressão] por conta do que elas oferecem ao público: informação que 
reforça a autogovernança democrática. Isso porque permite ao público identificar e, consequentemente, 
avaliar as prioridades e a performance de seu governo. É porque o público pode responsabilizar 
politicamente o governo por suas escolhas expressivas somente quando este primeiro de fato entender 
a expressão em contenda como oriunda do governo é que devemos exigir (...) transparência”. 
NORTON, Helen. The Government's Speech and the Constitution. Reino Unido: Cambridge 
University Press, 2019. p. 6. A inspiração em Meiklejohn é identificada por nós no fato de que este 
clássico doutrinador, em obra igualmente clássica sobre free speech (que já tivemos a oportunidade de 
mencionar, de passagem, em 1.2 “b”, supra, ao falarmos de commercial speech), é certamente o maior 
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“(…) the government's expressive choices are valuable, and thus insulated 

from First Amendment scrutiny, because of what they offer the public: 

information that furthers democratic self-governance by enabling the public to 

identify and thus evaluate their government's priorities and performance. 

Because the public can hold the government politically accountable for its 

expressive choices only when it actually understands the contested 

expression as the government's, we should require (...) transparency”. 

 

A doutrina do discurso governamental não dita que o Estado deve, quando na 

condição de ente falante, acolher, servir de receptáculo ou replicar todos os pontos de 

vista existentes na sociedade; ao contrário, preconiza que ele pode – até deve - 

delimitar sua posição específica, mesmo que isso implique em tornar pública sua 

negativa a outras visões de mundo. Isso é o que possibilita que ele trilhe o caminho 

que escolher, pressupondo-se eleito justamente para isso, no que se refere à 

administração pública, a condução da economia e às diferentes áreas sociais. Fosse 

outra a conclusão, Estado e governo teriam que operar sempre em contradição interna 

corporis evidente, ocasionando, no mínimo, caos e desordem tais que a doutrina do 

government speech assume verdadeiros ares de naturalidade. 

No entanto, há situações que testam os limites do conceito, fazendo surgir 

dúvida sobre a condição do Estado como falante “primeira pessoa” ou como ente 

“regulador” ou “responsável pelo escrutínio” do discurso privado. É exatamente o caso 

das marcas, como se verá261. A doutrina e a jurisprudência norte-americanas, como 

sempre em matéria de liberdade de expressão, trazem alguns casos emblemáticos 

que citaremos muito brevemente, para que possamos firmar as bases de 

compreensão do conceito e suas dificuldades, sendo este entendimento pressuposto 

 
expoente da tese segundo a qual a prerrogativa democrática de livre expressão serve primordialmente, 
dentre outras funções, para permitir que o povo seja livre para tanto fiscalizar o governo como para 
derrubá-lo em caso de insatisfação. É o que ele quer dizer, grosso modo, com nada menos que o título 
de sua magnum opus. Cf. MEIKLEJOHN, Alexander. Free Speech and its Relation to Self-
Government (op. cit.). 
 
261 Há, inclusive, uma categoria discursiva peculiar identificada pela doutrina como uma espécie de 
discurso “híbrido” ou “misto”, que guarda características que tornam o discurso passível de identificação 
como governamental e privado ao mesmo tempo – evidenciando como há casos de difícil 
equacionamento nesta seara. O caso das marcas é um destes casos complexos, como veremos. Cf. 
CORBIN, Caroline Mala. Mixed Speech: When Speech Is Both Private and Governmental. In: New 
York University Law Review, v. 83, 2008. 



165 
 

para adentrarmos na “zona cinzenta” entre marcas e government speech que não 

pode ser ignorada na construção de nossa tese. 

Em Pleasant Grove City v. Summum, julgado em 2009, discutiu-se a 

necessidade de o Estado forçadamente colocar em um parque público determinada 

estátua, doada por um grupo religioso. Isso porque a municipalidade havia aceitado 

uma doação privada e colocado diversos monumentos no parque, dentre os quais um 

no qual se fazia referência aos Dez Mandamentos. Ao aceitar colocar em praça 

pública esta manifestação de determinada fé, consubstanciada num monumento 

permanente - alegou a organização religiosa que acionou judicialmente o município - 

ele seria obrigado a não só tolerar outras manifestações de fé no mesmo ambiente 

público, como teria o dever de aceitar a colocação, no mesmo espaço, de outras 

estátuas de cunho religioso oferecidas por outros grupos. O cerne do argumento do 

grupo religioso (Summum) estava em afirmar que, ao aceitar colocar em praça pública 

a estátua com os Dez Mandamentos, a municipalidade haveria criado um espaço de 

debate público ao “tomar o partido de determinada fé”, passando a, por isso, ter que 

aceitar outras manifestações privadas no espaço público. 

A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou, por unanimidade, o pleito do 

grupo religioso, sob o argumento de que há uma diferença entre poder manifestar-se 

livremente no espaço público – o que é permitido – e poder forçar o ente público a 

colocar um monumento permanente neste mesmo espaço público. O Estado se 

posiciona como falante ao aceitar determinados monumentos enquanto rejeita outros 

(o que não ocorre quando permite a utilização do espaço público para esta ou aquela 

manifestação, visto que esta não é permanente), e a mensagem proferida pelos que 

foram ali aceitos para exibição devem ser considerados como expressão do 

government speech. 

Isso porque, dentre outros argumentos, os parques públicos são 

tradicionalmente identificados pelo público como um espaço de propriedade do ente 

detentor daquele espaço, de forma que há uma presunção de que o que está 

oficialmente afixado ali assim o foi por decisão própria da unidade federativa, que 

endossa262 a mensagem contida na obra (ou a rejeita, quando ordena a retirada ou 

 
262 De fato, a questão da laicidade do Estado é um ponto de tensão na doutrina do government speech, 
havendo quem fale em unconstitutional government speech, ou “discurso governamental 
inconstitucional”. Isso porque, apesar de ser livre para endossar o que desejar através de seus 
discursos, há limites traçados constitucionalmente, tais como a própria laicidade do Estado, que 
determinam, tanto no caso brasileiro como no norte-americano, que não haverá religião oficialmente 
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recusa a colocação263). Obrigar o ente público a colocar outros monumentos no 

mesmo espaço, além de contraproducente na prática (os espaços públicos poderiam 

ver-se dominados por tantos monumentos), implicaria em fazer o Estado endossar 

mensagens com as quais eventualmente não concorde. A exposição deste caso nos 

ajuda a entender a diferenciação entre enxergar o Estado como falante “primeira 

pessoa” e o Estado como mero ofertante de espaço público para que o discurso 

privado seja proferido. No primeiro caso, há government speech, não havendo se falar 

em neutralidade ou livre expressão privada; no segundo, há a obrigação de o Estado 

tratar todos os discursos ali proferidos com neutralidade, sendo inadmissível eventual 

atuação com vistas a privilegiar ou prejudicar este ou aquele ponto de vista 

expresso264. 

 
estabelecida. No entanto, apesar da obrigação de observância da laicidade, casos como Summum e 
outros deixam claro que, conforme decidiu a SCOTUS em Salazar v. Buono (2010), "o objetivo de evitar 
o apoio governamental a uma religião não requer a erradicação de todos os símbolos religiosos na 
esfera pública" (no original, “the goal of avoiding governmental endorsement [of religion] does not 
require eradication of all religious symbols in the public realm”. Mais recentemente, em American Legion 
v. American Humanist Association (2019), este entendimento foi aplicado na prática em caso onde 
determinada entidade exigiu a retirada de uma cruz de doze metros de altura fosse retirada de praça 
pública em virtude de suposta violação à laicidade do estado (establishment clause). A corte, em 
quórum tranquilo (7-2) decidiu que não cabia a retirada forçada do monumento do local porque, a 
despeito de tratar-se de símbolo cristão, a cruz, no caso, era um monumento aos heróis da Primeira 
Guerra Mundial, já presente naquele espaço há quase um século, detendo valor histórico que supera 
eventual cunho religioso. No entanto, caso tal importância histórica fosse ausente, caberia o banimento 
do símbolo em virtude da laicidade? Os casos deixam claras as zonas cinzentas entre laicidade e 
government speech, que não são o foco de nosso estudo, mas merecem menção, vez que serão de 
imediato questionamento do leitor mais atento. A jurisprudência brasileira também tem casos similares, 
tais como o pedido de remoção de crucifixos em tribunais e o pleito pela retirada, das cédulas de real, 
da expressão “Deus seja louvado”, tendo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Justiça Federal, 
respectivamente, negado os pleitos sob a lógica de que tais símbolos não ferem a laicidade do Estado. 
Discussão mais aprofundada sobre unconstitutional government speech é encontrável em 
SCHRAGGER, Richard. Unconstitutional Government Speech. Virginia Public Law and Legal Theory 
Research Paper No. 2019-56. Disponível em: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3468469>. Acesso em: 15 jan. 2020. Sobre 
laicidade do Estado e government speech, cf. GAYLORD, Scott. Licensing Facially Religious 
Government Speech: Summum’s Impact on the Free Speech and Establishment Clauses. In: First 
Amendment Law Review, v. 8, n. 2, 2010. 
 
263 Por isso é que não há cabimento em afirmar que a retirada, por exemplo, do busto de Lamarca de 
parque público estadual constitui, por si só, afronta a qualquer norma. Poder-se ia afirmar que a obra, 
como patrimônio público, foi deteriorada no processo, que o trâmite administrativo necessário para a 
retirada não foi observado, ou algo do gênero, jamais sendo, no entanto, possível dizer que o ato de 
retirada em si consubstancia algum tipo de ilicitude. Forçar o ente governamental a manter em praça 
pública monumento de figura que manifestamente rejeita é forçar-lhe a falar o que não quer. Eventuais 
pressões pela manutenção ou retirada de monumentos, assim, necessitam ser induzidas ou 
protestadas através do debate público, e não através do Judiciário, visto ser livre o Estado para 
expressar-se da maneira que desejar, prestando contas apenas ao público nesta matéria específica. 
 
264 Uma discussão ainda mais aprofundada do caso (em que, infelizmente, não temos tempo ou espaço 
para aqui nos engajar), e da lógica de sua ratio decidendi, está em DOLAN, Mary Jean. Why Donated 
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O caso Summum nos ajuda a ter uma noção inicial do motivo pelo qual entender 

government speech e marcas se relacionam. É que se o Estado é livre para se 

expressar, desde que dentro da moldura constitucional (que, como vimos em longa 

nota de rodapé, tem na laicidade, por exemplo, um de seus limites, mesmo em se 

tratando de “zona cinzenta”), o ente público é livre para controlar o conteúdo da 

mensagem que ele mesmo profere, sem a necessidade de contemplação da livre 

expressão alheia. Isso implica em termos que entender, necessariamente, se o fato 

de determinada marca ter sido registrada pelo Estado lhe dá, de alguma maneira, 

natureza total ou parcial de government speech. A dúvida existe e é relevante, dado 

que o processo de registro de marcas é de natureza pública, ocorre através de órgão 

público (que analisa o conteúdo do sinal) e resulta na expedição de documento com 

chancelas oficiais tais como o brasão da República, além de inserido em 

comunicações oficiais do governo. O caso a ser analisado a seguir introduz de 

maneira mais clara justamente aquele que talvez represente o “limite externo”265 da 

doutrina do discurso governamental. 

Fazemos menção a Walker v. Texas Division, Sons of Confederate Veterans, 

julgado em 2015. A exposição deste caso é de acentuada relevância para o que 

vamos discutir logo a seguir (a relação entre government speech e marcas) porque 

envolve o sistema de placas de veículos automotores, que é um sistema que guarda 

algumas características similares ao sistema de registro de marcas, apesar de ainda 

ser, obviamente, bastante distinto. 

É sabido que, nos Estados Unidos, admite-se normalmente que o interessado, 

no âmbito dos DMVs266 estaduais pague uma quantia extra para poder escolher qual 

será a placa de seu veículo – as chamadas specialty license plates ou, de maneira 

mais simples, personalized plates (placas personalizadas). Isso permite que, dentro 

do número limitado (e reduzido) de caracteres disponíveis para utilização, o 

interessado coloque um traço de sua personalidade na placa de identificação de seu 

veículo. Em alguns estados é igualmente possível obter autorização para a utilização 

 
Monuments are Government Speech: The Hard Case of Pleasant Grove City v. Summum. In: 
Catholic University Law Review, v. 58, 2008. 
 
265 A menção é ao termo “outer bounds”, usado pela SCOTUS na decisão Matal v. Tam (2017, p. .17), 
para caracterizar o caso que descreveremos a seguir como representativo do provável limite lógico da 
doutrina do governement speech, para além do qual já não mais se trata de discurso público. 
 
266 Department of Motor Vehicles, equivalentes aos nossos DETRANs. 
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de placa com design personalizado, inclusive com a utilização de imagens e símbolos 

próprios. 

Quando uma associação de simpatizantes e relacionados aos confederados267 

pediu ao Texas Department of Motor Vehicles autorização para utilizar uma placa de 

carro personalizada contendo imagens da bandeira confederada, referido pedido foi 

negado em virtude de uma política do órgão que determina que lhe é facultado 

"recusar a criação de uma nova placa personalizada se o design puder ser ofensivo a 

qualquer membro do público”268. A entidade ingressou com ação judicial alegando 

que, com base no predicado da livre expressão, o Estado não poderia interferir no 

conteúdo do discurso, restringindo-o com base no ponto de vista expresso.  

O caso chegou à Suprema Corte que, apesar do contexto tornar a decisão 

relativamente anômala269, entendeu que o Estado é livre para restringir a expressão 

nestes casos porque o discurso inserido em placas de veículos constitui government 

speech, e não discurso privado.  

Na esteira do caso Summum, a maioria da Corte entendeu que as mensagens 

inseridas em placas de veículos constituem government speech porque o público 

tradicionalmente enxerga as placas de veículos como instrumentos oriundos da esfera 

pública, dado que são fabricadas e fornecidas pelo Estado, que geralmente é também 

 
267 Os Estados Confederados da América eram uma união de estados do sul dos atuais Estados Unidos, 
que, notoriamente, eram contra a abolição da escravatura. Seus símbolos, especialmente sua bandeira, 
são hoje associados, por alguns, ao racismo, tendo a própria Ku Klux Klan reportadamente adotado 
referido sinal. Para outros, no entanto, o simbolismo confederado não tem conotação racista, 
representando outros aspectos de uma herança cultural mais ampla. Por isso, há divergências em torno 
do uso do símbolo e de sua conotação. 
 
268 No original, “may refuse to create a new specialty license plate if the design might be offensive to 
any member of the public”. 
 
269 Isso porque a decisão foi de 5x4, com o justice Clarence Thomas votando com os ministros “liberals”, 
tradicionalmente mais inclinados a restringir a livre expressão (ainda que, de fato, nem sempre isso se 
verifique). Especula-se que Thomas tenha votado de maneira diametralmente contrária à que vota 
normalmente em casos do tipo (tendo votado, neste, pela possibilidade de restrição à liberdade de 
expressão) porque o caso envolve simbologia tida por muitos como racista (Thomas é African-American 
e já realizou, até em plenário, intervenções esclarecedoras, baseadas inclusive em experiências 
próprias, a respeito do racismo e da perseguição aos negros no sul dos Estados Unidos durante muitas 
décadas, sendo a bandeira confederada um dos símbolos desta perseguição). Não é exagero 
especular-se que, se o caso não tivesse como pano de fundo o pedido de uso de simbologia tida como 
racista, Thomas teria votado de outra maneira. Um histórico sobre os votos de Thomas em casos 
envolvendo racismo, inclusive com menção ao caso Walker e o fato de ele ter votado de maneira 
divergente à sua linha argumentativa corriqueira é encontrável em artigo publicado na The Atlantic em 
2015. Cf. EPPS, Garrett. Clarence Thomas Takes On a Symbol of White Supremacy. In: The 
Atlantic, 18 de junho de 2015. Disponível em: 
<https://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/06/clarence-thomas-confederate-flag/396281/>. 
Acesso em: 15 jan. 2020. 
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quem as projeta e desenha. Ainda, nos Estados Unidos há uma certa tradição, em 

alguns Estados, de inserir mensagens nas placas, tais como o "lema do Estado". Por 

fim, as placas de veículos servem como meio de identificação do veículo dentro de 

uma base de dados governamental. Isso constituiria outra razão pela qual só poderia 

se tratar de mensagem submetida a controle total do Estado e entendida como 

verdadeiramente exarada por ele, ainda que este eventualmente permita aos 

particulares propor a utilização de designs e mensagens particulares nas placas. Com 

a decisão, sacramentou-se o amplo poder discricionário do Estado na decisão do 

conteúdo das placas. 

Os quatro justices divergentes, aos quais Thomas normalmente se filiaria, 

argumentaram que há uma imensidão de placas personalizadas existentes (mais de 

350), razão pela qual o público, ao se deparar com uma placa personalizada, 

naturalmente pensará tratar-se de discurso privado, e não de mensagem chancelada 

e proferida pelo governo. Ao permitir que o público insira nas placas mensagens 

privadas, ainda que haja um processo de autorização envolvido, implica-se que estes 

instrumentos podem ser usados como meio para a divulgação de opiniões e pontos 

de vista, sendo um veículo para a liberdade de expressão. Submetido, portanto, à 

vedação constitucional à discriminação de pontos de vista. 

Independentemente da divergência específica no que concerne à questão das 

placas de veículos, que propriamente dita não nos interessa, convém atentarmos ao 

que realmente é relevante no caso para o desenvolvimento de nossa tese. É que o 

sistema de placas de veículos personalizadas, ao ser entendido como espaço onde é 

possível se expressar, assume características análogas ao sistema de registro de 

marcas. A lógica é a seguinte: se as mensagens particulares contidas em placas de 

veículos270 podem ser livremente reguladas pelo Estado, por constituírem government 

speech, seria possível dizer que o mesmo raciocínio se aplica às marcas? Caso a 

conclusão fosse positiva, a cláusula de moralidade seria válida pelos mesmos 

 
270 Note-se que, apesar de o caso Walker tratar especificamente de placas personalizadas para 
veículos automotores, a mesma análise poderia ter como pano de fundo outros processos públicos 
onde o Estado analisa o conteúdo de uma mensagem para, ao final, outorgar ao requerente algum tipo 
de título registral. Pode-se imaginar como análogo, por exemplo, o caso do selo “SIF” (Serviço de 
Inspeção Federal), do Ministério da Agricultura e Pecuária, que, mesmo outorgado, não implica em 
afirmar que o Estado recomenda o consumo do produto certificado, limitando-se a afirmar que este está 
em conformidade com a legislação vigente para o setor. Inúmeros outros exemplos são de possível 
imaginação. 
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argumentos, podendo o Estado imiscuir-se livremente no conteúdo das marcas. É 

necessário adiantar-se, desde já, que não é o caso. 

O sistema de registro de marcas, apesar de algumas aparentes similaridades 

com o sistema de outorga de placas personalizadas - que, frise-se, não existe no 

Brasil, mas que levaremos em conta dada a conveniência de contrastarmos ambos os 

sistemas para evidenciar como marcas não constituem government speech -, é 

extremamente próprio em sua sistemática jurídica, não se tratando de sistema 

congênere, análogo ou equivalente. 

Assim sendo, passamos a fazer uma análise comparativa das duas situações 

com o objetivo claro de, através de suas evidentes diferenças, afastar a possibilidade 

de caracterização de marcas como discurso de governo271. 

Primeiramente, em sendo atributivo de direito o sistema de registro de marcas, 

dita o art. 129 da LPI que a propriedade da marca se adquire através do registro 

validamente expedido, consubstanciado em título (certificado). Esta característica já 

é, de antemão, totalmente distinta de um sistema de placas de veículos onde não se 

adquire a propriedade, especificamente, do que se recebe ao final da solicitação 

dirigida ao poder público272. É, assim, plenamente possível afirmar-se que a operação 

do sistema marcário implica mero desempenho de função puramente regulatória 

estatal273 enquanto o sistema de outorga de placas personalizadas, adicionalmente, 

resulta também em uma espécie de manifestação pública a respeito de certos 

aspectos da vida cotidiana274. 

 
271 Visto que, nunca é demais reforçar, a caracterização de marcas como government speech implicaria 
em conceder que o Estado não necessita respeitar a prerrogativa democrática da livre expressão 
nestes contextos, visto que tratar-se-ia de discurso proferido pelo próprio Estado. Fosse o caso, não 
haveria que falar em impossibilidade de o Estado discriminar pontos de vista, podendo, naturalmente, 
aceitar uns e rejeitar outros com base exclusiva na ideia contida no sinal, no âmbito de sua atividade 
de operação do sistema de registro de marcas – exatamente como procede quando aplica a cláusula 
de moralidade (e somente ela). 
 
272 Tanto é que não se fala em portabilidade de placas de veículos e, mesmo que houvesse, ainda 
assim não se poderia falar em efetiva propriedade do número identificador, que permanece sob tutela 
completa do Estado, observada tão somente a razoabilidade. 
 
273 Verificação da presença de aspectos e requisitos formais e materiais constantes da LPI, e nada mais 
que isso. 
 
274 Isso porque, como já frisamos, é normal que placas de carros, nos Estados Unidos, contenham 
algum tipo de mensagem, geralmente o “lema do Estado” ou outras. Por muitas vezes não se trata, 
como ocorre no Brasil, de uma placa simples sem qualquer conteúdo adicional que não o número e a 
localidade do emplacamento. 
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Uma marca se pede porque se quer; uma placa de carro é condição natural e 

indispensável275 para que se possa circular com um veículo (pelo que, mesmo se 

indeferida a personalização, qualquer outra deverá ser-lhe outorgada). Também, 

ainda que o público normalmente compreenda placas de carro como algo decidido, 

em seu conteúdo, pelo poder público, o mesmo não ocorre, definitivamente, com 

marcas. Nestas, o titular define de antemão o conteúdo, que será tão-somente 

escrutinizado pelo Estado durante o processo de análise; não há possibilidade de 

mudança ou substituição do sinal pleiteado. O particular define as características 

objetivas (dentro das limitações regulamentares) e subjetivas do signo e, igualmente, 

tem amplo controle, na maior parte do tempo discricionário, sobre o uso posterior que 

lhe será dado. Este controle não se verifica no caso das placas, mantendo o Estado 

elevado grau de domínio sobre o respectivo mecanismo verificador, ainda que 

eventualmente lhe seja deferida a personalização. 

Questão central na análise da caracterização da natureza jurídica da marca 

como discurso está em identificar como o público enxerga e compreende o fato de o 

Estado ter registrado uma marca. Ainda que, na origem de ambos os sistemas, esteja 

a intenção de um particular se expressar, e que o desenrolar do processo ocorra de 

maneira relativamente similar276, na ponta final do escrutínio o resultado não é 

compreendido pela sociedade de forma idêntica tal que se possa afirmar que marcas 

sejam government speech. Isso porque o público não tende a relacionar marcas a um 

processo público-estatal de análise e outorga; muito menos a enxergar na marca uma 

espécie de identificação concedida unilateralmente pelo governo. A ideia segundo a 

qual o público enxerga na concessão do registro pelo Estado um endosso à 

mensagem contida na marca torna-se bastante tentadora, ainda que equivocada, 

quando pensamos em sinais de alguma maneira insultuosos ou politicamente 

incorretos – justamente aqueles tão rechaçados pela cláusula de moralidade. 

 
275 Ainda que a marca registrada também possa ser entendida como praticamente natural e 
indispensável para qualquer empresa, a relação de essencialidade entre marca e empresa não está 
colocada da mesma forma que aquela entre veículo e placa. O segundo caso compreende uma 
essencialidade muito mais urgente e acentuada do que o primeiro, sendo possível, apesar de não 
recomendável, uma empresa sobreviver sem marca. 
 
276 Isso porque estar-se-ia a analisar se a placa personalizada não é idêntica ou excessivamente similar 
a outras já existentes, se não conflita com nomenclaturas públicas, e assim por diante. Além disso, por 
óbvio, em ambos os casos (esta é a realidade), o Estado conduz, ainda que se questione a legitimidade 
disso, inclusive nesta tese, uma análise quanto à moralidade do código verificador – no caso das placas 
– ou do sinal pretendido – no caso das marcas. 
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Entrando no que se entende como uma mentalidade média, “como poderia o Estado 

aceitar a registro algo que alguém considerou ofensivo? O Estado não teria que ter 

evitado o registro do sinal desrespeitoso? Se o Estado o aceitou a registro, só pode 

ser porque ele concorda com aquela mensagem; caso contrário, teria denegado o 

pedido”. 

Esta linha argumentativa (da qual a mais notável partidária talvez seja, ou tenha 

sido, Rebecca Tushnet277), preconiza a equiparação de marcas a government speech 

através da identificação de um endosso público a todas as mensagens contidas em 

todas as marcas apresentadas a registro. Esse endosso, que resulta na transformação 

de todas as marcas em government speech, seria útil para permitir ao Estado agir 

como uma espécie de árbitro do discurso público dentro do sistema marcário, 

decidindo o que é aceitável e o que não é neste contexto, justamente como faz com a 

cláusula de moralidade278. As marcas, uma vez registradas, deixariam de ser 

exclusivamente discurso privado de seu titular, estando agora acompanhadas de um 

endosso público, vez que o Estado nela afixou um “selo de aprovação” ao declará-la, 

publicamente, como apta a registro. O Estado poderia controlar e filtrar conforme sua 

conveniência todo o discurso transitado dentro do sistema marcário justamente 

porque, tal como um glutão de proporções paquidérmicas, “engoliria” todo esse 

discurso, passando a absorvê-lo como parte de si próprio. 

No entanto, fosse correta a premissa acima, decorreria da lógica o fato de que 

o Estado estaria a concordar com tantas mensagens diferentes que a situação se 

tornaria análoga a uma regurgitação – um disparar de palavras incoerente, 

desconexo, ininteligível, incompreensível e assim por diante. Seria, além de tudo, 

completamente contraditório. Esta alucinação, verdadeiramente esquizofrênica, se 

manifestaria no sistema marcário, onde o Estado estaria a dizer que “te ama” (registro 

 
277 Tushnet é professora da Harvard Law School – daí sua notoriedade. Diz-se que talvez “tenha sido” 
porque, em texto publicado antes do proferimento da decisão da Suprema Corte americana em Matal 
v. Tam (2017), Tushnet defendeu, em artigo, que haveria “óbvia chancela” da autoridade registradora 
de marcas dos Estados Unidos ao conteúdo de marcas aceitas a registro, e que, apesar de uma falta 
de evidências empíricas a respeito, o público tenderia a enxergar o registro de marcas ofensivas como 
sinonímica a uma concordância governamental para com o conteúdo daquelas mensagens. Os votos 
vencidos em segunda instância no caso In Re Simon Shiao Tam, julgado pela CAFC em 2014, e que 
originou o caso Matal v. Tam na Suprema Corte, igualmente entendia que a concessão do registro 
significava que o Estado expressou concordância para com a mensagem expressa na marca – caso 
contrário, ele não teria aceito o pedido. Cf. TUSHNET, Rebecca. The First Amendment Walks into a 
Bar: Trademark Registration and Free Speech. In: Notre Dame Law Review, v. 92, 2016. p. 389-393. 
 
278 Cf. RAMSEY, Lisa. A Free Speech Right to Trademark Protection? (op. cit.), p. 868. 
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de marca INPI nº 822705737) e, ao mesmo tempo, “odeia você” (901955248). 

Inclusive, ele também odiaria segundas-feiras (909765677) e seu próprio guarda-

roupa (840787944). Compartilhando de verdadeira humanidade, odeia spam 

(906619726). Passando para um terreno mais positivo, ainda que ele não desfrute de 

paladar - apesar de partilhar de características de verdadeira humanidade - ele ama 

leite (826800904), pizza (905001834), chocolate (906518466) e chimarrão 

(905837169). Ele também dá bons conselhos, como "ame o seu amor" (906546443). 

Pede perdão e para esquecer os males que te fez (901785504) – ainda que ele talvez 

não mereça. Chegou a ponto de cometer ato de lesa-pátria ao afirmar que "ama a 

Alemanha" (905565282), tendo sido tal suposta manifestação, no entanto, 

interceptada a tempo, dada a não-consolidação do registro pela falta de pagamento 

de taxas, ainda que tenha ocorrido o deferimento. Torceria para vários times de futebol 

ao mesmo tempo. Além disso, ele não deixaria também de usar-se de sua imponência 

para propagandear inúmeros produtos e serviços, já que o registro implicaria 

recomendação, endosso. 

A passagem acima (onde fazemos menções a marcas realmente existentes e 

registradas, constando inclusive o número dos processos respectivos), 

propositalmente anedótica, serve para ilustrar quão absurdo seria admitir-se que o 

registro marcário resulta em algum tipo de endosso ou proferimento de mensagem 

pelo Estado. Não há uma "editoria", com organização e sistematização de pontos de 

vista, em cima da lista de marcas que vem a registro – o Estado tão somente dá 

publicidade àquelas que, mediante análise técnica e objetiva, atenderam aos 

requisitos formais e materiais para a obtenção de um benefício legal concatenado no 

registro – dentre os quais certamente não está “conformidade para com a opinião dos 

membros do Estado”279. Se este registro comunica alguma mensagem ao público, 

esta consiste exclusivamente numa afirmação que a marca está registrada - e nada 

mais. 

O certificado, a autorização para o uso do “símbolo de marca registrada” (letra 

“R” dentro de um círculo - ®) e a publicação das marcas tampouco conferem natureza 

pública ao conteúdo das marcas, limitando-se a conferir-lhes publicidade (e não 

havendo confusão entre os conceitos a despeito da proximidade entre palavras). Isso 

 
279 Ou, ao menos, não deveria estar. A cláusula de moralidade permite justamente esse tipo de cenário, 
e é justamente por isso que nossa tese se volta contra esta realidade. 
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porque esta publicidade não implica em qualquer tipo de filtro qualitativo ou 

meritocrático por parte do Estado, que não está selecionando as marcas que entende 

melhores ou mais desejáveis. Ele está, tão somente, registrando marcas criadas 

exclusivamente por particulares, com intenções semióticas próprias que o Estado, na 

imensa maioria das vezes, sequer será capaz de compreender280. 

Adicionalmente, assim como no já mencionado (em nota de rodapé) caso do 

"selo SIF", além de outros possíveis e imagináveis, o fato de tratar-se de uma atividade 

registral através do Estado não implica em endosso público da mensagem, ou 

proferimento de discursos em nenhum sentido: estético, qualitativo, quantitativo, 

crítico, etc. Trata-se, tão somente, de um atestado de que aquele sinal foi apropriado 

por um particular, em respeito aos direitos de terceiros e aos demais dispositivos da 

legislação vigente (ainda que, aqui, se questione justamente a legitimidade de um 

destes dispositivos - já estando bem claro de qual se trata). Fosse contrária a 

conclusão, uma infinidade de outros ritos registrais e outorgas de papéis de todos os 

tipos existentes na órbita estatal (licença de pesca, autorização para comercialização 

de medicamentos, registro imobiliário, de empresas, emissão de certidão de 

nascimento281, etc.) poderiam vir a ser considerados proferimento ou endosso público 

de mensagens, o que, obviamente, não confere. Concluir que tais atos constituem 

government speech implicaria dizer que haveria liberdade estatal para interferência 

no conteúdo discursivo, abrindo porta para inúmeras arbitrariedades, com o Estado 

podendo decidir até, exemplificativamente, o nome que uma pessoa deve receber ao 

nascimento. O mesmo vale para os direitos autorais, com as obras restando sob 

 
280 Essa verdadeira impossibilidade de compreensão das intenções subjacentes aos signos distintivos 
trazidos a registro se verificará profundamente nos subcapítulos de nossa Parte II, onde analisaremos 
mais detalhadamente casos concretos da jurisprudência administrativa do INPI. A Parte II inicia no 
Capítulo 9, infra, sendo o 9.1 o primeiro capítulo respectivo de análise de casos. 
 
281 Ao conceder estes registros, licenças e demais reconhecimentos, o Estado, apesar de fazer uma 
certificação positiva ou negativa, não vai além de atestar determinado fato objetivo. Estes registros não 
implicam em proferimento de qualquer juízo de valor pelo Estado. O registro do imóvel, assim como o 
caso da marca, não significa que o Estado reconheceu que o edifício é bem localizado ou está a um 
bom preço, por exemplo; a certidão de nascimento não significa que o Estado admira aquela pessoa; 
e o registro de uma empresa na Junta Comercial não pressupõe que o Estado recomenda que se faça 
negócios com aquela companhia. Todos nada mais fazem que comunicar à sociedade um fato objetivo: 
o detentor daquele reconhecimento está em conformidade com a lei, segundo verificação oficial 
realizada – assim como ocorre com a marca. Ainda que tal fato possa ter como consequência indireta 
algum aumento de confiabilidade (quando se opta, por exemplo, por contratar de empresa registrada 
frente à opção de contratar uma “clandestina”), isso é óbvio, mas ninguém há de pensar que o Estado 
está recomendando aquela empresa específica, como se o registro significasse a aposição de um “selo 
de qualidade”. Tampouco faz sentido identificar nas marcas esta dinâmica. 
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controle público no que se refere ao conteúdo das mensagens nelas proferidas, em 

flagrante prejuízo do livre desenvolvimento da cultura, da ciência e das artes em geral 

(que remontam, justamente, aos tempos da censura), sendo que discutiremos o tópico 

em capítulo exclusivo em virtude de sua inserção óbvia no sistema de propriedade 

intelectual e a proximidade natural que este universo guarda com o das marcas. 

Por fim, o afastamento entre marcas e government speech é óbvio por um 

motivo muito simples. É que, conforme dita qualquer introito básico ao direito marcário, 

a função da marca é justamente a de permitir ao público associar produto ou serviço 

com um fornecedor predeterminado sem que o confunda com outros, operando a 

distinção. Caso assumíssemos que o público identifica o Estado como idealizador da 

mensagem da marca, esta sequer teria função prática, dado que todos os signos 

distintivos remeteriam o consumidor ao Estado. 

Neste ponto, sobre a possibilidade de atração do instituto do government 

speech não pela associação direta, mas pelo mero endosso, Tushnet até afirma que 

o Estado poderia reconhecer que, ao aceitar marcas de conteúdo subjetivamente 

antagônico a registro, não estaria endossando qualquer uma delas, mas "apenas 

expressando a opinião de que são todas apropriadas para o ambiente [marcário], sem 

que diga que são corretas”282. Esta saída, entretanto, nos parece incoerente para com 

a argumentação defendida pela própria autora, porque, na hipótese narrada, o registro 

não significaria, então, endosso público à mensagem contida nas marcas em si - o 

que afastaria a caracterização como government speech -, mas tão somente uma 

espécie de atestado de que a marca é “family-friendly”, “apropriada para participar da 

livre concorrência”, ou algo do gênero. Ou o registro significa endosso ou não significa. 

No caso, parece ter havido uma tentativa de encontrar um terreno intermediário que 

não resiste à própria lógica interna do argumento esboçado. 

Apesar de a análise realizada neste capítulo ser, à primeira vista, dispensável 

ou de difícil compreensão, fato é que a doutrina do government speech foi um dos 

pilares da defesa da cláusula legal de moralidade apresentada pela USPTO em Matal 

v. Tam, caso julgado em 2017 pela Suprema Corte americana e que já mencionamos 

em diversas passagens (além de dedicar, à frente, nesta obra, capítulo exclusivo para 

seu comentário). A intenção, ali, era a de assemelhar o sistema de registro marcário 

 
282 “Allowing a particular plate, or a particular mark, expresses only the opinion that it’s appropriate for 
its environment, without saying that it’s correct”. Cf. TUSHNET, Rebecca. The First Amendment Walks 
into a Bar: Trademark Registration and Free Speech (op. cit.), p. 392. 
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com o sistema de outorga de placas personalizadas discutido no caso Walker e ali 

considerado como objeto para a veiculação de mensagens pelo Estado. Caso 

houvesse esta equiparação, a conclusão seria a de que não é necessário o Estado 

contemplar a prerrogativa democrática de livre expressão quando da análise de 

marcas, justamente porque esta análise resultaria em um discurso de característica 

pública, e não privada. Após toda a discussão que promovemos neste capítulo, fica 

suficientemente claro que marcas constituem discurso de natureza privada. 

Marcas não constituem discurso de natureza pública283, e o ato de concessão 

do registro não implica em transformação do discurso nelas contido em público 

ou governamental. Assim, inclusive, entendeu a Suprema Corte em Matal v. Tam, 

mas neste capítulo nossa discussão vai até mesmo além dos fundamentos ali 

apresentados. 

É, por fim, ingenuidade pensar-se que a discussão sobre government speech 

e marcas só têm relevância para nossa temática se o pano de fundo for o direito norte-

americano, dada a existência de uma jurisprudência consolidada, naquele país, sobre 

a doutrina do government speech, seus limites e conceitos. Se levarmos em conta 

exclusivamente o direito brasileiro, o bom lançamento dos alicerces de nossa tese 

continuará impondo que encaremos esta discussão, ainda que aparentemente não 

exista, no Brasil, uma doutrina jurídica evidente que tutele a situação do Estado como 

falante e suas relações com a livre expressão nos mesmos moldes de fora. Isso 

porque, sem que se feche este “flanco”, naturalmente seria possível e provável a 

criação de uma antítese a afirmar justamente que não há livre expressão no sistema 

marcário por conta de eventual prevalência de interesses públicos sobre os privados 

no desempenho da função regulatória no âmbito deste mecanismo. Que a cláusula de 

moralidade é legítima no ordenamento jurídico brasileiro porque o Estado, ao registrar 

a marca, de alguma forma expressa aprovação a seu conteúdo não só objetivo, mas 

também subjetivo, sendo, portanto, aceitável que rejeite mensagens que considere 

intoleráveis por este aspecto. Este tipo de defesa acabaria por resultar, justamente, 

naquela que é a principal ideia que esta tese visa desconstruir: a ideia de que o Estado 

pode, legitimamente, interferir no aspecto expressivo-subjetivo das marcas no âmbito 

do sistema registral. 

 
283 Excetuada, claramente, a hipótese em que um ente público é o titular do sinal. 
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Adicionalmente, é necessário observar que o presente capítulo, dentro da teoria 

discutida e rechaçada que associa marcas a government speech, não adentrou a 

discussão sobre eventual negativa de reconhecimento de uma marca como 

government speech. Tal cenário ocorreria quando o Estado, justamente por não 

querer endossar a mensagem contida na marca, afastando-se dela por algum motivo, 

indefere o pedido de registro. Esta é uma discussão relevante, mas de certa forma 

oposta ao cerne do presente capítulo, que analisa hipóteses de atração do 

government speech, e não de repulsão deste. Encararemos a temática no capítulo 4, 

quando analisarmos os alegados motivos pelos quais deve existir uma cláusula de 

moralidade no sistema marcário. 

3.1 O ato de conceder uma marca constitui um subsídio ou financiamento 

governamental? O fato de o sistema marcário ser custeado com fundos 

públicos – a despeito do pagamento de taxas pelos usuários em 

contrapartida aos serviços - implica na conclusão de que as marcas são 

benefícios financiados direta ou indiretamente pelo Estado? A (inviável) 

justificativa em favor do controle do conteúdo expressivo das marcas, 

pelo Estado, com base na natureza pública do sistema de registro de 

marcas. 
 

The Government cannot evade First Amendment scrutiny of the anti-

disparagement provision by characterizing the federal trademark registration 

system as a subsidy program. While the Government has broad discretion in 

disbursing funds to beneficiaries or granting tax exemptions, trademark 

registration does not subsidize trademark holders but rather helps maintain 

the channels of commerce by providing a uniform, nationwide registration 

system. (Trecho do brief de THE CHAMBER OF COMMERCE OF THE 

UNITED STATES OF AMERICA no caso Matal v. Tam, 2017) 

 

(…) the trademark registration system actually involves the opposite of a 

government subsidy, namely the payment of money to the federal 

government, rather than by the federal government. In particular, an applicant 

must pay the U.S. Patent and Trademark Office an initial fee of $225-$600 

when the application is filed, and once the registration issues the owner must 

pay an additional fee of $300-$500 every ten years to maintain it. Since 1991, 

the fees paid by applicants and registrants have fully funded the direct 

operating expenses associated with the federal trademark registration 

system. (Trecho do brief da INTA no caso Iancu v. Brunetti, 2019) 
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 Um desdobramento da tese segundo a qual marcas constituem government 

speech284 se relaciona com a natureza pública do custeio do sistema registral. É que, 

como o sistema de registro de marcas é custeado com recursos públicos, tal permitiria 

concluir que há possibilidade de alguma ingerência do Estado no conteúdo dos sinais 

pleiteados vez que o particular, de alguma forma, acabaria se utilizando de fundos 

públicos para obter o registro. 

 Em verdade, já apresentamos a temática do presente subcapítulo no capítulo 

2, “a”, supra, quando discutimos se a negativa de um registro de marca traduzir-se-ia, 

verdadeiramente, em afronta ao predicado da livre expressão e a aplicação da 

unconstitutional conditions doctrine. Ali, adiantamos que o cerne da questão a ser 

discutida no presente subcapítulo giraria em torno da possibilidade de caracterizar o 

sistema de registro marcário como uma espécie de concessão, direta ou indireta, de 

subsídio ou custeio público do discurso privado. É que, caso se chegue à conclusão 

de que o Estado participa do financiamento do registro de marcas de particulares, 

automaticamente estaríamos concluindo, também, que haveria algum espaço para 

sua atuação discricionária na regulação do conteúdo expressivo destes sinais. Isso 

porque, se o Estado “paga” pelo registro, outorgando ao usuário uma espécie de 

benefício não-financeiro, seria justo que pudesse impor algum tipo de limite, mesmo 

de conteúdo, naquilo que é feito com o emprego de seus recursos. Ao mesmo tempo, 

negar a possibilidade de o Estado impor tais limites significaria interferir na sua 

capacidade constitucional de organizar seus próprios gastos, o que o inviabilizaria. 

Dedicamo-nos brevemente, assim, a analisar o mérito do argumento que entende que 

a possibilidade de ingerência estatal no conteúdo expressivo das marcas decorre do 

fato de que o sistema de registro é custeado com recursos públicos. 

 De fato, não há como negar que o sistema de registro marcário seja sustentado 

com fundos públicos. É inegável que o INPI recolhe dos usuários de seus serviços 

dinheiro suficiente285 para ser autossustentável, razão pela qual há, inclusive, projetos 

em tramitação no Congresso Nacional que preveem sua autonomia financeira286. No 

 
284 O que permitiria que o Estado ignorasse o predicado da livre expressão para exercer, democrática 
e constitucionalmente, controle sobre o conteúdo expressivo das marcas concebidas por particulares. 
285 O INPI arrecadou, em 2018, R$ 456,5 milhões, executando R$ 379,9 milhões em despesas totais. 
Ou seja, o INPI arrecada com relativa folga, ano a ano, mais do que custa para operar. Dados extraídos 
da publicação oficial do INPI "Relatório de Atividades 2018" (op. cit.), p. 41. 
 
286 Há inúmeros projetos de lei, de diferentes autores, que preveem, com diferentes dicções, que o INPI 
deverá ter autonomia financeira. Pelo levantamento rápido que realizamos, o Projeto de Lei do Senado 
n° 62, de 2017, de autoria do senador José Agripino, aparentemente seria o mais avançado em 
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entanto, é igualmente notório que os recursos arrecadados pelo INPI não são 

reinvestidos diretamente em suas próprias atividades, sendo contingenciada e 

repassada ao Tesouro Nacional, para cumprimento das metas do superávit primário, 

toda a receita gerada287. Assim, de um ponto de vista estritamente técnico, o INPI não 

é sustentado por seus usuários, mas por todos os pagadores de impostos. 

 No entanto, nenhuma relevância deve ser dada a esta realidade. Fato é que os 

usuários do INPI continuam tendo que pagar pelo acesso a seus serviços, não sendo 

possível obter sua prestação de maneira gratuita em nenhuma hipótese288. A despeito 

de a fonte técnica de financiamento do Instituto ser o caixa da União – o Tesouro 

Nacional - em necessitando pagar pelos serviços obtidos, é simplesmente ilógico 

afirmar-se que o Estado é quem financia a prestação obtida pelo requerente. A ideia, 

como se vê, é a de envolver no debate uma afirmação tecnicamente correta, mas 

irrelevante na prática e na teoria jurídicas.  

O sistema de marcas não é análogo a um subsídio também porque decorre não 

de uma norma que visa transferir fundos a selecionados com um propósito específico 

de política pública – como geralmente ocorre com os subsídios – mas é oriundo de 

uma legislação que visa regular ampla e genericamente as relações comerciais e a 

livre concorrência neste contexto. Trata-se, assim, de previsão normativa com função 

meramente regulatória, nunca de custeio. 

De fato, quando o Estado decide transferir fundos em troca de contraprestação 

pelos beneficiários, lastreada em objetivo específico de determinada política pública, 

 
tramitação, já tendo sido aprovado naquela Casa e remetido à Câmara. Na Câmara, no entanto, o 
projeto ainda se encontra em tramitação embrionária, submetido a diversas comissões, além de haver 
inúmeros outros projetos com a mesma temática igualmente em tramitação,  
 
287 Apesar do art. 3º da Lei Federal de criação do INPI (Lei Federal nº 5648/1960) prever que a receita 
oriunda da execução de seus serviços constituirá patrimônio do INPI, fato é que não é assim que 
funciona o custeio daquele órgão. Suas receitas sofrem contingenciamento corriqueiro com base em 
Leis Orçamentárias Anuais e diversos outros dispositivos legais e infralegais, conforme pormenorização 
apresentada pelo próprio órgão em seus relatórios anuais de gestão. Para referência, consultamos o 
de 2018. Cf. BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Relatório de Gestão 
2018. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/acesso-a-informacao/processos-de-contas-
anuais/idSisdoc_16582847v171RelatorioGestao.pdf>. Acesso em: 19 jan. 2020. p. 79. Além disso, 
informações precisas sobre receita, execução e contingenciamento são divulgadas pelo órgão através 
do Portal da Transparência do Governo Federal, disponíveis em <http://www.inpi.gov.br/acesso-a-
informacao/receitas-e-despesas>. Acesso em: 19 jan. 2020. 
 
288 Pessoas físicas, micro e pequenas empresas e outras entidades especificamente listadas em 
normas infralegais fazem jus a um desconto na retribuição a ser recolhida ao INPI, mas não há caso 
de isenção ou gratuidade totais. Os únicos casos de isenção são no âmbito de serviços já prestados 
pelo Instituto, onde tenha havido erro não atribuível ao usuário, renúncias, desistências e assim por 
diante – todos sobre os quais já se tenha recolhido taxa. 
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ele deverá ter alguma discricionariedade para regular o conteúdo de eventuais 

mensagens transmitidas por estes receptores, sob pena eventual de frustração do 

próprio propósito que ocasionou a outorga em primeiro lugar. Seria contraditório 

afirmar-se que alguém possa receber benefícios públicos e ao mesmo tempo agir ou 

adotar discurso antagônico ao próprio motivo fundante de sua recepção. Em outras 

palavras, nestes casos, os beneficiários são, de certa forma, remunerados para 

engajar-se em mensagens que o Estado deseja transmitir. Mesmo na condição de 

particulares, o fato de estarem recebendo fundos públicos transforma seus discursos 

em government speech, porque, neste caso específico, o pagamento ocorre 

justamente com o objetivo de avançar o ponto de vista almejado pelo Estado289. Toda 

a questão envolvendo a caracterização do sistema marcário como subsídio tem como 

objetivo, em verdade, tentar emplacar que todo seu produto é caracterizável como 

government speech290, o que, por sua vez, permitiria igualmente controle de conteúdo 

pelo Estado – mas, como já vimos, isso não ocorre. 

Em consistindo em serviço público o registro marcário, é óbvio que haverá 

algum emprego de recursos públicos em seu desempenho. Todo serviço público, em 

especial os prestados diretamente pelo Estado, envolve o empenho de dinheiro 

público. Só que este fato não significa que o usuário está obtendo um “benefício não-

financeiro” equiparável a um benefício outorgado pelo Estado com determinado 

objetivo específico de política pública (como ocorre com os subsídios) ao acessar o 

órgão. Trata-se de exercício regular de direito previsto em leis federais baseadas, por 

sua vez, em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário e que preveem a 

necessidade de oferecimento, pelo Estado brasileiro, de um serviço do tipo. Trata-se 

de um serviço de acesso verdadeiramente universal, ainda que pago. Não se verifica 

um privilégio a que somente alguns poucos selecionados pelo Estado podem fazer 

jus, como é o caso, geralmente, dos subsídios, apoios e financiamentos públicos. O 

próprio caráter de acesso universal do sistema marcário a qualquer um que, com a 

 
289 Trata-se, aliás, de hipótese onde a unconstitutional conditions doctrine, já discutida em 2, “a”, supra, 
não se aplica, porque há um objetivo declarado antecipadamente para o emprego daqueles fundos, e 
aplicar o predicado da livre expressão para negar a obrigação de seguir as diretrizes do próprio 
programa de custeio significaria torná-lo inócuo desde o princípio. Tais restrições, no entanto, servem 
apenas no que se refere ao contorno institucional do próprio programa e atuação em seu âmbito, nunca 
podendo servir como restrição total ao livre discurso. 
 
290 Sendo precisamente este o motivo pelo qual a presente discussão é inserida como subtópico de 
nossa análise sobre marcas e government speech. 
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legitimidade prevista em lei, a ele se dirija, já o descaracteriza completamente como 

subsídio, porque não há subsídio acessível universalmente por uma gama tão ampla 

e indistinta de possíveis beneficiários291. 

Ainda, afirmar que qualquer uso de dinheiro público em determinado serviço o 

torna análogo a um subsídio significaria afirmar que praticamente todos os aspectos 

sociais da vida cotidiana são subsidiados pelo Estado. Registrar uma empresa na 

Junta Comercial tornar-se-ia atividade subsidiada. O registro de um direito autoral, 

igualmente, e conforme discutiremos especificamente adiante, se caracterizaria como 

atividade custeada publicamente, o que, pior, garantiria ao Estado a possibilidade de 

ingerência no conteúdo de obras artísticas e literárias, por exemplo. O absurdo da 

hipótese, portanto, está também no fato de que o próprio conceito de subsídio seria 

subvertido: não mais seria o pagador de impostos aquele a sustentar o Estado para 

que esse possa eventualmente pagar subsídios, mas o Estado é que estaria a 

sustentar o pagador de impostos através destes subsídios. Se o Estado é quem paga 

por tudo, quem custeia o Estado? Não estamos na China. 

Assim, não é porque há algum emprego de dinheiro público na criação e 

manutenção do sistema marcário que se pode afirmar que, analogamente aos 

sistemas de subsídio e financiamento em geral, o Estado deve poder exercer alguma 

ingerência no conteúdo discursivo proferido através do uso, no caso inclusive indireto, 

destes recursos. O Estado de fato financia o sistema de registro marcário, mas não 

se pode dizer, em hipótese alguma292, que ele é quem paga pelas marcas registradas 

em seu âmbito. 

 Alguma discussão poderia ocorrer se o argumento do custeio público do serviço 

marcário consistisse em afirmar que, ao criar um fórum para a livre expressão com 

estes fundos – qual seja o sistema de registro – ele necessitaria poder ter maior 

discricionariedade para regular o que é dito neste ambiente. É o que chamamos, 

anteriormente, de “minha casa, minhas regras”. De fato, o sistema de registro marcário 

é um ambiente público onde, conforme identificamos (porque nem isso é claro de 

antemão, por vezes), deve ser aplicado o predicado da livre expressão. Somente a 

 
291 Decorre da lógica que subsídios devam ser destinados a um grupo específico de beneficiários, com 
um objetivo bem definido, do contrário este próprio sistema de custeio facilmente se tornaria 
insustentável, com alta probabilidade de quebra. 
292 Aliás, só na hipótese – que realmente ocorre, por vezes – onde o próprio governo leva marcas a 
registro. No entanto, neste caso menos ainda há que se falar em subsídios ou apoios, dado afirmar que 
alguém estaria pagando um subsídio para si próprio constituiria verdadeira contradição em si mesma. 
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cláusula de moralidade impõe restrição a esta liberdade, justa e especificamente neste 

contexto. O fato deste espaço ser criado com dinheiro público, por si só, não constitui 

argumento em favor da manutenção ou imposição de uma cláusula de moralidade 

justamente porque, na linha do que acabamos de expor, todo espaço público onde há 

a possibilidade de se expressar será, necessariamente, custeado com dinheiro 

público. 

 Foros públicos aptos a receber discursos, no entanto, não podem prever a 

possibilidade de supressão do discurso especificamente por conta do ponto de vista 

a ser nele expressado – que é a única função da cláusula de moralidade. Os motivos 

para essa impossibilidade censória permeiam nossa tese, como já adiantamos em 

algumas passagens anteriores. Logo se percebe que, no desenvolvimento deste 

argumento, a questão do envolvimento de fundos públicos na criação e manutenção 

do espaço perde relevância, em já tendo se estabelecido o entendimento de que este 

empenho não constitui outorga de quaisquer tipos de subsídios. O fato de se criar um 

espaço público desloca o foco do debate para a possibilidade de o Estado, nestes 

espaços, reprimir discricionariamente a expressão determinadas opiniões. É por isso 

que não faz sentido discutir a questão somente do ponto de vista do custeio público 

do espaço: porque todos os espaços públicos aptos a receber discursos são 

custeados com dinheiro público. E essa tese tem justamente o objetivo de discutir as 

particularidades do sistema de registro de marcas como um espaço público onde deva 

poder ocorrer a livre manifestação de ideias. Nossa função é pontuar justamente os 

aspectos onde ele eventualmente divergir, por especificidade, de outros foros públicos 

para a livre expressão de ideias – sendo a cláusula de moralidade, possivelmente, o 

mais evidente ponto de divergência restritiva entre este espaço e outros existentes. 

Cumpre ressaltar, no entanto, que essa questão será por nós analisada de maneira 

mais ampla e profunda no capítulo 7, infra. 
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Capítulo 4. Os supostos motivos justificantes da instituição da cláusula 

de moralidade em marcas. Os significados e o bem jurídico supostamente 

tutelado pela cláusula de moralidade. 
 

A junta ou inspectoria commercial registradora, pela simples inspecção da 

marca que se traz a registro, póde logo ver se alli está uma figura que offende 

o decoro publico, e eis impedido o uso de uma marca do commercio por 

motivos de conveniencia publica; (MANOEL FRANCISCO CORREIA, 

senador pelo Paraná, em sessão constante dos “Anais do Senado do Imperio 

do Brazil”, de 1885) 

 

(...) basta uma só observação: é crime previsto na nossa legislação offender 

a moral publica, por meio de papeis impressos, desenhos, lithographias, etc.; 

as nossas alfandegas não podem admittir a despacho productos indecentes 

e obscenos. A marca de fabrica ou de commercio, portanto, que participar 

desse caracter repugnante não será registrada em nenhuma junta 

commercial, ainda que a lei que especialmente regule a materia, guarde 

silencio sobre esse ponto. Eis ahi, já Sr. presidente, por força unicamente dos 

principios geraes, reconhecido e consagrado o direito de censura daquelle a 

quem competir o registro das marcas industriaes. (AFONSO CELSO, o 

“Visconde de Ouro Preto”, no mesmo contexto) 

 

 A essa altura, já debatemos extensamente e deixamos suficientemente claro 

que marcas comportam a expressão de ideias em seu conteúdo; que a negativa de 

registro de uma marca por aplicação exclusiva da cláusula de moralidade 

efetivamente constitui supressão de discursos e, portanto, repercute negativamente 

na prerrogativa democrática de livre expressão, sendo-lhe atentatória; e que não há 

nenhum motivo para afirmar-se que a natureza pública do processo de registro de 

marcas equipara os signos distintivos a expressões do governo ou do Estado, o que 

permitiria intervenção estatal no conteúdo expressivo destes sinais. Estes tópicos 

nada mais constituem que a fundação, o alicerce de nossa tese, sem a elucidação 

dos quais jamais poderíamos adentrar terreno mais específico, como é nosso objetivo. 

O presente capítulo marca, assim, um ponto de virada em nosso trabalho, que passa 

a discutir a cláusula de moralidade propriamente dita, ainda que muito sobre ela já 

tenha sido analisado até aqui. 

 Pois bem. Se “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se 

dirige e às exigências do bem comum” (art. 5º do Decreto-Lei nº 4.657/1942 – a 
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conhecida “Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro”), não há outro caminho 

a seguir que não passe, inicialmente, pela identificação dos motivos pelos quais o 

ordenamento jurídico pátrio, a exemplo da imensa maioria dos estrangeiros, prevê em 

lei a possibilidade de negativa de registro a sinais que, de acordo com a opinião do 

Estado, violem esta norma restritiva. O presente capítulo, assim, começa a adentrar 

terreno mais profundo em relação à temática específica de nossa tese a partir de uma 

análise do que identificamos como as justificações jurídicas da existência da cláusula 

de moralidade. Referida análise servirá, ainda, para que possamos igualmente definir 

o que entendemos ser seu conteúdo jurídico – sua conceituação e extensão 

significativa como norma. É necessário ressaltar que o presente capítulo ficará 

limitado à exposição dos resultados de nossa investigação e raciocínio a respeito da 

ratio legis da cláusula de moralidade. A análise e eventual contraponto aos motivos 

de instituição deste instrumento de supressão de discursos ficará para o capítulo 

seguinte. 

 A cláusula de moralidade, conforme já adiantado na introdução de nossa tese, 

encontra-se presente como norma no ordenamento jurídico brasileiro há mais de 140 

anos. Nossa primeira norma a abordar a temática do registro de marcas, anterior à 

própria celebração da Convenção da União de Paris - CUP, qual seja o Decreto nº 

2.682/1875 - promulgado pelo próprio D. Pedro II - já previa uma espécie de cláusula 

de moralidade embrionária. Assim é a curiosa dicção do art. 15 da regra (grafada ipsis 

litteris): "não se admittem como marcas as que se compõem exclusivamente de cifras 

ou letras, nem tambem imagens ou representações de objectos que podem suscitar 

escandalo". 

 A cláusula de moralidade, assim, está entre as mais antigas limitações ao 

direito de marcas na história do direito da propriedade industrial brasileira, ao lado da 

proibição de registro de números e letras isolados (mesmo artigo) e de marcas 

idênticas às anteriormente registradas por terceiros (art.12 do Decreto Imperial) – são 

as únicas limitações ao registro de marcas com base no conteúdo do sinal constantes 

da norma originária. Observa-se que o fato de a cláusula de moralidade existir no 

ordenamento jurídico brasileiro desde antes da própria realização da Convenção de 

Paris sugere que sua lógica jurídica está enraizada no próprio direito brasileiro, não 

tendo sequer emanado de regramento internacional, ainda que posteriormente 

ratificada por estes diplomas mais abrangentes e que serviram de base inequívoca 
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para a confecção das normas posteriores a regularem o assunto. Veremos este ponto 

em mais detalhe no primeiro subcapítulo a seguir. 

 Com a aprovação definitiva do texto da CUP no ano de 1883, natural que os 

diplomas posteriores a regularem a questão marcária tenham seguido suas diretrizes, 

ainda que meramente autorizativas, visto que o tratado sempre deu permissão, nunca 

ordem, aos membros que quisessem recusar o pedido de registro com base na 

moralidade. Assim, o texto internacional sempre previu, desde sua primeira versão293, 

a possibilidade de países negarem registro a sinais considerados “contrários à moral”, 

sem que jamais tenha tentado explicitar o significado do conteúdo deste regramento, 

deixando a tarefa a cargo das legislações nacionais. 

A segunda norma a regular o sistema de registro de marcas no país foi baixada 

no ano de 1887 - ainda na época do Império - e promulgada por Isabel do Brasil (a 

Princesa Isabel), 7 anos após a realização da CUP, e 3 após sua internalização no 

ordenamento jurídico brasileiro, portanto. Referida norma mudou a forma de 

tratamento da cláusula de moralidade ao colocar como afirmativamente proibido o 

registro de “marca que contiver ou consistir em (...) palavras, imagens ou 

representações que envolvam ofensa individual ou ao decoro público”294. Diplomas 

posteriores foram unânimes em manter a proibição, que vigora até hoje. 

 No texto da CUP, a cláusula de moralidade sempre caminhou ao lado de sua 

“meia-irmã”: a proibição de registro de marcas por motivo de proteção da ordem 

pública. Isso evidencia que o regramento da matéria enxerga estes dois conceitos de 

forma autônoma e, portanto, isolada, apesar da proximidade dentro do texto. Eles não 

 
293 Qual seja o texto original da CUP/1883, em sua primeira versão, como o primeiro decreto a 
internalizar a Convenção no ordenamento jurídico brasileiro – Decreto nº 9.233/1884. Em ambos os 
textos (citamos a norma brasileira), o art. 6º, 4ª parte, do texto original, é que prevê (ipsis litteris) que 
“o deposito poderá ser recusado, si o objecto para o qual elle fôr pedido fôr considerado como contrario 
á moral ou á ordem publica”. Referida norma teve sua redação alterada nas revisões subsequentes da 
CUP. A revisão de Haia de 1925, internalizada no Brasil em 1929 (Decreto nº 19.056), passou a assim 
disciplinar, no mesmo art. 6º (mas agora em sua 3ª parte) a possibilidade de legislações internas 
restringirem direitos marcários com base em moralidade: “todavia, poderão ser recusadas ou 
invalidadas: (...) As marcas que forem contrárias à moral e à ordem pública”. Por fim, a revisão de 
Estocolmo de 1967, promulgada apenas em 1975 (Decreto nº 75.572), trouxe o texto internacional à 
forma como se encontra hoje. A autorização para países implementarem suas cláusulas de moralidade 
em marcas, assim, hoje se encontra no art. 6º, quinquies, B, 3ª parte, da CUP: “só poderá ser recusado 
ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos 
casos seguintes: (...) 3. quando forem contrárias à moral ou à ordem pública e, particularmente, de 
natureza a enganar o público. (...)”. 
 
294 Art. 8º, IV, do Decreto nº 3.347/1887. 
 



186 
 

se confundem, apesar de haver ao menos um ponto de conexão entre cláusula de 

moralidade e ordem pública, como veremos. 

 De fato, esta separação encontra-se bem evidenciada, atualmente, no Manual 

de Marcas do INPI, documento que estabelece o procedimento padrão de análise e 

eventual resolução de controvérsias e conflitos envolvendo pedidos de registro de 

marcas. Já desde as antigas “Diretrizes de Análise de Marcas”, baixadas em 1997 

(logo após a promulgação da LPI), as “irmãs” moral e ordem pública caminham 

igualmente próximas no âmbito dos procedimentos de análise de pedidos de registro. 

Isso porque determinam as diretivas mencionadas que, durante o exame substantivo 

do pedido de registro, estes dois aspectos serão exatamente os analisados quando o 

examinador se debruçar sobre o “requisito de liceidade do sinal”. 

 A análise de liceidade (termo que, mesmo não sendo tão comum mesmo no 

linguajar jurídico, assemelha-se a “licitude”) é a primeira etapa do exame substantivo 

de marca, que se inicia uma vez que superadas as questões formais e, 

posteriormente, as materiais preliminares295. Sua posição privilegiada e adiantada 

quando do exame formal identifica, facilmente, a liceidade como pressuposto primário 

indispensável para o registro. Se não superado este requisito, não haveria sequer 

porque seguir na análise quanto à distintividade, veracidade ou disponibilidade do 

sinal, dado que, ainda que presentes estes três requisitos posteriores, a falta de 

liceidade por si só inviabiliza o registro296. 

 Assim, tem-se que a análise de liceidade ocorre antes do escrutínio relativo aos 

demais requisitos que todo sinal marcário deve cumprir para que lhe seja viabilizado 

o registro. Ela consiste, na prática, em verificar justamente se o sinal é irregistrável, 

primeiro, por eventual caráter de contrariedade à ordem pública e, posteriormente, por 

caráter contrário justamente à cláusula de moralidade. O Manual de Marcas 

 
295 As etapas formais tratam basicamente da adequação de documentos apresentados, regularidade 
de representação, recolhimento de retribuições, seguindo-se da já material, mas preliminar, análise de 
legitimidade do requerente para proceder com o pedido e o exame da especificação apresentada. 
 
296 Fato é, apesar disso, que os examinadores procedem, e corretamente, ou pelo menos assim 
deveriam fazê-lo, à análise de todos os requisitos, ainda que eventualmente identifiquem problemas 
com o requisito da liceidade. É que cabe-lhes oferecer todos os fundamentos que levam ao não-registro 
de uma marca. Se a marca for considerada contrária à moral, e ao mesmo tempo reproduzir marca de 
terceiro, tudo isso deve constar da decisão de indeferimento. Caso contrário, eventual recurso poderia 
sanar um dos alegados vícios de liceidade, e, se ignorados os demais requisitos do exame substantivo 
quando do exame, a marca viria a registro mesmo com problemas nas etapas seguintes. 
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identifica297 quatro incisos do art. 124 da LPI relativos à liceidade: I, III, XI e XIV. Como 

já se pode antever, apenas o inciso III concerne à cláusula de moralidade. Os demais 

são o que o Manual enquadra como questões de ordem pública. Estas se verificam, 

especificamente, quando o sinal marcário pretendido pelo depositante é idêntico ou 

se assemelha sobremaneira a (i) símbolos e monumentos oficiais (inciso I)298; (ii) 

cunho oficial, regularmente adotado para garantia de padrão, quais sejam os 

elementos identificadores de certificações governamentais (inciso XI)299; (iii) título, 

apólice, moeda e cédula de qualquer país ou unidade federativa brasileira (inciso XIV). 

 No entanto, apesar de o Manual de Marcas separar, dentro da análise de 

liceidade, aspectos de ordem pública dos de moral e bons costumes, não é possível 

afirmar-se que a cláusula de moralidade seja totalmente dissociada de qualquer noção 

de ordem pública. Veremos este ponto logo a seguir, nos subcapítulos, quando 

faremos uma análise mais aprofundada, naturalmente desconectada de qualquer 

texto de manual, a respeito dos motivos pelos quais supomos que se tenha decidido 

por adotar uma cláusula de moralidade em marcas. No entanto, por ora, convém 

adentrar na exposição que faz este mesmo Manual acerca dos critérios que utiliza, na 

prática, para aplicar a cláusula de moralidade a pedidos de registro. Observar o 

tratamento dado pelo Manual de Marcas à cláusula de moralidade nos permitirá iniciar 

uma análise mais elaborada da motivação supostamente fundante da própria regra. 

 Desta forma, o item 5.8.2 do Manual de Marcas, após transcrever o texto do 

inciso III do art. 124 da LPI, assim inicia sua elaboração sobre seu significado e 

aplicação: 

 
297 Em seu item 5.8, “Análise do requisito de liceidade do sinal marcário”. O subitem “5.8.1” trata da 
análise relativa à ordem pública, como veremos logo a seguir, enquanto o “5.8.2” trata da verificação 
sobre moral e bons costumes, que veremos na sequência. Não nos prendemos à numeração porque 
estas são, naturalmente, mutáveis. A edição do Manual consultada é a 3ª, publicada em outubro de 
2019. 
 
298 Aí incluídos brasões, medalhas, bandeiras, monumentos famosos, elementos identificadores de 
organizações internacionais; adicionalmente, enquadra-se neste inciso também identificações relativas 
ao sistema de classificação por estrelas no setor de hospedagem, sendo mais conhecida a expressão 
"cinco estrelas"). 
 
299 Sendo um exemplo bem conhecido o “Selo SIF”, do Ministério da Agricultura e Pecuária, que certifica 
a adequação de produtos a determinados padrões de qualidade. No entanto, a proibição serve apenas 
para evitar que se confunda o público mediante registro de marca parecida com o padrão utilizado pelo 
poder público para atestar a adequação de determinados produtos ou serviços em áreas específicas. 
Isso significa que, se a marca simular algum padrão utilizado, mas reivindicar especificação para área 
totalmente distinta, o registro será possível, ao menos pelo prisma exclusivo da liceidade. O Manual dá 
o exemplo do sinal “SIF”, mas para espetáculos ao vivo, e não para qualquer produto ou serviço na 
área alimentícia ou congêneres. 
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No que concerne ao exame do caráter de liceidade do sinal, tendo em vista 

as regras de moralidade e dos bons costumes, é verificado se a expressão, 

desenho ou figura são atentatórias a essas regras. Tal avaliação deverá levar 

em conta as características do mercado do produto ou serviço que o sinal 

visa distinguir, como o tipo de público-alvo (geral ou específico), bem como 

os canais de distribuição, comercialização e publicidade dos produtos ou 

serviços em questão. 

 

 Vê-se, desde logo, que não há qualquer tentativa, por parte da autoridade 

registradora, de definir o que sejam as tais “regras de moralidade e bons costumes”. 

Limita-se o ente a afirmar que tais regras devem ser respeitadas, sob pena de falhar 

o sinal pretendido no exame de liceidade. Trata-se de um primeiro indício de falta de 

solidez interpretativa quanto ao conteúdo jurídico da cláusula de moralidade – nem a 

autoridade sabe exatamente qual o conteúdo, quiçá os limites externos atrelados a 

tais “regras de moralidade e bons costumes”. 

Prossegue o texto para afirmar que a cláusula de moralidade será aplicada 

levando-se em conta o contexto, sendo aplicada apenas em casos onde tais “regras 

de moralidade” forem incompatíveis com as características de diversos elementos, 

considerados individual ou isoladamente, tais como o público-alvo do produto. Daí se 

depreende que a proibição será aplicada com um lastro mínimo, havendo situações 

onde mesmo expressões normalmente consideradas desviantes poderiam vir a 

registro, desde que empregadas em um contexto que a autoridade entenda 

“adequado” – aí sem qualquer diretriz clara a guiar a análise. Tem-se aí outra 

evidência de como a cláusula de moralidade é a única, dentre os 24 incisos do art. 

124 da LPI, a trabalhar preponderantemente com subjetividades do examinador ou de 

autoridades revisoras quando de sua aplicação, ao contrário dos demais casos, em 

que, conforme já mencionamos, trabalham com critérios puramente objetivos, ainda 

que eventualmente demandem passagem por uma subjetividade mínima. Isso porque 

só neste caso a autoridade deverá impor, na análise de viabilidade do sinal, uma 

sensação pessoal sobre o que é adequado ou não para ser expresso em sociedade 

sob proteção marcária. O mandamento do Manual neste trecho evidencia, de partida, 

que a aplicação da cláusula de moralidade existe não para garantir a concorrência leal 
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e sadia (como é a função corriqueira dos direitos de PI)300, mas para evitar que o 

público seja exposto ou tome contato com mensagens que o Estado imagina 

inadequadas ou indesejáveis. 

Esta impressão se fortalece ao repassarmos a sequência do trecho do 

documento: 

 

No que tange à ofensa à honra ou à imagem individual e ao atentado contra 

a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou de ideia e sentimento 

dignos de respeito e veneração, verifica-se: 

 

Se o sinal representa uma ofensa individual a um direito de personalidade ou 

ao direito à imagem, tutelados em outra regra deste artigo 124 da LPI, quando 

associado ao produto ou serviço que visa a assinalar, sem a devida 

autorização; 

 

 Este segundo trecho pinça parcela do inciso III do art. 124 para delinear regras 

específicas de análise em diferentes cenários de aplicação da cláusula de moralidade. 

O primeiro cenário, como se vê claramente, é o caso onde a marca interfere 

diretamente em direito de personalidade ou direito à imagem, caracterizando não só 

um aproveitamento indevido de direito alheio, mas também “atentado à honra” do 

titular destes direitos. Curioso é que o próprio texto do Manual já aponta que este tipo 

de ofensa é tutelado majoritariamente por outros incisos do art. 124 da LPI. Trata-se, 

efetivamente, dos incisos XV e XVI, que vedam o registro de marca constituída de 

nome civil, assinatura, nome de família (patronímico), pseudônimo ou apelido 

notoriamente conhecidos, nome artístico coletivo ou individual ou imagem de 

terceiros. A tutela via inciso III existiria exclusivamente para coibir as ofensas, sendo, 

portanto, específica, complementar, subsidiária e inconfundível com a proteção 

oferecida pelos incisos XV e XVI, o que constitui nova evidência de que a cláusula de 

moralidade é anômala dentro do sistema registral. Isso porque o escopo de interesse 

da lei marcária, no caso dos incisos protetivos da personalidade, é evitar que terceiros 

dela se apropriem e aproveitem sem autorização, além de evitar a ocorrência de 

confusões e falsas associações entre sinais e fornecedores (o que ocorre, inclusive, 

nos incisos sobre ordem pública acima mencionados). É, como o próprio Manual deixa 

 
300 Sobre a PI como “propriedade concorrencial”, cf. BARBOSA, Denis Borges. Tratado (Tomo I, op. 
cit., p. 195-197; 268) 
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claro, caso de análise de disponibilidade do sinal marcário, e não de liceidade. Já a 

cláusula de moralidade visa proteger algo diferente, verdadeiramente desconectada 

da questão concorrencial (que é o alicerce das leis de PI), qual seja uma espécie de 

tecido social ou convivência pacífica em sociedade. 

Enfim, trata-se da versão brasileira do que a doutrina norte-americana chama 

de “disparagement clause”, algo como “cláusula (proibitiva do) menosprezo” ou da 

“depreciação”, “desrespeito”. Foi justamente um trecho análogo a este, na legislação 

americana, que ocasionou o julgamento do caso Matal v. Tam (2017) pela Suprema 

Corte daquele país. Isso porque uma marca cujo significado seria “os olhos puxados” 

(The Slants) foi indeferida por considerada, justamente, “ofensiva à honra e a imagem 

de pessoas”. Este trecho do Manual sugere que outro dos objetivos da cláusula de 

moralidade será a proteção, espontânea (“de ofício”) ou provocada, pelo Estado, 

de supostas sensibilidades ou vulnerabilidades sociais deste ou daquele grupo 

ou indivíduo contra “ofensas”, inclusive se indesejada. 

O trecho do Manual acima transcrito complementa-se com a tutela específica 

de outra passagem do texto do inciso III: 

 

Se o sinal, pelo simples fato de conter referência a crença, culto religioso ou 

ideia ou sentimentos dignos de respeito e veneração, pode desrespeitar 

imagens ou símbolos religiosos ou se referir de forma desrespeitosa a esses 

sentimentos ou ideias. 

 

Referido excerto deixa claro que a cláusula de moralidade visa não só à tutela 

específica de pessoas ou grupos, mas também de ideias e sentimentos, 

especialmente os religiosos. O Estado, assim, através da cláusula de moralidade, 

atuará na defesa das religiões, das crenças e das “ideias ou sentimentos dignos de 

respeito e veneração”, sendo esta última passagem verdadeiramente ampla e capaz 

de abarcar virtualmente qualquer coisa. A atuação do Estado, tal como na 

disparagement clause brasileira, ocorrerá de maneira espontânea – mesmo que 

indesejada pelos supostos afetados – ou mediante provocação. 

Sobre as religiões, convém adiantarmos trecho do Manual que vem ao final do 

tópico referente à cláusula de moralidade, mas que preferimos trazer já, vez que, 

específico sobre religiões, complementa nossa observação acima. 
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Neste último caso, vale lembrar que os nomes de santos e entidades mais 

difundidos, como são os santos do panteão católico e dos cultos afro-

brasileiros, venerados por significativa parcela da população brasileira, são 

apreciados com atenção. Denominações como São Jorge ou São Sebastião 

e Oxalá ou Ogum podem ser registráveis desde que os produtos ou serviços 

que visem assinalar não se caracterizem como ofensa aos devotos de tais 

entidades. 

 

A cláusula de moralidade, assim, não se aplica se a autoridade registradora 

entender que a marca em questão trata respeitosamente o objeto de culto alheio. 

Ainda, se aplica majoritariamente a religiões conhecidas e comumente seguidas pelo 

povo brasileiro em sua função de defesa de crenças, cultos religiosos e ideias 

veneráveis e respeitáveis. Como o próprio texto do Manual deixa claro, por simples 

oposição lógica, nomenclaturas de religiões minoritárias ou pouco conhecidas – tais 

como o Pastafarianismo (do “Monstro do Espaguete Voador”), a Igreja Maradoniana 

(que venera o astro do futebol Diego Maradona)301 ou, para ficarmos em terreno mais 

familiar, o Satanismo - não serão observadas com atenção, pelo que provavelmente 

demandarão provocação, pelos interessados, para que seja aplicada a cláusula de 

moralidade a estes casos. A aplicação desequilibrada da cláusula de moralidade, que 

prioriza declaradamente determinadas religiões em sua prática, é outro indício de que 

o propósito da regra no sistema de propriedade intelectual é verdadeiramente 

anômalo e desarmônico com seus propósitos fundantes (como veremos em detalhe 

adiante). 

Por fim, o último trecho do Manual a apresentarmos e analisarmos é o seguinte: 

 

Desta forma, no ato do exame, será verificado: 

 

a) Se a palavra, expressão, desenho ou figura são, por si sós, atentatórias à 

moral e aos bons costumes, independente do produto ou serviço ao qual 

estejam associadas; 

 

b) Se a palavra, expressão, desenho ou figura são atentatórias a essa regra, 

tendo em vista a conotação que assumem quando aplicadas a certos 

produtos ou serviços. 

 
301 Por esdrúxulas, deixaremos a localização das referências bibliográficas acerca destas religiões a 
cargo do leitor, atendo-nos a garantir que tais religiões existem e são efetivamente praticadas ao redor 
do mundo. 
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 O item “a” determina que o examinador veja se a marca se constitui em 

expressão intolerável de caráter geral, independentemente do contexto que assuma. 

Já “b” determina que se verifique se aquela expressão, ainda que não ofensiva no 

geral, assume essa conotação de acordo com o contexto do caso. O mesmo Manual 

dá o caso de eventual marca “São Jorge” para uso em produtos preservativos – este 

uso “chocaria” os praticantes da fé católica ao associar um nome de santo a 

camisinhas, e por isso o Estado deve agir para impedir a concretização deste cenário 

– pelo menos em sede registral. 

 O trecho acima reforça nossa convicção de que a cláusula de moralidade, no 

ordenamento jurídico brasileiro, assume função de “proteção social”. Objetiva isolar 

o público de expressões que o Estado entende, a seu critério, serem 

inadequadas ou indesejáveis. Mais que isso, em verdade, a cláusula de 

moralidade serve para que o Estado fique “dispensado” de associar-se a estas 

mensagens, além de servir-lhe de meio a expressar repúdio a certas expressões. 

Ainda que, no capítulo anterior, tenhamos concluído, após extensa análise, que o fato 

de o Estado registrar uma marca não significará, nunca, uma declaração de qualquer 

tipo de apoio, endosso ou chancela sua ao conteúdo do sinal302, a cláusula de 

moralidade seria o que não só lhe faculta, como lhe impõe, a incumbência de “mostrar 

que não apoia”, através do indeferimento de pedidos de registro, determinadas 

expressões privadas. Nossa proposta, aqui, é justamente a de explicitar porque este 

tipo de ação estatal é não só indesejável, mas, acima de tudo, vedado pelo próprio 

quadro constitucional e, acima de tudo, pela própria democracia – mas essa discussão 

ficará para o próximo capítulo. 

 Como desdobramento das observações conclusivas acima, temos que a 

cláusula de moralidade é, igualmente, um instrumento para que o Estado se veja 

dispensado de ocupar seu tempo, serviço e recursos com a proteção de 

discursos provocativos ou que não contribuam com a manutenção de uma 

sociedade pacífica, igualitária, justa e assim por diante. Em outras palavras, é 

um instrumento para que o Estado se recuse a “contribuir” com o proferimento 

de um discurso que não aprova e com o qual não se quer ver associado. 

 
302 O que, em oposição lógica, significa também que, ao negar o pedido de registro de determinada 
marca, não está o Estado “expressando repúdio” ao conteúdo do sinal pleiteado, ainda que a cláusula 
de moralidade dê essa impressão. 
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 Por fim, a experiência norte-americana – que ratifica igualmente todos os 

motivos que aqui observamos para a implementação e ratio legis geral da cláusula de 

moralidade – identifica um último motivo, igualmente relevante no caso brasileiro. 

Trata-se do interesse do Estado, através da cláusula de moralidade, em “manter a boa 

organização das atividades comerciais” (orderly flow of commerce). Esta função da 

cláusula foi apontada pelo governo americano em Iancu v. Brunetti303, caso julgado 

pela Suprema Corte daquele país em 2019. Ali, foram identificadas três funções para 

a cláusula de moralidade. Duas delas já foram repassadas em nossa análise, visto 

que pudemos identificá-las igualmente no caso brasileiro com base no Manual e em 

outras fontes públicas, conforme veremos nos subcapítulos a seguir: (1) “proteger as 

sensibilidades do público”; (2) impedir que seja criada uma “aparência” de que o 

Estado, ao conceder a marca, endossa e apoia seu conteúdo. Essa terceira função 

parece dialogar com a identificação que já fizemos, de passagem, no início deste 

capítulo, segundo a qual há uma faceta também de “ordem pública” na cláusula de 

moralidade. Essa teria, assim, função organizatória e protetiva da atividade 

comercial/empresarial, evitando que marcas “chocantes” ou ofensivas acabem 

por atrapalhar o momento de acesso do consumidor ao mercado. Isso porque, 

como veremos no capítulo respectivo, permitir que o público tome contato, entrando 

aí em “choque”, com uma destas marcas durante o momento da experiência comercial 

poderia contribuir para afastá-lo do mercado, prejudicando a economia como um todo. 

Os termos negritados ao longo de toda esta introdução ao capítulo serão 

analisados de maneira mais pormenorizada imediatamente a seguir. Nosso objetivo é 

o de desenvolver e analisar cada um dos significados e propósitos de instituição da 

cláusula de moralidade em marcas que identificamos304, para que possamos, então, 

 
303 Conforme explicitaremos melhor na Parte III de nosso trabalho, os inúmeros “briefs” apensados a 
casos em tramitação na Suprema Corte dos Estados Unidos servem de fonte útil à nossa pesquisa, eis 
que são oportunidades de diversos entes da sociedade civil se manifestarem juridicamente a respeito 
de inúmeras questões a respeito da cláusula de moralidade em marcas e suas relações com a livre 
expressão. Optamos, para não poluir o trabalho com citações extensas, por não realizar citação formal 
e unitária “padrão ABNT” de cada um dos inúmeros briefs analisados, mas realizaremos uma listagem 
mais sucinta de todos os documentos que analisamos. No caso, trata-se do brief apresentado pelo 
Peticionante no caso Iancu v. Brunetti – no caso, o Peticionante é Andrei Iancu, Diretor (cargo 
equivalente ao de Presidente) da USPTO. Este brief consiste em manifestação do próprio governo no 
caso. A íntegra do documento é acessível diretamente no site da SCOTUS em: 
<https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-302/88668/20190215143121362_18-
302tsUnitedStates.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2020. 
 
304 No caso, como vimos, o próprio Manual de Marcas já traz implícitas as motivações de instituição de 
uma cláusula de moralidade quando explicita sua forma de aplicação prática. Fato é que não há anais 
de discussão da LPI  
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no capítulo seguinte, contestar fundamentadamente o mérito geral da principal linha 

argumentativa justificante da regra. 

 

a) Função de “proteção da moral pública”. A cláusula de moralidade como 

mecanismo através do qual o Estado evita que o público seja exposto a 

mensagens indesejáveis, “protegendo-o” em suas sensibilidades. Atividade do 

Estado que decorre, historicamente, de um “princípio geral” de “direito de 

censura” do órgão registrador de marcas. 
 

 Conforme acabamos de ver, a cláusula de moralidade encontra-se nas 

legislações de marca brasileiras desde sempre, inclusive no diploma de 1875, 

promulgado antes mesmo da celebração da CUP. Tendo em vista a constância 

impressionante da cláusula de moralidade no ordenamento jurídico nacional, é de se 

imaginar que, em algum momento, o legislador veio a discutir de maneira um pouco 

mais elaborada os motivos pelos quais seria de conveniência ou necessidade pública 

a implementação de um tipo de cláusula restritiva no sistema de registro marcário. 

Esta discussão, caso localizável e acessível, certamente só teria a contribuir para 

nossa pesquisa, porque evidenciaria a racionalidade por detrás da cláusula de 

moralidade – algo que, com base exclusiva no texto finalizado dos diplomas legais, e 

na elaboração trazida pelo Manual de Marcas, só pudemos inferir com fundamento na 

lógica e na análise do implícito. 

 Não por outro motivo é que, em pesquisa aos Anais do Congresso Nacional, 

mais especificamente nos Anais do Senado Federal, fomos capazes de localizar uma 

única ocorrência de discussão legislativa, na história305 306, onde há alguma 

 
305 Frise-se que este foi o único registro histórico que fomos capazes de localizar, não significando que 
seja o único existente. A plataforma de acesso aos anais do Senado Federal permite pesquisa textual, 
o que facilita a localização do texto relevante independentemente de data. Assim, pôde-se ter um 
panorama bastante razoável, beirando o exaustivo, sobre as discussões ocorridas no Senado, 
historicamente, envolvendo cláusulas de moralidade em marcas. Já os Anais e Diários da Câmara dos 
Deputados só permitem a consulta com base em data específica, de forma que é extremamente difícil, 
quiçá impossível, localizarmos a informação a respeito da data exata em que os diversos projetos de 
lei que deram origem aos vários diplomas marcários foram discutidos na Câmara dos Deputados. 
 
306 Especificamente sobre a tramitação legislativa da atual LPI, pudemos verificar que a maior parte dos 
debates congressuais girou em torno da regra sobre patentes pipeline, sendo solenemente ignorada a 
motivação que levou à redação do inciso III do art. 124. O projeto foi oriundo do Poder Executivo, que 
não fez mais que virtualmente copiar o texto do antigo Código da Propriedade Industrial (Lei Federal nº 
5.772/1971), em seu art. 64, “3”. Já os registros de tramitação legislativa do projeto que culminou no 
próprio antigo Código da Propriedade Industrial (de 1971) tampouco oferecem qualquer evidência de 
que a questão tenha sido discutida pelos parlamentares. A tendência quanto ao tratamento da cláusula 
de moralidade no legislativo parece ser a de aprovar o texto exatamente da forma com que veio do 
Executivo (autor do projeto de lei). Quanto aos diplomas anteriores ao de 1971, muitos têm natureza 
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ponderação concreta sobre os motivos e a relevância, segundo a compreensão do 

legislador, a justificar a implementação da cláusula de moralidade em marcas no 

direito brasileiro307. Durante sessão de 1º de agosto de 1885, a discussão da ordem 

do dia travada entre os senadores sobre “Marcas de Mercadorias ou Productos”, 

levava em conta a existência e disposições da CUP e as necessidades de adaptação 

da legislação nacional (de 1875, como já citado) a esta nova realidade. Os 

parlamentares se debruçavam sobre a proposta normativa que, posteriormente, viria 

a culminar no já mencionado Decreto de 1887. Um dos pontos que suscitou maior 

polêmica entre os senadores era justamente a expansão do rol de proibições em 

registros de marcas. Como visto, a norma inicial de 1875 era bastante enxuta quanto 

aos sinais que seriam rejeitados de pronto: “as que se compõem exclusivamente de 

cifras ou letras, nem tambem imagens ou representações de objectos que podem 

suscitar escandalo". 

 Com o advento da CUP, passaram-se a vislumbrar inúmeras outras hipóteses 

de negativa aos pedidos de registro, que aumentariam o “poder de censura” (também 

chamado “direito de censura”) da “junta ou repartição registradora”. O senador “Sr. 

 
de Decreto-Lei imposto diretamente pelo Presidente da República (Decreto-Lei nº 7.903/1945; Decreto-
Lei nº 254/1967; e Decreto-Lei nº 1.005/1969), razão pela qual não há, naturalmente, registro de 
discussão legislativa sobre o tema. Nada consta, também, sobre discussão legislativa em torno da 
cláusula de moralidade no contexto do Decreto nº 16.124/1923 – mesmo porque, neste diploma, a 
redação da cláusula é idêntica à do Decreto de 1887. Sobre esse último, sim, como veremos, há aquele 
que talvez seja o único registro concreto de discussão legislativa sobre o conteúdo da cláusula de 
moralidade, suas motivações e propósitos. 
 
307 É confessa, também no direito norte-americano, a falta de fundamentação e registro histórico quanto 
aos motivos que levaram à implementação da cláusula de moralidade em marcas naquele sistema. Por 
este motivo é que o conteúdo de alguns de seus termos, segundo decisões administrativas e judiciais 
ulteriores, devem ser interpretados de acordo com seus significados corriqueiros. É o que diz o TMEP 
(Manual de Marcas da USPTO) em 1203.01 (edição de Outubro de 2018), “there is little legislative 
history concerning the intent of Congress with regard to the provision; therefore, the term "scandalous" 
is interpreted by looking to "its ordinary and common meaning”, ou “há pouca histórica legislativa a 
respeito da intenção do Congresso em respeito à regra, portanto, o termo “escandaloso” é interpretado 
voltando-se a seu “significado corriqueiro e comum”. 
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Correia”308 propunha que o órgão registrador da época309 só poderia avaliar a 

adequação dos pedidos de registro perante os requisitos de moral e ordem públicas. 

Eventuais marcas que reproduzissem direitos anteriores de terceiros seriam julgadas 

pelos tribunais, porque só diriam respeito a direitos particulares de terceiros: 

 

A junta ou inspectoria commercial registradora, pela simples inspecção da 

marca que se traz a registro, póde logo ver se alli está uma figura que offende 

o decoro publico, e eis impedido o uso de uma marca do commercio por 

motivos de conveniencia publica; mas logo que a questão sobre registro de 

marcas assume caracter contencioso, logo que entende com o interesse de 

terceiro, a intervenção da repartição registradora deve cessar. (Trecho de fala 

do Senador “Sr. Correia” nos Anais do Senado310, 3 de agosto de 1885, p. 

18). 

 

 Em outro aparte, apesar de inserida em contexto de rebatida à tese geral de 

Correia, o Senador Afonso Celso (o Visconde de Ouro Preto, que não se confunde 

com seu filho, o “Conde de Afonso Celso”) assente com a possibilidade de censura 

direta a marcas, por atuação imediata do órgão registrador, via cláusula de 

moralidade: 

 

(...) basta uma só observação: é crime previsto na nossa legislação offender 

a moral publica, por meio de papeis impressos, desenhos, lithographias, etc.; 

as nossas alfandegas não podem admittir a despacho productos indecentes 

 
308 Havia, na legislatura de 1885, ao menos três senadores de sobrenome “Correia” no mandato. 
Presumimos que aquele a quem os anais se referem (onde ele é nomeado como nada mais que “Sr. 
Correia” se trata de Manoel Francisco Correia, senador paranaense que chegou a presidir a Câmara 
dos Deputados e foi também o primeiro presidente do Tribunal de Contas (hoje TCU). Isso porque, em 
outro trecho das discussões, o Senador Afonso Celso refere-se a Correia como “senador pelo Paraná” 
(p. 7), sendo os demais “Correias” do Senado oriundos de Pernambuco e Rio Grande do Sul. Por 
exclusão, é extremamente provável que o “Sr. Correia” seja Manoel Francisco Correia, que era de fato 
senador pelo Paraná. 
 
309 Não havia órgão federal, tal como veio posteriormente a ser criado o DNPI, em 1933, e, depois, o 
INPI, em 1970. Os registros eram realizados por “Juntas e Inspetorias Comerciais”, de atribuição 
estadual ou local (art. 4º do Decreto nº 3.346/1887). Marcas de titulares estrangeiros deveriam ser 
apresentadas perante a Junta Comercial do Rio de Janeiro – denotando tratar-se de verdadeiro embrião 
dos órgãos federais vindouros, todos sediados ali – que servia também de “depósito central” das 
marcas apresentadas perante repartições de outras localidades. 
 
310 BRASIL. SENADO FEDERAL. Anais do Senado - Transcrição dos "Annaes do Senado do 
Imperio do Brazil" - Anno de 1885 - Livro 5. Disponível em: 
<http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/pdf/Anais_Imperio/1885/1885%20Livro%205.pdf>. 
Acesso em: 26 jan. 2020. 
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e obscenos. A marca de fabrica ou de commercio, portanto, que participar 

desse caracter repugnante não será registrada em nenhuma junta 

commercial, ainda que a lei que especialmente regule a materia, guarde 

silencio sobre esse ponto. Eis ahi, já Sr. presidente, por força unicamente dos 

principios geraes, reconhecido e consagrado o direito de censura daquelle a 

quem competir o registro das marcas industriaes. (Idem, p. 28) 

 

 As falas dos senadores acima transcritas nos permitem extrair com exatidão 

qual é o mote da cláusula de moralidade naquilo que nos interessa para o presente 

subcapítulo: ser uma norma de “conveniência pública” que visa proteger o “decoro 

público” e a “moral pública” evitando que marcas participem em atividade de “caráter 

repugnante”, consistente especificamente em assumir natureza de conteúdo 

“obsceno”, “indecente” ou “ofensa pessoal”311. 

 Chama atenção, ainda, a naturalidade com que a cláusula de moralidade se 

insere no contexto de registro marcário, sendo uma das únicas restrições constantes 

já da norma de 1875 sobre o tema, e entendida como aspecto aferível de pronto 

mediante “simples inspeção” pela autoridade registradora. A intimidade da cláusula 

para com o sistema é tamanha que, mesmo em uma concepção altamente libertária312 

de registro de marcas, seria uma das únicas atividades passíveis de execução de 

ofício pela autoridade de análise. 

 Temos, assim, que a principal função da cláusula de moralidade, segundo a 

provável única discussão legislativa havida sobre o tema no Brasil, é a de organizar 

as condutas sociais de forma tal que assume determinado caráter de manutenção da 

ordem pública. A sociedade mantém-se em ordem através da observância a padrões 

morais (“moral pública”) emanados do Estado. O ente estatal, por iniciativa própria e 

com base em sua própria racionalidade interna, pretende insular o público do contato 

para com mensagens “transgressoras” eventualmente contidas em marcas, através 

da negativa de registro. 

 
311 A proteção à “moral pública” assume tamanha importância na origem da cláusula de moralidade 
que, efetivamente, seu mero uso sujeitava o infrator a pena de multa no valor de 100 a 500 réis, 
recolhida em favor do Estado (art. 15, §2º do Decreto nº 3.346/1887). Já o uso de marcas contendo 
“ofensa pessoal” sujeitavam o usuário à pena de prisão de dois a seis meses (idem, art. 16). 
 
312 Referimo-nos à proposta do Senador Correia, tal como evidenciada nos Anais ora citados, que 
propunha justamente que houvesse pouquíssimas proibições diretas à atividade de registro de marcas 
– uma das quais consistiria na própria cláusula de moralidade. A tutela de direitos de terceiros 
eventualmente ofendidos por registros de marcas ficaria à cargo do Poder Judiciário, somente nos 
casos em que provocado. 
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 Logo se vê que a cláusula de moralidade mantém a mesma lógica, desde seu 

nascedouro na norma de 1875 até a atual LPI, de 1996. A ratio legis permanece 

intacta, fazendo com que a norma permaneça igualmente intacta, apesar de eventuais 

expansões de rol e mudanças de redação ao longo dos diferentes diplomas.  

É certo que o termo “direito de censura” a que se referem os parlamentares 

durante as discussões acima transcritas consiste no poder dado ao órgão registrador 

de indeferir um pedido de registro de maneira geral. Não é nossa leitura que se trate 

de uma “censura” stricto sensu313, tal como no termo “censura prévia” ou a atividade 

desenvolvida, por exemplo, por antigos órgãos tais como o “Serviço de Censura de 

Diversões Públicas”. O próprio INPI, quando indefere qualquer marca com base no 

art. 124, permanece agindo com base em seu “direito de censura” como um todo, 

assumindo, aí, significado de “filtro” ou “triagem”. Fato é, no entanto, que só o inciso 

III resulta na assunção, pelo termo “censura”, da acepção popular do termo: um ato 

arbitrário, unilateral e geralmente pouco criterioso por parte do Estado, consistente em 

supressão de discurso particular – como veremos no próximo capítulo. 

 Feita essa necessária identificação quanto a suas origens históricas, podemos 

passar a analisar no que efetivamente consiste a proposta de proteção da moral 

pública através da cláusula de moralidade em marcas. Ned Snow especula314 que o 

interesse do Estado em manter uma cláusula de moralidade315 seja a proteção do 

“bem-estar psicológico” primeiramente das crianças, visto que quaisquer marcas são 

geralmente disseminadas de maneira ampla na esfera pública, estando presentes em 

diversos contextos sociais cotidianos (elas existem para isso). A restrição a marcas 

de conteúdo obsceno, indecente, vulgar, escandaloso em geral, assim, assumiria a 

mesma natureza de proteção estatal à infância que assumem as restrições à 

comercialização e exibição de conteúdo erótico ou violento, por exemplo. Na mesma 

toada, evitaria que o restante do público fosse igualmente atingido em suas 

 
313 Sobre as diferentes dimensões e acepções do termo “censura”, cf. PASKIN NETO, Max. O Direito 
de Ser Rude – Liberdade de Expressão e Imprensa. Curitiba: Bonijuris, 2015. p. 31-49. 
 
314 Cf. SNOW, Ned. Denying Trademark for Scandalous Speech. In: UC Davis Law Review, v. 51, 
2018. p. 2361-2362. 
 
315 No caso americano, entendida exclusivamente em sua acepção de evitar o registro de marcas que 
causem “escândalo”, a exemplo do texto trazido no Decreto Marcário original de 1875. Em sendo o 
Trademark Act americano originalmente de 1905, data bastante próxima à das primeiras normas 
brasileiras reguladoras do sistema de registro de marcas, não nos parece irrazoável imaginar que 
tenham tido pressupostos parecidos no que se refere à cláusula de moralidade. 
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sensibilidades ao diminuir suas chances de exposição a mensagens consideradas 

“indesejadas” ou “explícitas” – aí incluídas, também, marcas constituídas de nomes 

de drogas ilícitas ou organizações criminosas. Neste ponto, a cláusula de moralidade 

cumpre uma espécie de papel protetivo geral, protegendo “todos” de “qualquer coisa” 

que possa “incomodar” alguém, causando qualquer tipo de desgosto, inconformismo, 

risco abstrato, perturbação ou distúrbio pessoal. Este parece ser o sentido de 

“proteção da moral pública” assumido pela cláusula de moralidade com maior 

destaque e significância. Esta é a “moral pública” justamente porque envolve uma 

perspectiva de proteção generalizada do ambiente público contra qualquer tipo de 

expressão que destoe do “socialmente aceitável” ou do “comum”. Faremos uma 

análise mais aprofundada deste conceito juridicamente incerto, coadunando-o com a 

questão marcária, no próximo capítulo, reservado justamente à crítica das supostas 

motivações de instituição da cláusula de moralidade. 

Esta proteção de sensibilidades indistintas estaria a ocorrer igualmente, mas 

de maneira mais restrita, quando o Estado sai em defesa de religiões, crenças e de 

outros “sentimentos dignos de respeito e veneração”. A ideia parece ser a de insular 

tudo aquilo que é importante para alguém de qualquer tipo de ideia incômoda 

(caracterizada pelo termo “ofensa”, de ampla abrangência316), perpetrada através de 

um pedido de registro de marca.  E, além de proteger coletividades indistintas do 

profano, a cláusula de moralidade cumpre também papel protetivo individual, vez que 

impede também o registro daquilo que se entenda atentar contra a honra ou a imagem 

de pessoas. 

 O Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP), Manual de Marcas 

praticado pela USPTO, parece ter contribuições a fazer na identificação destas 

supostas motivações de instauração da cláusula de moralidade quando fixa diretrizes 

de aferimento da ocorrência de “ofensas” (a grupos, religiões, sentimentos 

respeitáveis, etc.) ou de “expressões escandalosas e imorais” (de caráter geral, mais 

relacionadas à questão da “moral pública”). Resumidamente, as disposições 

relevantes do TMEP317 ditam que, quando do exame de viabilidade registral do ponto 

 
316 Veja-se que a autoridade registradora, com base em seu “direito de censura”, deve interpretar 
sozinha o que entende ser “ofensa” na análise do registro de marca. Somente mediante recurso 
administrativo e posterior questionamento judicial é que se haveria a possibilidade de discutir a 
caracterização da expressão contida na marca como “ofensa”. 
 
317 Para o caso de desrespeito e “ofensa pessoal” (disparagement clause), o tópico revogado do TMEP 
a regular a questão era o 1203.03(b)(i) e proximidades; para as marcas “escandalosas” e “imorais”, o 
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de vista da liceidade (traçando-se analogia à nomenclatura técnica brasileira), o fato 

que determinará se determinada marca é ou não imoral/escandalosa ou 

caracterizante de ofensa pessoal/coletiva é justamente a presença de evidências de 

que o público relevante afetado pela divulgação pública daquele sinal assim o 

compreenderia. Faz-se uma espécie de estudo para aferir se o sinal tende a ser 

considerado, por “parcela substancial do público” atingido, como ofensivo, imoral, 

escandaloso, e assim por diante318, naquele caso concreto319.  

O fato de estar sempre presente uma preocupação com a percepção que a 

generalidade do público afetado (que pode consistir em uma grossa camada da 

população geral, um grupo de pessoas, poucas pessoas ou uma única pessoa) terá a 

respeito do conteúdo do sinal reforça a nossa percepção de que a cláusula de 

moralidade existe para desempenhar a tal função de “proteção da moral pública”. 

Esta, por sua vez, consistiria na tomada de medidas, hoje preventivas, mediante 

exercício do “direito de censura” (indeferimento de pedidos de registro de marcas) 

para tentar poupar o público de tomar contato com mensagens, consideradas 

unilateralmente pelo Estado, com base em um suposto corpo de evidências, como de 

indesejável disseminação (havendo inúmeras adjetivações possíveis para tais 

situações) contidas em marcas. 

Por fim, as "Orientações sobre marcas e desenhos ou modelos", documento 

análogo ao Manual de Marcas da EUIPO (o órgão registrador de marcas da União 

Europeia) também oferece trechos aclaradores para a identificação da motivação 

subjacente à existência de normas com a natureza de cláusula de moralidade. O 

capítulo 7 da seção 4 da Parte B do documento se dedica integralmente a regular as 

hipóteses de indeferimento de sinais por aplicação da norma correspondente do 

 
tópico ainda não revogado (mas que com certeza o será brevemente, tendo em vista o advento de 
Iancu v. Brunetti pela Suprema Corte daquele país) é o 1203.01. 
 
318 O TMEP menciona que, no caso In re Runsdorf, precedente administrativo do TTAB, entendeu-se 
que o termo scandalous, contido na versão americana da cláusula de moralidade, inclui palavras que 
possam ser igualmente caracterizadas como “vulgares”, termo que seria sinonímico a “de mau gosto”, 
“indelicadas” ou “grosseiras”. Estas adjetivações são facilmente extensíveis ao âmbito de aplicação da 
cláusula de moralidade prevista na lei brasileira. 
 
319 Há casos onde essa ofensividade se pode presumir, tal como nos casos de uso de palavreado chulo, 
apesar do dever de verificar se referido termo continua geralmente entendido como vulgar à época do 
exame. 
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European Union Trade Mark Regulation (EUTMR). O texto das guidelines320 é 

bastante explícito no que se refere à elucidação dos objetivos de instituição da norma 

(com adaptações nossas entre colchetes): 

 

A redação do artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do [EUTMR] é muito [ampla] e deixa 

uma grande margem para interpretação. Uma aplicação judiciosa desta 

disposição implica necessariamente um equilíbrio entre o direito dos 

comerciantes a empregarem livremente palavras e imagens nos sinais que 

pretendem registar como marcas e o direito do público a não [se] deparar com 

marcas perturbadoras, abusivas, insultuosas ou até ameaçadoras (...). 

 

O artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do [EUTMR] não tem por objetivo identificar e 

filtrar os sinais cujo uso no contexto comercial deva ser prevenida a todo o 

custo, mas sim excluir do registo marcas cujo eventual monopólio violaria o 

Estado de direito ou seria entendido pelo público relevante como diretamente 

contrário às normas morais básicas da sociedade. Por outras palavras, o 

Instituto não deve auxiliar ativamente pessoas que pretendam levar avante o 

seu negócio através de marcas que ofendam determinados valores básicos 

da sociedade civilizada (...). 

 

 Logo de partida, as diretrizes de análise europeias sobre a matéria deixam claro 

que, como temos aqui afirmado, normas de controle de moralidade em marcas são de 

conteúdo excessivamente amplo. A diretriz europeia confirma, logo após, justamente 

aquilo que acabamos de identificar como principal justificação para a existência da 

cláusula: “o direito do público a não [se] deparar com marcas perturbadoras, abusivas, 

insultuosas e até ameaçadoras”. Ou seja: a cláusula de moralidade busca proteger o 

público blindando-o de contato com mensagens que o Estado acha que serão 

consideradas de alguma forma socialmente inadequadas. No entanto, o trecho acima 

deve ser lido com o complemento de outro, constante do terceiro tópico do 

desdobramento citado do mesmo capítulo 7, este exclusivamente dedicado a “bons 

 
320 O documento passou por uma revisão em 2020 que ainda não conta com versão oficial em português 
(de Portugal). A última versão em português disponível é de 2017, estando já desatualizada. No 
entanto, como os trechos citados foram mantidos na versão de 2020, sendo idênticos também na atual 
redação do documento, optamos por citá-los em português conforme constam da versão de 2017 das 
guidelines. Ao que nos parece, a revisão de 2020 apenas incluiu, no trecho sobre moralidade, um 
subcapítulo com exemplos de marcas tidas como aceitáveis e outro com as inaceitáveis, para tentar 
deixar mais previsível (sem sucesso, obviamente) a prática jurídica em torno da regra. Veremos outros 
trechos relevantes destas guidelines em outros capítulos. 
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costumes” (que foi a forma de tradução oficial para o português de accepted principles 

of morality): 

 

O conceito de bons costumes mencionado no artigo 7.º, n.º 1, alínea f), 

do [EUTMR] não diz respeito a mau gosto nem à proteção dos 

sentimentos dos indivíduos. Para infringir o artigo 7.º, n.º 1, alínea f), 

do [EUTMR] uma marca deve ser percebida pelo público relevante, ou 

pelo menos por parte deste, como sendo diretamente contrária às 

normas morais básicas da sociedade (...). 

 

 A cláusula de moralidade, na acepção europeia (e aqui bem reproduzida), 

assim, ao mesmo tempo em que busca tutelar o direito do público em não se ver 

escandalizado com marcas, “não diz respeito a mau gosto nem à proteção dos 

sentimentos dos indivíduos” – o que torna a diretriz bastante contraditória. No mais, a 

sequência do dispositivo (que não citamos aqui, mas analisaremos adiante) tenta 

tornar um pouco mais objetiva a aplicação dos critérios restritivos, ainda que o 

mandamento continue permitindo uma interpretação vaga da norma. Veremos esta 

questão da tentativa de tornar mais objetiva a prática de regras do tipo no capítulo 6, 

nos sendo importante neste momento verificar tão somente as justificações para a 

existência da norma. A regra europeia deixa bastante claro que o objetivo da norma é 

o de “proteger regras morais básicas da sociedade”, e é isso que nos importa para o 

presente trecho de nosso escrito. 

b) Interesse do Estado em não se ver associado a mensagens que considera 

imorais, ofensivas ou contrárias aos bons costumes. Cláusula de moralidade 

como instrumento legal que permite ao Estado expressar rejeição a 

determinados conteúdos expressivos de marcas. 

 

Outro interesse substancial promovido pela cláusula de moralidade seria o de 

permitir ao Estado recusar associar-se a marcas com mensagens intoleráveis em 

geral. Conforme repassado no capítulo 3, há uma linha de raciocínio que entende que 

parcela do público tende a enxergar o ato de concessão do registro de marca como 

uma espécie de endosso estatal à mensagem contida na marca. O pensamento leigo 

médio seria assim bem resumível: “se o Estado aceitou o registro, é porque não 

enxerga nenhum problema com o conteúdo da marca, pois se enxergasse, não a teria 

registrado”. A cláusula de moralidade, assim, cumpriria o papel de permitir que o 
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Estado expressasse uma espécie de “repúdio” ou desaprovação pública ao conteúdo 

de “caráter repugnante”321 da marca, recusando-se a registrá-la por discordância 

filosófica para com o conteúdo da mensagem expressa no sinal. 

Indícios de que o Estado, ao conceder um registro, expressa algum tipo de 

aprovação à mensagem contida na marca, seriam: a expedição de certificado, com a 

aposição de selos e símbolos oficiais (tais como o brasão da república) e assinatura 

de autoridades, bem como a permissão para utilização do símbolo de marca 

registrada, “®” – que tende a invocar a memória da existência do órgão registrador, 

sugerindo associação ou relação. A necessária aproximação entre estes símbolos do 

Estado fariam imprimir no público a sensação de que a marca registrada só está no 

mercado porque o Estado assim autorizou, e a cláusula de moralidade seria 

justamente o que lhe permitiria deixar claro que não houve “autorização” para o uso 

de certas marcas de gosto e conteúdo mais socialmente chocantes ou controversos. 

 Ainda que, na prática, o Estado tenha plena ciência de que, juridicamente, o 

ato de concessão do registro não implica em qualquer forma de endosso quanto ao 

conteúdo expresso na marca, a mera “aparência” de que tal endosso ocorre, aos olhos 

do público médio, seria suficiente para dar importância e justificativa à cláusula de 

moralidade. 

 Já ficou bem estabelecido, no âmbito de nossa tese (especialmente no capítulo 

3), que o ato de concessão de registro de marca não implica na outorga de 

concordância, pelo Estado, com o aspecto expressivo da marca. Trata-se, tão 

somente, de uma atividade regulatória que certifica a observância, pelo sinal, dos 

requisitos legais objetivos geralmente aplicáveis a marcas, independentemente de seu 

conteúdo expressivo (mas no qual, nos termos de nossa tese, ele indevidamente se 

inclui). Ainda que possa ser eventualmente verdade que um ou outro do público venha 

a encarar o ato de concessão como sinônimo de endosso ou autorização pública 

relacionada a determinada marca, não há qualquer evidência empírica de que isso 

efetivamente ocorra de maneira generalizada. É igualmente provável que parcela 

considerável do público sequer tenha ciência da existência de um sistema de registro 

formal de marcas. 

 
321 Relembrando, aqui, o termo usado por Afonso Celso durante as discussões de 1885 no Senado, 
como acima apresentadas. 
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Ainda, é evidente que a associação maior realizada pelo público é entre marcas 

e fornecedores de produtos ou serviços. Não fosse assim – houvesse, portanto, essa 

associação, pelo público, entre marcas registradas e Estado -, tal seria evidência 

fortíssima de falência do sistema marcário, que não estaria sendo suficiente para 

cumprir sua função maior de reduzir custos de transação ao facilitar a distinção entre 

fornecedores. Não é o que ocorre. 

 Em suma, o Estado não se associa com o conteúdo expressivo de determinada 

marca em virtude de tê-la concedido o registro. Fosse assim, a mera publicação de 

uma marca na RPI, mesmo que com posterior notícia de indeferimento, seria suficiente 

para resultar na associação, pelo público, do Estado para com o sinal. Ora, afinal, a 

expressão imoral seria publicada em documento público com elevado ar de 

formalidade e oficialidade (a RPI é documento análogo ao “Diário Oficial”), além de o 

signo passar a ser permanentemente encontrável em bases de dados oficiais. A RPI, 

aliás, é assinada por altas autoridades e é gravada com símbolos e selos oficiais. 

Eventual concessão ou indeferimento do sinal “transgressor”, em contextos como 

este, são irrelevantes ao olhar do público - se o que sugere a associação entre marca 

e Estado são meras aparências, ignorável a realidade. Ainda, o que garantiria que o 

público – leigo, afinal - não concluiria que “publicação” é sinônimo de “aceitação” da 

mesma forma que tenderia a concluir que “concessão” significa “endosso ao conteúdo 

da marca”? Obviamente, tais associações não ocorrem de maneira generalizada, 

sendo, no máximo, episódicas e isoladas, mesmo porque juridicamente 

insustentáveis. A passagem do sinal pelo sistema de registro não é suficiente para 

fazer com que o público geral conclua que o Estado aprova o conteúdo da marca. 

Levando-se a lógica à beira do absurdo, então só uma espécie de censura 

prévia, um indeferimento sumário, que sequer permitisse a recepção e posterior 

publicação do sinal “transgressor” seria aceitável para apagar qualquer chance e 

vestígio de “associação” da marca para com o ente público. A legislação brasileira e 

os tratados internacionais reguladores da matéria não preveem este tipo de situação, 

simplesmente porque proximidade, no caso de marcas, não implica ou sugere 

associação. 

De qualquer forma, trata-se de uma das justificativas fundantes da existência e 

manutenção de uma cláusula de moralidade em marcas. 
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c) Não ocupar o tempo, serviço e uso de recursos públicos com a análise e 

eventual defesa de discursos provocativos ou que de qualquer maneira não 

contribuam com a manutenção de uma sociedade pacífica, igualitária, justa e 

assim por diante. Mecanismo que isenta o Estado de “contribuir” com o 

proferimento de um discurso com o qual não concorda e não quer se ver 

associado. 
 

Faceta um pouco diversa da que sugere o afastamento de uma “associação”, 

pelo público, entre marca e Estado, é a interpretação segundo a qual a cláusula de 

moralidade existe para evitar não só que este seja associado à marca, mas também 

que fique livre de ter que gastar recursos para “contribuir com sua promoção”322. Isso 

porque é notório que o registro de marca garante ao beneficiário a possibilidade de 

obter, perante os tribunais e autoridades aduaneiras em geral, tutela mais célere e 

com menor necessidade de produção de provas relativamente à titularidade do direito 

sobre o sinal. O ato de conceder um registro de marca implicaria, automaticamente, 

em manifestação de comprometimento do Estado em atuar na defesa do sinal caso 

provocado pelo titular. Do ponto de vista inverso, a negativa de registro serviria para 

evitar que a marca controversa em questão ganhasse qualquer tipo de notoriedade 

através do Estado. O discurso continuaria livre para ser proferido (apesar do que já 

vimos no capítulo 2), e a negativa com base na cláusula de moralidade nada mais 

seria que uma recusa de “ajuda” do Estado na promoção de uma mensagem 

particularmente por ele indesejada. 

As “Orientações/guidelines” da EUIPO, no trecho em que tratam de 

indeferimento de marcas por motivos de ordem pública (item “b” do capitulo 7 da seção 

4 da “Parte B”) reforçam esta noção, em trecho que colocam como absolutamente 

impassíveis de registro: 

 

marcas contrárias aos princípios básicos e aos valores fundamentais da 

ordem política e social da União Europeia, em especial os valores universais 

 
322 Defesa notória de ponto de vista do gênero está na opinião parcialmente discordante da justice 
Sonia Sotomayor no caso Iancu v. Brunetti (2019). Nela, Sotomayor afirma categoricamente que há 
algum grau de “envolvimento” do Estado com a marca registrada, tendo em vista que o ato de 
concessão implica em publicação prévia e adoção de passos para evitar contrafações, principalmente 
na seara aduaneira. A cláusula de moralidade seria, assim, aplicável, principalmente com a finalidade 
de evitar que marcas contendo termos “obscenos, profanos ou vulgares” (especialmente xingamentos 
e expressões de cunho sexual) fossem registradas. Seria nada mais que uma negativa, pelo Estado, 
em prestar “auxílio suplementar” (ancillary support) à defesa da marca através das instituições públicas. 
Esse argumento obteve o apoio minoritário do Chief Justice John Roberts e de Stephen Breyer. 
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em que assenta a União Europeia, como a dignidade do ser humano, a 

liberdade, a igualdade e a solidariedade, e os princípios da democracia e do 

Estado de direito, conforme proclamados na Carta dos Direitos Fundamentais 

da União Europeia 

 

Esta recusa em “contribuir” com a disseminação de uma mensagem contida em 

marca traduz-se em igual dispensa do Estado em ter que empregar qualquer esforço 

na defesa de discursos com os quais não concorda ou que (subjetivamente) considera 

contrários a “normas jurídicas necessárias ao funcionamento de uma sociedade 

democrática e do Estado de direito” (conforme menciona o mesmo trecho das 

“Orientações” da EUIPO). Seria instrumento garantidor de que o Estado não irá gastar 

seu tempo e recursos (tanto humanos quanto financeiros) para garantir a proteção de 

discursos, principalmente quando estes forem ofensivos ou controversos a ponto de 

se poder afirmar que, por exemplo, não contribuem com a manutenção de diversos 

valores sociais. Seria uma forma de garantir que os recursos públicos só serão 

empregados da forma mais socialmente benéfica possível, apoiando somente 

mensagens que se efetivamente contribuam e tragam benefícios à coletividade. 

Exemplos seriam mensagens que endossem os ideais de paz, da igualdade, da 

diversidade, da tolerância, e assim por diante. Mensagens contrárias a estes e outros 

ideais poderiam ser livremente ignoradas pelo Estado do ponto de vista de emprego 

de recursos e esforços para sua proteção. 

A cláusula de moralidade, assim, promoveria a eficiência do gasto público ao 

passo em que permitiria ao Estado não ter que consumir recursos “ajudando a 

promover”, por meio da proteção legal corriqueira de que gozam as marcas 

registradas323, uma mensagem que particularmente lhe cause discordância. 

 

 
323 Não que as marcas não registradas não gozem de qualquer proteção, mas é inegável que as 
registradas contarão com muito maior facilidade em caso de conflitos. Aliás, a assertiva geral de que o 
registro de marcas contrárias à moral e aos bons costumes é dispensável porque há proteção jurídica 
à marca não registrada, de modo que o discurso não seria negativamente afetado, acaba por 
contradizer este próprio motivo justificante da cláusula. Afinal, a defesa de sinal não registrado depende 
do uso de algum recurso público tanto quanto uma marca registrada. Necessita, verdadeiramente, de 
até mais recursos, porque gasta-se muito mais tempo discutindo-se, primeiramente, se há 
exclusividade sobre o sinal, para só depois executar sua proteção. 
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d) Função de garantia do desempenho organizado e eficiente da atividade 

comercial (“orderly flow of commerce”): a faceta de ordem pública na cláusula 

de moralidade. 
 

 A cláusula de moralidade, adicionalmente, teria igual função de garantir que a 

atividade comercial ocorrerá de forma ordeira, visto que as marcas contrárias à moral, 

aos bons costumes e ofensivas em geral causariam uma espécie de ruído no bom 

andamento da prática econômica geral. Tratar-se-ia de suposta função garantidora de 

um aspecto de ordem pública dentro do sistema marcário324. 

 As marcas de registro impedido pelo inciso III do art. 124 são tratadas 

separadamente, sendo tal cláusula proibitiva corriqueiramente identificada como meio 

de tutela exclusiva da “moral pública”, como discutimos no capítulo 4, “a”, supra. O 

Manual de Marcas do INPI, por sua vez, identifica como aspectos de ordem pública 

em marcas apenas os dispositivos que, como já visto, tratem de sinais 

excessivamente similares àqueles utilizados por órgãos de Estado e governos em 

geral, tais como símbolos públicos, nomes de moedas, nomes e bandeiras de países, 

e assim por diante. E, em alguns casos, a restrição se aplica somente a contextos 

específicos, onde haja elevada probabilidade de confusão por parte do público. Ali, a 

“ordem pública” é tratada com certa literalidade, como se sua relação fosse somente 

com símbolos distintivos efetivamente relacionados com aquilo que é “público”. 

No caso de identificar-se a cláusula de moralidade como instrumento de 

garantia da ordem pública, afasta-se esta interpretação literal do conceito. Referida 

norma restritiva passaria a garantir a “ordem” ao passo em que impediria que certas 

marcas causassem alguma disrupção no usual modo de desempenho do fluxo 

comercial. 

 Especificamente, as marcas “repugnantes” abarcadas pelo inciso III do art. 124 

da LPI atrapalhariam o bom andamento da atividade comercial corriqueira porque 

reduziriam a eficiência promovida pelo próprio uso das marcas. Isso tendo em vista 

que as marcas são o que permite, na esteira da melhor doutrina de Posner e Landes, 

 
324 Veja-se aqui, curiosamente, que as “Orientações” da EUIPO, quando abordam expressamente a 
questão da “ordem pública “ (public policy) em marcas, conforme acima já citado, não mencionam como 
eventual justificação da norma a organização do mercado, mas apenas “princípios básicos e aos 
valores fundamentais da ordem política e social”. A este entendimento se opõe a visão do Manual de 
Marcas do INPI, que enxerga questão de “ordem pública” expressa somente em marcas que atentem 
contra símbolos e nomenclaturas oficiais – como veremos imediatamente. 
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que o consumidor localize o produto ou serviço que deseja através da distinção, 

reduzindo custos de transação que seriam mais elevados na ausência destes sinais 

distintivos. É a chamada função econômica das marcas325. Se o uso de marcas 

promove a eficiência no mercado, vez que permite aos consumidores identificarem 

mais rapidamente e especificamente os produtos que desejam, as marcas ofensivas 

interfeririam negativamente no desempenho desta função, ao causar no consumidor 

alguma repulsa natural previsível - e que poderia até mesmo afastá-lo do próprio 

ambiente comercial. A cláusula de moralidade, assim, atuaria em benefício da ordem 

pública, dado que evitaria que marcas pudessem “tumultuar”, através do “escândalo”, 

do “choque” e da “controvérsia”, o desempenho ordeiro e eficiente do livre comércio 

em sociedade. 

 No contexto do ordenamento jurídico brasileiro, inúmeros são os dispositivos 

do texto constitucional que poderiam justificar este tipo de interpretação. Em uma 

identificação básica e não-exaustiva, tais mandamentos partiriam desde o art. 170, V 

(“defesa do consumidor” como pilar da ordem econômica) até o 219, que determina 

ser o “mercado interno” integrante do “patrimônio nacional”, devendo ser incentivado 

de forma a viabilizar “o bem-estar da população”. Ora, se tais marcas estariam a 

“prejudicar o consumidor” (ao atrapalhar a operação eficiente da distinção) e, assim, 

impedindo a população de gozar de seu “bem-estar”, a cláusula de moralidade teria 

fulcro constitucional pleno também quando enxergada como garantidora da boa 

ordem na prática comercial – que seria uma espécie de faceta da “ordem pública”. 

  

 
325 Cf. LANDES, William; POSNER, Richard. The Economic Structure of Intellectual Property Law. 
Estados Unidos: Belknap Press, 2003. p. 166-172. Em resumo, as marcas são importantes para a 
economia porque o consumidor teria muito mais trabalho, perdendo muito mais tempo, se não tivesse 
estes instrumentos à disposição para identificar rapidamente aquilo que deseja. Teria que tentar 
descrever aquilo que quer, havendo aí inúmeras possibilidades de confusão para com uma sempre 
enorme gama de produtos e serviços ofertados numa mesma localidade, tendendo a perder grande 
tempo no processo. As marcas, assim, permitem que o consumidor perca menos tempo no processo 
de aquisição de serviços, pelo que se pode dizer que reduzem os custos de transação naturalmente 
envolvidos no acesso ao mercado. 
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e) Auxílio na implementação e manutenção de políticas públicas de saúde, 

segurança, promoção da igualdade e não-discriminação, além de outras áreas 

eventuais. Impossibilidade de interferência de marcas em setores considerados 

essenciais. 
 

 Por fim, e rapidamente, outro desdobramento da operação da cláusula de 

moralidade como instrumento de proteção tanto da “moral pública” como da “ordem 

pública” estaria em sua função de proteger o espírito de políticas públicas 

relacionadas à saúde e segurança, sem prejuízo de outras áreas eventuais. É o que 

vimos, de passagem, na introdução, no caso da marca DROGAS: A ONDA QUÍMICA, 

onde o Estado, por meio do órgão registrador, só permitiu a registro o sinal tendo em 

vista comprovação de que a mensagem por ele transmitida, na prática, seria contrária 

ao consumo de drogas; fosse favorável ou neutra, a marca seria considerada 

“contrária à moral e aos bons costumes”, e naturalmente indeferida. 

 Neste caso, a cláusula de moralidade serviria para afastar do público sinais que 

possam atrapalhar a implementação de políticas de saúde e segurança públicas, 

quando o discurso em marcas se posicionar de maneira contrária ao que pretendem 

tais iniciativas. As marcas que envolvem nomes de drogas afetariam diretamente 

políticas de saúde pública, enquanto marcas que envolvem nomes de organizações e 

atividades criminosas atuariam em contrariedade aos ideais da segurança pública326. 

A cláusula de moralidade serviria também, assim, para proteger a nobreza de tais 

políticas públicas, indubitavelmente importantes. Não se pode descartar, também, sua 

suposta atuação em prol de outras políticas, tais como a proteção da infância e 

juventude, apesar desta poder mais claramente se identificar nos termos do aqui 

analisado no item “a” deste mesmo capítulo. 

 Outra função importante que, neste âmbito, a cláusula de moralidade cumpriria, 

seria a de promover a igualdade e a não-discriminação. Esta ação ocorreria através 

do repúdio, consubstanciado no indeferimento, a determinadas mensagens 

consideradas atentatórias aos ideais de igualdade (referente a qualquer tipo de caso). 

De qualquer forma, tem-se que o método pelo qual o Estado estaria buscando efetivar 

tais políticas estaria justamente na tentativa de blindar a sociedade de tomar contato 

 
326 As “Orientações” da EUIPO, no trecho em que abordam a questão da “ordem pública”, preveem 
como violação a este predicado marcas que referenciem “indivíduos e grupos que facilitam, tentam 
praticar ou praticam atos terroristas no território da [União Europeia]”. Veremos esta discussão no 
capítulo 12, infra. 
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com as mensagens ofensivas e desrespeitosas constantes nas marcas antissociais, 

pelo que essa justificação não foge à regra das demais até aqui identificadas, não 

havendo nada que lhe seja peculiar. Discutiremos especificamente a relação entre a 

cláusula de moralidade em marcas e o ideal de promoção da igualdade e não-

discriminação relativa a minorias na Parte II deste trabalho, quando discutirmos, no 

capítulo 13, a questão do discurso de ódio e congêneres em marcas. 

 É por tudo isso que tal justificação da cláusula de moralidade nada mais é que 

um desdobramento lógico dos tais ideais de proteção da moral pública e da ordem 

pública. Veremos, especialmente na Parte II de nosso trabalho, inúmeros casos onde 

a cláusula é aplicada exatamente de acordo com essa lógica. 
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Capítulo 5. Não têm razão de ser os motivos justificantes de defesa da 

“moral pública” ou da “ordem pública” como sustentáculo à existência de 

uma cláusula de moralidade em marcas. O Estado não tem a prerrogativa 

ou a capacidade de decidir e definir, falando em nome de toda a 

sociedade, quais palavras deverão ser consideradas desrespeitosas, 

ofensivas, imorais e assim por diante. Função que cabe à própria 

sociedade, por meio da livre expressão (marketplace of ideas). 

Prerrogativa democrática que evita que o Estado busque “proteger” a 

sociedade através de interferências supressivas na circulação de ideias e 

pontos de vista específicos com os quais discorde, salvo raríssimas 

exceções. 

 

Rather than promoting an offense-free market-place, the goal of the trademark 

system is quite simple: for people to know what they’re buying. This goal is 

aided, not diminished, by allowing artists and brands to choose (and own) an 

identity that accurately characterizes their work. 

 

(…) 

 

Amici, and all others who sometimes find them-selves lumped into a basket of 

deplorables—now that’s a great band name! - urge the Court to let people 

judge for themselves what’s derogatory (Trecho final e conclusão do brief de 

CATO INSTITUTE em Matal v. Tam, 2017) 

 

 Dedicado o capítulo anterior à identificação dos principais fundamentos 

justificantes da existência de uma cláusula de moralidade, podemos passar agora a 

analisá-los um por um, à exceção do argumento de “negativa de associação”, visto 

em 4, “b”, supra, dado que este se relaciona com tópico que já havíamos visto 

anteriormente (government speech). O presente capítulo, assim, se presta a discutir 

os motivos pelos quais entendemos que as justificações da existência de uma cláusula 

de moralidade em marcas não se sustentam. Ele delimita o início de nossa construção 

teórica geral sobre a ilegitimidade da cláusula de moralidade, tanto em sua forma atual 

(inciso III do art. 124 da LPI) como em eventuais normas de conteúdo análogo, sempre 

com base no predicado da livre expressão. Passaremos a entender mais clara e 

efetivamente os motivos pelos quais referida prerrogativa democrática não comporta, 

num ambiente democrático sólido e estável, norma tal como a cristalizada na cláusula 

de moralidade em marcas. 
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 A melhor forma de iniciarmos a desconstrução das justificações da cláusula de 

moralidade em marcas em geral parece-nos ser através da reflexão sobre a quem 

cabe decidir, no contexto da vida em sociedade, o que deve ser entendido como 

expressão intolerável ou inadequada - “antissocial327” - e a reação cabível e 

proporcional a elas. A cláusula de moralidade deixa muito claro que serão agentes do 

Estado328 (um examinador de marcas, seu superior hierárquico revisor de suas 

decisões e, ultimamente, juízes) aqueles a decidir que tipo de palavras, imagens e 

expressões serão consideradas marginais ou de outra forma de indesejável 

disseminação pública – motivo supostamente autorizativo da aplicação da cláusula de 

moralidade em marcas. Será mesmo, no entanto, que a liberdade de expressão, tanto 

em sua dimensão contemplada na Constituição Federal como em sua condição de 

princípio democrático, preconiza que a decisão sobre o que será considerado 

“ofensivo”329 em sociedade deverá caber ao Estado? 

 É evidente que não. Um dos pilares de nossa tese, inclusive, é justamente esse: 

o entendimento segundo o qual é a própria sociedade que diferenciará, naturalmente, 

as expressões que entende serem merecedoras de repúdio, exaltação ou de simples 

ostracismo. Eventual mau uso da liberdade de expressão deve sofrer reação com 

base no exercício da própria liberdade de expressão330, e não através de atividades 

supressivas (censórias, verdadeiramente) por parte do ente público, salvo raríssimas 

exceções. O Estado, ao arrogar este papel, pretende-se fiscal objetivo daquilo que é, 

e sempre será, puramente subjetivo. Isso porque a definição da ofensividade de 

discursos e expressões sempre ocorrerá na esteira de eventos socioculturais. Dessa 

 
327 Trata-se de termo cunhado por Teresa Scassa que denota justamente o tipo de marca que a cláusula 
de moralidade busca tutelar: aqueles que “vão contra os princípios básicos de sociedade”. Cf. SCASSA, 
Teresa. Antisocial Trademarks. In: The Trademark Reporter, v. 103, 2013. p. 1172. 
 
328 Tanto é que, nos anais do Senado de 1885, acima estudados, a identificação dos casos de afronta 
ao “decoro público” em marcas demandaria não mais que uma “simples inspeção” conduzida pelo 
funcionário público. 
 
329 Como já observamos anteriormente, usamos aqui o termo “ofensivo” para abarcar todo tipo de 
adjetivo negativo que se possa dar a alguma palavra, imagem ou expressão. Pejorativo, imoral, 
repugnante, contrário aos bons costumes, e assim por diante. Usaremos esse vocábulo (“ofensivo”) 
como ilustrativo de todas estas adjetivações, para que não tenhamos que repeti-las individualmente 
tantas vezes ao longo do argumento. 
 
330 Assim como o famoso bordão de D. Pedro II “imprensa se combate com imprensa”, o mesmo vale 
para o predicado da livre expressão. Quem “fala bobagem” merece ser criticado ou até “ouvir bobagem 
de volta”, não ser censurado. 
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exata forma preconiza Timothy Jay em estudo331 sobre a neurolinguística da 

utilização, pelas pessoas, de palavreado chulo: 

 

The sociocultural system describes variables, such as humor elicitation, that 

a speaker uses to determine if a word is appropriate in a given context or not. 

Each culture has developed its own criteria for what constitutes a good, funny 

dirty joke. What makes a dirty joke inappropriate or unfunny depends on the 

joke and the context (the office versus the local pub). The point is that 

offensiveness and humor depend on cultural contexts. 

 

Nenhum termo “nasce” ofensivo; seu uso em certos contextos é que pode 

resultar em sua construção como tal – tanto é que há vários termos que podem ser 

empregados com carga pejorativa ao mesmo tempo em que podem ser 

compreendidos como expressão de orgulho – como os já vistos The Slants e Dykes 

on Bikes. Isso tudo a depender, sempre, do contexto em que a expressão é proferida 

– e, mesmo que a autoridade se dê ao trabalho de compreendê-lo, ainda assim 

raramente haverá motivo para suprimir a expressão nos moldes da cláusula de 

moralidade. O caso COISA DE CRIOULO, ventilado na introdução deste trabalho, é 

exemplo claro disso, além de muitos outros que veremos na Parte 2 deste trabalho. A 

cláusula de moralidade em marcas, cuja aplicação cabe exclusivamente ao Estado, 

implica que este se assumirá protagonista de acontecimentos em que é espectador 

ou, no máximo, coadjuvante: a construção dos significados das palavras, expressões 

e imagens. 

 A cláusula de moralidade cria o problema fundamental de impor que o Estado 

atue de maneira isonômica e objetiva em relação a algo que, por excelência, é 

impossível de ser assim encarado: a ofensividade. A ofensa, assim como o humor, é 

completamente subjetiva, sempre332. Ainda que eventualmente os regramentos 

 
331 JAY, Timothy. Why We Curse: A neuro-psycho-social theory of speech. Estados Unidos: John 
Benjamins Publishing Company, 1999, p. 19. Nossa tradução: "O sistema sociocultural descreve 
variáveis, tais como a conotação humorística, que um falante usa para determinar se uma palavra é 
apropriada ou não em certo contexto. Cada cultura desenvolveu seu próprio critério do que constitui 
uma piada boa, engraçada e suja. O que torna uma piada suja inapropriada ou sem graça é seu 
conteúdo e o contexto (no escritório versus no boteco local). O ponto é que a ofensividade e o humor 
dependem de contextos culturais”. 
 
332 Tanto é que os métodos de mensuração sobre a ofensividade de determinadas palavras levam em 
conta justamente as diferentes percepções subjetivas que indivíduos tem a respeito destes termos; 
fosse a ofensividade identificável universalmente, não haveria sequer falar-se em mensuração de 
ofensividade de termos. Cf. JAY, Timothy. Cursing in America: A psycholinguistic study of dirty 
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busquem imprimir a sensação de que a cláusula de moralidade só será aplicada 

quando o discurso for “comprovadamente” ofensivo a parcela considerável da 

população geral ou específica (“afetada”), mediante aferição objetiva, sua aplicação 

jamais será isonômica, como veremos em capítulo dedicado a debater exclusivamente 

esta questão. Para o presente momento, basta-nos alegar que é natural em uma 

sociedade democrática que haja sempre divergência de impressões e entendimentos, 

inclusive a respeito da carga de determinadas palavras e imagens – se ofensiva, 

humorística, aceitável, digna de repúdio, e assim por diante. 

A cláusula de moralidade impõe, inclusive em sua interpretação literal, que o 

Estado exclua a possibilidade de registro marcário de discursos que, por algum 

prisma, possam ser encarados como dignos de repulsa - em qualquer contexto. Ao 

fazê-lo, acaba por afastar do debate público (através do chilling effect, como visto no 

capítulo 2, “a”, supra) todos os usos que se possa fazer do termo, suprimindo assim, 

verdadeiramente, a livre expressão. Inclusive, mesmo as eventuais acepções 

ofensivas das palavras não merecem ser excluídas do debate público – justamente 

porque este é o cenário para se significar e eventualmente ressignificar palavras, 

especialmente se tiverem “acepções ofensivas”. Se a ofensividade é tomada, através 

da força do Estado, como presumida, impossibilita-se desde o início a possibilidade 

de eventual mudança deste quadro – ainda que não seja possível prever a direção a 

que se caminhará ao final do processo. O ponto é que cabe à sociedade engajar-se 

na definição das acepções dos termos, não a um conjunto de burocratas que agirão 

com base em suas impressões pessoais e, eventualmente, alguma base objetiva 

mínima que lhes dê um lastro (longe de empírico) para afirmar que certo termo “é 

ofensivo”, portanto inábil a compor mensagens que possam gozar dos benefícios do 

registro de marca. 

A construção teórica segundo a qual a intervenção estatal no conteúdo de 

discursos num cenário de debate público é geralmente contraproducente e 

indesejável, devendo-se privilegiar o “mercado de ideias” (marketplace of ideas) não 

é nova. Sua lógica original deriva da Areopagitica, de John Milton333, datada de 1644, 

e cujo desenvolvimento como teoria ocorreu, e de fato continua ocorrendo, ao longo 

 
language in the courts, in the movies, in the schoolyards and on the streets. Estados Unidos: John 
Benjamins Publishing Company, 1992. p. 111-123. 
 
333 MILTON, John. Areopagítica: Discurso pela Liberdade de Imprensa ao Parlamento da 
Inglaterra. Tradução de Felipe Fortuna. Rio de Janeiro: Topbooks, 1999. 
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de séculos - os “great dissents” de Oliver Wendell Holmes, Jr., na Suprema Corte 

americana, sem dúvida foram a porta de passagem da teoria para os sistemas 

jurídicos contemporâneos334. Trata-se, resumidamente, da aplicação de noções de 

mercado ao debate público335, onde ideias competem pela atenção do “consumidor” 

(o ser humano), que a elas reagirá, podendo “comprá-las” (aceitá-las, adotá-las), 

 
334 Em Abrams v. United States (1919), Wendell Holmes Jr. proferiu, ao lado de Louis Brandeis, aquele 
que é, sem dúvida, um dos dissents mais aclamados da história jurídica americana - justamente por 
consagrar a lógica da livre troca de ideias que até hoje pauta, de maneira única no mundo, a 
jurisprudência da Suprema Corte americana sobre liberdade de expressão. O trecho mais icônico do 
dissent é o que segue, primeiro no original e depois em tradução nossa. “Persecution for the expression 
of opinions seems to me perfectly logical. If you have no doubt of your premises or your power, and 
want a certain result with all your heart, you naturally express your wishes in law, and sweep away all 
opposition. To allow opposition by speech seems to indicate that you think the speech impotent, as 
when a man says that he has squared the circle, or that you do not care wholeheartedly for the result, 
or that you doubt either your power or your premises. But when men have realized that time has upset 
many fighting faiths, they may come to believe even more than they believe the very foundations of their 
own conduct that the ultimate good desired is better reached by free trade in ideas -- that the best test 
of truth is the power of the thought to get itself accepted in the competition of the market, and that truth 
is the only ground upon which their wishes safely can be carried out. That, at any rate, is the theory of 
our Constitution. It is an experiment, as all life is an experiment” (…). “Perseguir alguém pela expressão 
de opiniões me parece perfeitamente lógico. Se você não tiver dúvida de suas premissas ou de seu 
poder, e quiser certo resultado com toda a força de seu coração, você naturalmente expressará seus 
desejos na lei, e removerá toda oposição. Permitir oposição através do discurso parece indicar que 
você acha que seu discurso é impotente, tal como quando um homem afirma ter tornado quadrado o 
círculo, ou que você não se importa verdadeiramente com o resultado, ou que você duvida do seu 
poder ou de suas premissas. No entanto, quando os homens percebem que o tempo mexeu com muitas 
fés resilientes, eles podem vir a acreditar ainda mais do que acreditam nas próprias fundações de suas 
condutas que o bem final desejado é melhor alcançado através da livre troca de ideias [livre mercado 
de ideias] -- que o melhor teste para a verdade é o poder do pensamento de ser aceito na competição 
do mercado, e que a verdade é o único terreno no qual seus desejos podem ser seguramente 
realizados. Essa, em qualquer medida, é a teoria de nossa Constituição. É um experimento, como toda 
vida é um experimento.” 
 
335 Tal aplicação, no entanto, não ocorre em sua literalidade completa. Em complemento à nota de 
rodapé acima, Thomas Healy oferece contexto à adoção do conceito jurídico-teórico de marketplace of 
ideas, após esclarecer que Holmes não era exatamente um arauto do laissez-faire como fio condutor 
da Constituição em temas econômicos: “Thus, Holmes’s metaphor of a “free trade in ideas” was not 
intended to import an entire economic theory into the realm of the First Amendment. He was not claiming 
that there is a literal “marketplace of ideas” or that free speech magically produces an objective and 
verifiable truth via the mechanism of the invisible hand, as some of his more obtuse detractors have 
argued. He was drawing a picture to help us see the way in which free and open debate promotes the 
ultimate good even if there are short-term costs, just as there are costs when government abandons 
protectionism and opens its markets to competition”. Nossa tradução: “Portanto, a metáfora de Holmes 
sobre um "livre mercado de ideias" não teve a intenção de importar uma teoria econômica inteira ao 
domínio da [Liberdade de Expressão]. Ele não estava a afirmar que existiria um "mercado de ideias" 
literal, ou que a livre expressão magicamente produz uma verdade objetiva e verificável através do 
mecanismo da mão invisível, tal como alguns de seus detratores mais superficiais chegaram a 
argumentar. Ele estava desenhando uma figura que nos ajudasse a ver o modo pelo qual o debate livre 
e aberto promove o bem maior, mesmo que haja custos a curto prazo, da mesma forma em que há tais 
custos quando o governo abandona o protecionismo e abre seus mercados para a concorrência”. Esse 
trecho, que contextualiza parágrafo a parágrafo o great dissent de Holmes Jr. está em HEALY, Thomas. 
The Great Dissent: How Oliver Wendell Holmes Changed his Mind - And Changed the History of 
Free Speech in America. Estados Unidos: Picador, 2013. Citação acima na p. 207-208. Contexto geral 
do dissent de Abrams em p. 204-210. 
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rejeitá-las, questioná-las, e assim por diante, tal como analogamente se verifica numa 

comum operação de consumo. As ideias mais próximas da verdade tenderiam a ser 

as mais adotadas pelo público como corretas, em um processo que só se desenrola 

através do livre argumento e do livre escrutínio das exposições teóricas de cada 

posicionamento, sendo toda manipulação eventual devidamente refutada336. Por isso 

é que o Estado não necessitaria intervir: o próprio público tem a habilidade clara de 

repudiar, voluntária e majoritariamente, ideias antissociais337. Essa noção é bem 

sintetizada no primeiro discurso inaugural de Thomas Jefferson, terceiro presidente 

dos Estados Unidos, denotando que mesmo ideias impopulares ou que questionem, 

em nível puramente discursivo, a própria estabilidade social, devem ser admitidas a 

debate338:  

 

But every difference of opinion is not a difference of principle. We have called 

by different names brethren of the same principle. We are all Republicans, we 

are all Federalists. If there be any among us who would wish to dissolve this 

 
336 É justamente aí que residem as maiores oposições à construção teórica do marketplace of ideas. 
Autores como Nigel Warburton, sobre esse ponto, apontam que o mundo de hoje seria mais complexo 
do que no tempo dos pensadores originais do free speech, como Milton ou Stuart Mill. Ainda, nem 
sempre a veracidade ou falsidade de afirmações categóricas seria verificável de maneira tão objetiva 
frequentemente. Por essas razões, dificilmente existiria um foro, na vida real, onde as ideias pudessem 
ser discutidas calmamente, com assertividade, objetividade, tempo e atenção cativa e afiada de um 
público reativo às argumentações. Warburton analisa, nesse sentido, que por isso o princípio por detrás 
do marketplace of ideas dificilmente seria identificável na sociedade contemporânea. Cf. 
WARBURTON, Nigel. Free Speech: A Very Short Introduction. Reino Unido: Oxford University Press, 
2009. p. 31. apud FUREDI, Frank. On Tolerance: A Defence of Moral Independence. Reino Unido: 
Continuum, 2011. 
 
337 Vale lembrar que o marketplace of ideas prevê verdadeiro level playing field para as diferentes visões 
de mundo no seio do debate público. Neste cenário hipotético, toda manipulação argumentativa, toda 
falácia, será exposta pelo que é. Ainda, não há que se contra-argumentar de maneira séria alegando 
que a sociedade pode “fazer escolhas” como aderir ao nazismo, justamente porque processos 
históricos de alta complexidade como este não podem ser resumidos desta maneira, que ignora 
completamente qualquer contexto e quaisquer idiossincrasias. Da mesma forma, imaginar que o livre 
mercado de ideias falhou porque um ou outro candidato foi eleito tampouco procede, pelos mesmos 
fundamentos. Não há que se presumir que uma sociedade verdadeiramente livre escolhe 
voluntariamente sua autodestruição. 
 
338 Nossa tradução: "No entanto, toda diferença de opinião não é uma diferença de princípios. 
Chamamos de diferentes nomes irmãos que comungam os mesmos princípios. Somos todos 
Republicanos, somos todos Federalistas [N. do A.: denotando os dois partidos políticos majoritários da 
época]. Se houver alguém entre nós que deseja dissolver essa União [Federal] ou mudar sua forma 
republicana, deixem-lhes intocados como monumentos da segurança com a qual o erro de opinião será 
tolerado sempre que a razão for deixada livre para combatê-lo”. Esse discurso, datado de 1801, está 
em domínio público e é encontrável rapidamente através de uma busca em qualquer ferramenta. Nós 
o extraímos diretamente da compilação, sem organizador identificado, cuja citação é a seguinte: 
APPLEWOOD BOOKS. Inaugural Addresses of the Presidents of the United States. Volume I: 
George Washington to William McKinley – 1789-1901. Estados Unidos: Applewood Books, 2013. 
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Union or to change its republican form, let them stand undisturbed as 

monuments of the safety with which error of opinion may be tolerated where 

reason is left free to combat it. (…) 

 

 A cláusula de moralidade impõe que o Estado arbitre de maneira definitiva 

situações que a sociedade tutela por conta própria sem esse caráter final: o 

encorajamento ou desencorajamento do proferimento de determinadas expressões. 

Isso porque as reações sociais aos discursos independem de medidas estatais – 

salvo, novamente, raríssimas exceções, que veremos também em capítulo próprio. 

Neste tipo de caso, salvo as tais situações excepcionais, o mercado de ideias “se 

autorregula”. E há inúmeras provas disso na própria sociedade. 

Empresas e entidades que quiserem manter boa imagem aos olhos do público 

tendem a voluntariamente evitar expressões que possam ser consideradas ofensivas, 

mantendo-se “amigáveis”. No entanto, outros agentes podem bem querer adotar 

justamente tais expressões ofensivas justamente para “chocar” e assim obter 

notoriedade, ou, ainda, adotar tais termos simplesmente por ter como público-alvo 

certos “nichos”, como é o caso, por exemplo, de inúmeras bandas de rock, rap, hip 

hop e outros estilos musicais – e da hamburgueria “Whatafuck”, apresentado em 

nossa introdução. Cada modelo tem seus riscos e suas vantagens, pelo que ambos 

os modos de proceder são viáveis e fazem parte de um mercado saudável, seja pela 

perspectiva comercial ou pela perspectiva do marketplace of ideas. 

A cláusula de moralidade interfere nesse equilíbrio de maneira desnecessária 

porque se a sociedade tem como intolerável o emprego de certos discursos, ela 

mesma irá reagir através da livre expressão: boicotando; protestando; criticando; 

debatendo. Quando o Estado se adianta à sociedade e evita ou desestimula, por 

iniciativa própria, o proferimento em si do discurso contido na marca, não há sequer 

possibilidade de uma reação social, seja de cunho educativo, construtivo, ou mesmo 

fruto de revolta, que dê a chance de se chegar a uma mudança verdadeiramente 

espontânea e orgânica, não artificial. 

Em suma, dar ao Estado o poder de decidir e delimitar o conceito de 

ofensividade – como ocorre na prática da cláusula de moralidade - implica em ter-se 

uma leitura necessariamente artificial dos fenômenos sociais. Referida artificialidade 

impede a livre circulação de ideias em sociedade sob o pretexto de protegê-la 

justamente destas ideias, principalmente por sua eventual ousadia ou quebra de 
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padrões. Tal modo de proceder é frontalmente contrário ao predicado democrático da 

livre expressão, na linha do que desenvolvemos até aqui e que continuaremos a 

analisar adiante. 

Feito este introito, desenvolveremos o argumento através dos subcapítulos 

seguintes, que se destinam a destrinchar os principais argumentos pelos quais as 

justificações da cláusula de moralidade, conforme ventiladas no capítulo 4, não são 

aceitáveis e sequer fazem sentido, sendo verdadeiramente paradoxais. 

 

5.1 A pretensa mudança de entendimento do paradigma da livre 

expressão e a novel identificação do “discurso como causador de dano” 

como fundamentos teóricos de um inexistente “direito de não se sentir 

ofendido”. A completa falta de lógica do argumento segundo o qual o 

Estado, através da imposição da cláusula de moralidade em marcas, só 

está buscando proteger o público da exposição involuntária a mensagens 

geralmente consideradas ofensivas, chocantes e assim por diante. 

Vedação ao “Heckler’s veto” como fundamentação jurídica a inviabilizar a 

justificação da cláusula de moralidade com base tanto na moral quanto na 

ordem públicas. Cláusula de moralidade como inaceitável forma de 

“censura terapêutica”. 
 

In the context of the expansion of the meaning of harm, words are frequently 

depicted as weapons that can damage their targets psychologically. 

Consequently, the right to free speech often competes with the 'right' not to 

be offended. From this perspective censorship is perceived not as a form of 

authoritarian intrusion, but as an enlightened measure designed to protect the 

vulnerable from pain. The idea that language offends is not new; but the notion 

that because offensive speech has such damaging consequences for people 

that it needs to be closely regulated represents a significant departure from 

the way it has been conceptualized in previous times. (FRANK FUREDI, em 

"On Tolerance: A Defence of Moral Independence”, p. 111) 

 

 A essa altura, já não é novidade que a cláusula de moralidade cumpre função 

“protetiva” de “sentimentos do público” (justificação pela “moral pública”), além de, em 

tese, obter simultaneamente o resultado de garantir uma certa “estabilidade” no 

sistema de trocas voluntárias em uma economia de mercado (justificação pela “ordem 

pública”). O presente subcapítulo se destina a discutir os exatos motivos pelos quais 

é inviável que o Estado atue com a finalidade específica de proteger da ofensa ou do 
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choque o sentimento pessoal de cada cidadão. Ao final, teremos por claro um dos 

principais argumentos a tornarem inviável a sustentação jurídica de uma cláusula de 

moralidade em marcas, intencionalmente refutando os motivos justificantes desta 

norma com base tanto em moral como em ordem pública. 

Ao proteger as sensibilidades pessoais de pessoas e grupos, é plenamente 

possível afirmar que a cláusula de moralidade se pauta por um suposto “direito de não 

se sentir ofendido” do qual todo cidadão gozaria. O próprio texto da LPI, no inciso III 

do art. 124, já sugere que o escopo protetivo da norma recai igualmente sobre 

“sentimento digno de respeito e veneração” (ênfase nossa). Este direito seria, ainda, 

mais evidente no caso de religiões majoritárias e certos grupos, vez que o Manual de 

Marcas (conforme já especificado acima) aponta que casos que envolvam estes 

elementos “são apreciados com atenção”. A lei parece encarar qualquer tipo de 

discurso que cause qualquer mínimo desconforto em alguém como algo que interfere 

na “liberdade de consciência” e “crença” individuais, devendo ser coibido. 

 O termo “direito de não se sentir ofendido” geralmente está relacionado a leis 

que objetivam punir a blasfêmia339, vez que estas visam justamente proteger o senso 

de sagrado comumente verificável em religiões contra discursos e atos que possam 

“perturbar”, “vilipendiar” ou “escarnecer”340 os praticantes de determinada fé. No 

entanto, nossa reflexão sobre o tema não necessita limitar-se à questão da religião, 

apesar de esta integrar o raciocínio. Aliás, o que é relevante para nossa análise é a 

constatação de que a discussão sobre esse tema se divide em duas perspectivas: a 

moral e a jurídica. A primeira se aterá a discutir se esse direito existe em virtude, por 

exemplo, de uma obrigação moral de não ofendermos uns aos outros. Já a perspectiva 

jurídica – que, naturalmente, é a que mais nos interessará aqui – vislumbra reflexão 

sobre se o ordenamento jurídico deve tutelar a relação “livre discurso versus 

sentimento pessoal” em favor do segundo, mormente através de atos supressivos 

como meio de proteção de reações sociais à expressão. 

 
339 Cf. LETSAS, George. Is There a Right not to be Offended in One’s Religious Beliefs? In: ZUCCA, 
Lorenzo; UNGUREANU, Camil (Org.) Law, State and Religion in the New Europe: Debates and 
Dilemmas. Reino Unido: Cambridge University Press, 2012. 
 
340 Esses são os verbos utilizados pelo próprio art. 208 do Código Penal brasileiro (Decreto-Lei nº 
2.848/1940), que criminaliza o chamado “vilipêndio da fé alheia”. A cláusula de moralidade em marcas 
está em plena consonância com esse tipo de regramento 
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 A cláusula de moralidade em marcas opera, claramente, como um instrumento 

de efetivação do “direito de não se sentir ofendido” de que tanto indivíduos 

isoladamente considerados como coletividades indistintas gozariam. Isso porque sua 

função primordial, como já visto, é a de, prevendo como geralmente negativa a reação 

do público ao sinal, “protegê-lo” de ser exposto à mensagem nele contida. Ela atua 

em antecipação ao imaginado modo de reagir do público, e tenta “cortar pela raiz” a 

mensagem que causaria tal resposta negativa, evitando sua própria ocorrência. Esta 

reação é, geralmente, a de se sentir ofendido em algum grau. Por isso é que, como 

veremos na Parte II desse trabalho, a cláusula de moralidade tem diversas facetas: 

cada uma buscando “proteger” o sentimento do público de ser “incomodado” de 

diferentes maneiras.  

 A proibição do inciso III do art. 124 da LPI promove o que Greg Lukianoff341 

chama de “liberdade da expressão” (freedom from speech), conceito que denota o ato 

de um ouvinte querer se ver livre de ser exposto a uma ideia ou discurso por temer 

(ou mesmo ter certeza) que tal contato o ofenderá ou, de qualquer outra forma, 

“afetará suas sensibilidades”. Tal conceito, em seu desenvolvimento teórico, denota 

uma tendência mundial de entender “conforto intelectual e emocional como direito” – 

a noção de que tudo aquilo que inquiete deva ser tratado como ilícito justamente por 

esse caráter inquietante342. 

O advento desse suposto “direito de não-incômodo”, identifica Frank Furedi343, 

vem na esteira de uma mudança no modo com o qual alguns enxergam o predicado 

da livre expressão e suas repercussões sociais. Pensadores clássicos da livre 

expressão tais como o já citado Milton e, notadamente, John Stuart Mill344, enxergam 

na livre expressão uma prerrogativa social básica e inalienável justamente porque se 

trata do processo através do qual a humanidade tem a oportunidade de trocar o erro 

pela verdade; ou, em se deparando com discursos desconectados da realidade, a 

chance de reforçar a certeza naquilo que se acredita ser a verdade, através do 

 
341 LUKIANOFF, Greg. Freedom from Speech. Estados Unidos: Encounter Books, 2014. 
 
342 Idem, p. 15-25. 
 
343 FUREDI, Frank. On Tolerance: A Defence of Moral Independence. (op. cit.), p. 100-124. 
 
344 Todo o trecho com base em FUREDI (idem a acima) e no próprio STUART MILL, John. Sobre a 
Liberdade. Tradução de Denise Bottmann. Porto Alegre: L&PM, 2016. p. 31-87. Obviamente, trata-se 
de uma tradução recente do clássico On Liberty, de 1859. 
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contraste com outra visão de mundo ali exposta. A importância da livre expressão está 

no fato de que é esse processo de embate que dá à humanidade uma chance de se 

aproximar da verdade, ao menos, ainda que eventualmente a proposição sob análise 

falhe em alcançar a verdade - o ponto é que tudo aquilo que estiver disponível para 

tentar chegar até ela será colocado em evidência, nada será afastado. Só assim se 

pavimentaria o caminho para um dia, possivelmente, chegarmos a ela. Assumir-se 

detentor da verdade negando a possibilidade de um livre debate que possa verificar 

sua exatidão é assumir-se infalível, característica completamente dissociada da 

natureza humana. O livre debate de ideias, na concepção clássica de Stuart Mill, e 

ressonada por inúmeros pensadores contemporâneos345, por tudo isso, constitui uma 

garantia de bem-estar da humanidade. 

Esse processo de livre debate, na visão do autor, deve ser quase absoluto. Não 

é totalmente livre de amarras justamente por encontrar um único limite externo 

evidente: a utilização da livre expressão como meio de incitação direta à prática de 

danos (harm) a outrem. Frank Furedi346 identifica neste conceito de “dano” como limite 

à livre expressão o ponto crucial da teoria de Stuart Mill a ter sido distorcido, mais 

hodiernamente, para dar vazão a teorias como a do “direito de não se sentir ofendido”. 

O autor identifica em Mill uma predisposição a tolerar “insultos, ofensas e opiniões 

perigosas e imorais” como parte do processo de livre expressão, ainda que Mill admita 

que o uso de palavras grosseiras e ofensivas possa eventualmente ser “danosa” 

(harmful). Suportar esse tipo de eventual ataque puramente verbal ou simbólico 

constituir-se-ia em um “pequeno preço a pagar” no trade-off com o atingimento de uma 

maior autonomia intelectual e social humanas proporcionada pelo livre debate347. 

Note-se que o conceito de “dano” identificado como limite quase exclusivo ao 

livre proferimento de expressões implicaria, basicamente, aqueles que resultem em 

danos físicos reais e factuais a alguém - ou demonstrem alta probabilidade 

 
345 Inclusive o próprio Oliver Wendell Holmes, Jr., que é identificado, inclusive por nós, como um dos 
pensadores a transportar para o mundo jurídico contemporâneo a visão do marketplace of ideas como 
essencial à vida em sociedade. 
 
346 Cf. FUREDI, Frank. On Tolerance (op. cit.), p. 101-103. 
 
347 Um desenvolvimento mais profundo sobre a questão do dano em Stuart Mill, cf. FADEL, Anna Laura 
Maneschy. O Discurso de Ódio é um Limite Legítimo ao Exercício da Liberdade de Expressão? 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 23-38. 
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(iminência) de chegar-se a esse resultado348. Danos psíquicos, psicológicos ou de 

ordem puramente moral não estariam incluídos na visão clássica do conceito349. Em 

suma, nem tudo que “afeta” alguém pode, assim, ser considerado causador de dano 

apto a justificar a intervenção estatal pela supressão de discursos350. 

Construções teóricas posteriores fizeram expandir justamente este conceito de 

dano como viabilizador da supressão da livre expressão, no que Furedi chama de 

“inflação” ou “expansão” do significado de dano (harm), para incluir neste rol de 

exceções ao predicado do livre discurso uma infinidade de danos emocionais, cuja 

identificação científica como verdadeiros males só ocorreu em momento mais recente 

da história. Anteriormente tratados como fatos inevitáveis e corriqueiros da vida - 

“problemas existenciais”, a inclusão das “patologias emocionais” no rol do que possa 

ser classificado como dano provocado por terceiros resulta em uma expansão sem 

precedentes do conceito. Este esticamento interpretativo coloca o conceito de dano 

como algo necessariamente sujeito a uma “sensibilidade terapêutica”, segundo 

Furedi351, que entende que as emoções humanas passam a estar sob a percepção de 

constante “risco” advindo de inúmeras origens. Tendo em vista que as possíveis 

fontes causadoras de “danos emocionais” são praticamente ilimitadas (ao contrário do 

que ocorre com os danos físicos), virtualmente qualquer fato da vida passa a poder 

ser assim classificado como originador potencial de dano. Baixa-se 

consideravelmente a barra do que deve ser considerado como um incômodo de 

 
348 É nesse sentido, inclusive, a jurisprudência histórica da Suprema Corte americana a partir do século 
XX, sendo Brandenburg v. Ohio (1969) o mais “recente” leading case a cristalizar o conceito ao fixar a 
doutrina do imminent lawless action como único pretexto a justificar intervenção estatal na livre 
expressão no contexto de linguagem “inflamatória” (inflammatory). Falaremos mais do caso em capítulo 
da Parte II onde discutiremos a questão do “discurso de ódio”, ofensas pessoais e discriminações em 
geral em marcas. 
 
349 Furedi identifica críticas de outros autores segundo as quais Mill não seria absolutamente claro no 
desenvolvimento de seu conceito de harm, razão pela qual sua construção teórica não poderia ser 
adequadamente aplicada. No entanto, o mesmo autor é categórico – e nossa leitura do texto de Mill 
também não nos deixa dúvidas – ao afirmar que o harm apto a limitar a livre expressão é o dano real 
físico, visível, e não aquele abstrato, não a “ferida da alma”. 
 
350 Note-se, aqui, que essa constatação não é sinonímica a afirmar-se que o ser humano que se sente 
desconfortável, perturbado ou até mesmo afetado psicologicamente com o discurso alheio deve 
“aguentar”, “sofrer calado” ou negar que isso de qualquer maneira repercute no estado emocional e 
moral das pessoas. 
 
351 FUREDI, Idem, p. 105. 
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tolerância corriqueira para aumentar-se a listagem do que é considerado 

verdadeiramente patológico. 

A este movimento de expansão do rol de patologias emocionais causadoras de 

dano se junta uma proliferação de construções doutrinárias que buscam identificar 

fontes de dano no próprio discurso tido como “ofensivo”. A exposição a discursos 

identificados como “de ódio”, “inseguros”, “perigosos” e “ofensivos” em geral passa a 

ter o potencial, segundo esta linha doutrinária, de causar repercussões físicas 

verdadeiras no corpo humano. Remove-se, ato contínuo, qualquer barreira que 

diferencie o proferimento de palavras e a aplicação de danos físicos reais. Equipara-

se o discurso e a conduta simbólica (com conteúdo expressivo) às formas extremas 

de violência física. Nessa esteira é que surgem termos como “agressão mediante 

discurso” (assaultive speech), “assassinato de espírito” (spirit murder) e atos de 

“destruição psíquica” (psychic destruction)352. 

A esse processo de ressignificação do livre discurso Furedi dá o nome de 

fetichização da linguagem, ou do discurso (“fetishization of language”, “of speech”). 

Nesse processo, palavras adquirem propriedades destrutivas tal como se fossem 

mágicas, a exemplo do que se vê no discurso místico ou religioso. Certas palavras 

adquirem tamanha carga “destrutiva”, segundo tais proponentes, que seu mero 

proferimento pode causar tanto dano que ela deve ser impedida, tal como em certos 

contextos evitou-se a evocação da palavra “Deus” por medo de que falá-la poderia 

trazer consequências terríveis em vida. O autor afirma que tais “fantasias antigas de 

superstição” foram recicladas pelos oponentes da teoria da livre expressão (nos 

moldes de Stuart Mill) na forma de causadoras de danos emocionais. Palavras 

passam a ser equiparáveis a armas, venenos, porretes e tudo o que normalmente se 

entende como instrumentos de impingir dano. Em sendo o discurso verdadeira toxina, 

a solução para a ofensa no debate público passa a ser não mais a administração de 

um “antídoto”, tal como seria um bom discurso em contrapartida a um mau discurso, 

mas a sujeição desse discurso ofensivo a uma “quarentena”, removendo-o 

completamente do campo de discussão. 

 
352 Nesse trecho, Furedi menciona construções doutrinárias de teóricos apoiadores da censura ao livre 
discurso com base nessa “teoria do dano”. Cita, expressamente, Mari J. Matsuda e Patricia William, 
que são conhecidas teóricas da chamada teoria crítica da raça (critical race theory). Adentraremos 
melhor esta discussão na Parte II, quando tratarmos de marcas desrespeitosas, discriminatórias, 
“discurso de ódio” e assim por diante. Idem, p. 108. 
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Se praticamente qualquer fato da vida passa a ser potencial causador de “dano” 

emocional, praticamente qualquer fala ou conduta passa a poder – e dever - ser, 

segundo esta perspectiva, passível de supressão pelo Estado. Pensa-se estar 

protegendo indivíduos e grupos, especialmente os vulneráveis, do sofrimento de 

“danos” advindos do discurso ou de condutas simbólicas de terceiros. É o que Furedi 

chama353 de “censura terapêutica” (therapeutic censorship) – a noção de que, ao 

remover, forçadamente, determinados discursos da arena de discussão por conta de 

seu “potencial de dano” – geralmente emocional - se estaria nada mais que “tratando 

uma patologia”, como se estivéssemos testemunhando um tratamento médico. No 

processo de “patologização da linguagem”, a regulação do discurso passa a ser 

encarada como verdadeira questão de saúde pública. A censura de discursos tidos 

como “ofensivos” sequer se classificaria como verdadeira censura: tratar-se-ia, 

meramente, do exercício de “gerenciamento sensível do comportamento” (sensitive 

behaviour management). É justamente deste contexto que afluem os esforços 

doutrinários no sentido de elaborar-se um “direito de não se sentir ofendido” ou o tal 

“conforto emocional e intelectual como direito” – que a cláusula de moralidade, em 

sua concepção contemporânea354, parece contemplar à risca355. 

Voltando ao terreno das marcas, a cláusula de moralidade age justamente 

neste sentido: o Estado adianta, mediante análise puramente abstrata (verdadeira 

previsão, geralmente com base em evidências circunstanciais e noções gerais, como 

veremos exemplificativamente na Parte II) as “dores” do indivíduo ou grupo 

pretensamente afetado por aquele discurso, e trata de inibir seu proferimento356 357. É 

 
353 Idem, p. 114. 
 
354 Se a cláusula de moralidade da época do império visava proteger o Estado de críticas, além de 
evitar a circulação de expressões que causassem “escândalo” (como as obscenas), hodiernamente o 
dispositivo pode ser entendido também como mecanismo de “blindagem emocional” do público. 
 
355 Ressaltando, uma vez mais, que todo o trecho acima, a respeito da mudança de paradigma da forma 
como se enxerga o conceito de dano em relação às liberdades discursivas históricas, foi redigido 
livremente com base na construção teórica de Frank Furedi na obra “On Tolerance”, já citada acima. 
 
356 Ainda que a negativa do registro de marcas não inviabilize totalmente o discurso, como já vimos no 
Capítulo 2, supra, ela certamente promove o chamado “efeito inibidor” (chilling effect), que é 
constitucional e democraticamente tão inaceitável quanto a censura explícita. 
 
357 Imperativo notar, neste ponto, que sequer estamos tratando com especialidade do que se chama 
hate speech, ou “discurso de ódio”. Desse tema específico trataremos na Parte II, no capítulo específico 
para marcas que se relacionem com essa questão. Aqui estamos tratando mais geralmente de qualquer 
ofensa, inclusive estas, mas sem adentrar as nuances dessa discussão, que são bastante peculiares, 
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absolutamente necessário, assim, que nossa análise tal como proposta no presente 

capítulo prossiga justamente a partir daí, vez que é absolutamente incorreta e 

contraproducente, além de flagrantemente inconstitucional e antidemocrática, a visão 

de que o Estado deve atuar para pretensamente insular certos públicos de se sentirem 

eventualmente ofendidos. 

 Brendan O’Neill talvez seja a voz mais eloquente a colocar em termos claros, 

práticos e de facílima compreensão os motivos pelos quais não só não deve existir 

um “direito de não se sentir ofendido” como, ao contrário, existe um verdadeiro “dever 

de ofender”. Em discurso à Oxford Union Society358, tradicional foro de debates 

universitários, O’Neill defendeu moção segundo a qual “A Liberdade de Expressão 

sempre inclui o Direito de Ofender” (“the Right to Free Speech Always Includes the 

Right to Offend”). Suas razões nos fornecerão um bom início para nossa própria 

argumentação no mesmo sentido.  

O autor inicia fornecendo exemplos históricos ilustrativos, mas absolutamente 

reais, de discursos e condutas que outrora foram classificados como 

escandalosamente ofensivos, e alvo de censuras (“terapêuticas”, certamente!). O ato 

de traduzir-se a Bíblia para o inglês, para que a maior parcela do público, naturalmente 

a massa mais empobrecida, pudesse ter acesso ao texto sagrado foi considerado, em 

1382, ato causador de ofensa à ordem eclesiástica, resultando no banimento de John 

Wycliffe da própria Oxford (onde, não coincidentemente, ocorria o discurso de O’Neill). 

Já no início dos anos 1800, Shelley foi igualmente ridicularizada, duramente criticada 

e apontada como causadora de “máxima ofensa” (maximum offence). O motivo: ter 

redigido panfleto intitulado “The Necessity of Atheism” (em tradução óbvia, mas nossa, 

“A Necessidade do Ateísmo”), onde afirmava não acreditar em Deus. Por óbvio, foi 

igualmente banida de Oxford pela gravíssima ofensa discursiva. Já no final do século 

XIX, em 1894, a revista universitária The Chameleon teve sua publicação encerrada 

após um único volume – novamente, o motivo foi a ofensividade do teor de seu 

 
gozam de bibliografia própria e, naturalmente, merecem um foro separado para seu desenvolvimento 
analítico dentro de nosso trabalho. 
 
358 O discurso na íntegra, de aproximadamente 8 minutos, pode ser visto em 
<https://www.youtube.com/watch?v=BtWrljX9HRA>. Versão em texto do mesmo artigo é encontrável, 
em publicação promovida pelo próprio autor, em: <https://thetab.com/2015/03/06/im-not-being-
offensive-because-im-a-cunt-im-doing-it-for-you-31583>. Acesso de ambas as fontes em: 14 fev. 2020. 
A versão em texto do artigo se encontra também em O'NEILL, Brendan. A Duty to Offend: Selected 
Essays. Reino Unido: Connor Court Publishing, 2015. 
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discurso. A proposição: “deve-se permitir que homens possam fazer sexo com outros 

homens”. 

 O ponto de O’Neill é justamente o de que atos inicialmente encarados como 

“máxima ofensa” pelo establishment intelectual do momento muitas vezes tem o 

potencial de questionar ideias dominantes tal que vez ou outra acaba-se resultando 

no avanço do conhecimento humano geral - tal como o heliocentrismo de Copérnico, 

entendido como tão ultrajante à época de sua proposição. O cometimento de ofensas 

discursivas parece insistir em marcar a história humana como ponto de virada de 

forma tal que sua ocorrência passa a jamais poder constituir pretexto para a 

censura359, salvo em casos raros de incitação e perigo reais e imediatos causados 

pela expressão. É justamente isso que concluiu a Suprema Corte dos Estados Unidos 

em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial – momento de patriotismo em alta -, ao 

decidir West Virginia Board of Education v. Barnette, caso onde se questionava a 

constitucionalidade de lei que obrigava a saudação da bandeira americana em escolas 

versus o direito à livre expressão (consistente em recusar-se a fazê-lo)360 361: 

 

The case is made difficult not because the principles of its decision are 

obscure but because the flag involved is our own. Nevertheless, we apply the 

limitations of the Constitution with no fear that freedom to be intellectually and 

 
359 É necessário, assim, que se pense o tema do “direito de ofender” não pela perspectiva da ofensa 
pessoal dirigida a um indivíduo específico, geralmente depreciado ou xingado, que são casos 
excepcionais cuja tutela jurídica tende a ser outra, quando possível; estamos falando, verdadeiramente, 
da difusão de ideias que possam ser entendidas por qualquer um como “ofensivas”, “intoleráveis” e 
assim por diante. É necessário não refletir sobre o tema tomando como ponto de partida e foco 
subsequente uma pessoa desferindo ofensas pessoais contra outra (que cremos ser o que se tende a 
fazer quando se inicia a reflexão sobre o tema). 
 
360 Firmando as bases teóricas para casos posteriores envolvendo atos de desrespeito à bandeira, 
mormente Street v. New York (1968) e Texas v. Johnson (1989), que culminaram na completa 
impossibilidade de coibir-se tais atitudes via repressão estatal, reconhecendo-se o direito à livre 
expressão no ato de, dentre outras condutas, queimar a bandeira nacional. 
 
361 Em tradução nossa: “O caso se torna difícil não porque os princípios de sua decisão são obscuros, 
mas porque a bandeira envolvida é a nossa. Não obstante, aplicamos as limitações da Constituição 
sem medo de que a liberdade para ser intelectual e espiritualmente diverso, ou mesmo contrário, irá 
desintegrar a organização social. Acreditar que o patriotismo não irá florescer se cerimônias patrióticas 
foram voluntárias e espontâneas, ao invés de rotina compulsória, significa realizar uma estimativa 
pouco lisonjeira da força de nossas instituições e das ricas diversidades culturais que devemos a 
mentes excepcionais apenas mediante o pagamento do preço de termos ocasionais atitudes 
excêntricas e anormais. Quando elas são tão inócuas as outros ou ao Estado tais como aquelas com 
que aqui lidamos, o preço não é alto demais. Mas a liberdade de divergir não está limitada a coisas que 
importam pouco. Isso seria uma mera sombra da liberdade. O teste de sua substância é o direito de 
divergir de coisas que toquem no coração da ordem vigente”. 
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spiritually diverse or even contrary will disintegrate the social organization. To 

believe that patriotism will not flourish if patriotic ceremonies are voluntary and 

spontaneous instead of a compulsory routine is to make an unflattering 

estimate of the appeal of our institutions and the rich cultural diversities that 

we owe to exceptional minds only at the price of occasional eccentricity and 

abnormal attitudes. When they are so harmless to others or to the State as 

those we deal with here, the price is not too great. But freedom to differ is not 

limited to things that do not matter much. That would be a mere shadow of 

freedom. The test of its substance is the right to differ as to things that touch 

the heart of the existing order. 

 

 O “direito de não se sentir ofendido” ou o “direito ao conforto intelectual e 

emocional362” afluem de visão segundo a qual o público não goza de capacidade para, 

por conta própria, lidar com discursos provocantes ou que de qualquer maneira fujam 

de algum ideal de normalidade. Trata-se de “direitos” que, em verdade, negam 

completamente a capacidade individual das pessoas de reagir com maturidade a 

ideias antissociais ou perigosas ao seu próprio bem-estar363. Furedi, com base em 

construção de Ronald Dworkin, coloca que as sociedades contemporâneas são 

marcadas por amplo ceticismo quanto à capacidade de as pessoas agirem com o que 

chamam de responsabilidade moral (moral responsibility) ou autonomia moral (moral 

autonomy), conceito que denota a capacidade individual de refletir livremente a 

respeito de ideias, opiniões e estímulos que lhe sejam postos, concluindo e decidindo 

por conta própria se aceita-se ou não aquele conteúdo; se aquilo deve ser considerado 

bom ou ruim. Tal ceticismo acaba por ditar que um terceiro, geralmente o Estado ou 

a opinião de uma maioria, deverão agir para proteger o indivíduo de si próprio, 

 
362 Quando falamos de “conforto emocional”, obviamente, não estamos a defender que pessoas 
específicas e definidas possam ser livremente assediadas, discriminadas, e assim por diante, sem 
qualquer possibilidade de reação. Estamos falando, em verdade, da impossibilidade de censura de 
discursos, geralmente, dirigidos ao grande público que possam causar essa sensação de “ofensa 
pessoal” porque se chocam com crenças ou gostos pessoais do indivíduo. Vale adiantar que continuam 
excluídas do escopo da livre expressão as ameaças reais e as difamações. Assim, e como veremos 
em capítulo específico para o tema, ameaças, discursos intimidatórios direcionados a pessoas 
específicas e lesões comprovadas à honra objetiva através da atribuição a alguém de fatos não-
verídicos e que o público não perceba claramente como inverídicos – o que dá liberação quase irrestrita, 
por exemplo, à sátira ou à crítica ácida – não se incluem naquilo que nossa tese identifica como terreno 
do livre discurso. Retomaremos o tópico dos discursos legitimamente excluídos do escopo protetivo em 
capítulo próprio para o tema ainda nesta Parte I. 
 
363 Cf. FUREDI, Frank. On Tolerance (op. cit.), p .126 
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arrogando-se verdadeira posição de infalibilidade (recordando-nos do vocabulário de 

Stuart Mill). 

 Não que estejamos afirmando que ninguém jamais fará uma escolha ruim, que 

ninguém nunca será enganado ou que não se chegará a uma conclusão equivocada. 

Há e sempre haverá, como é natural, inúmeras variáveis que interferirão no processo 

de análise individual destas situações, existindo, verdadeiramente, potencial para 

equívocos e cometimento de danos a si próprio. Não é que os indivíduos sempre 

chegarão à melhor conclusão. No entanto, tais dificuldades e interferências sempre 

existirão, de forma que sempre haverá justificativas “urgentes” ou “excepcionais” pelas 

quais se poderá advogar pelo afastamento da autonomia moral em prol de sua 

substituição por “censuras terapêuticas”. Em sendo a autonomia moral prática 

intrínseca à própria livre expressão – dado que este processo de análise particular e 

individual acaba por servir de veículo à própria expressão de visões e escolhas 

pessoais - o predicado do livre discurso dita ser impossível que tais justificativas sejam 

invocadas para retirar do indivíduo seu poder de autodeterminação. Nos dizeres de 

Dworkin, apud Furedi364: 

 

Government insults its citizens, and denies their moral responsibility, when it 

decrees that they cannot be trusted to hear opinions that might persuade them 

to dangerous or offensive convictions. We retain our dignity, as individuals, 

only by insisting that no one - no official and no majority - has the right to 

withhold an opinion from us on the ground that we are not fit to hear and 

consider it. 

 

 Assim, mecanismos de “censura terapêutica” tais como a cláusula de 

moralidade em marcas servem apenas para infantilizar e inferiorizar o público, 

determinando que o Estado será o único ente capaz de “ensinar” as pessoas a 

 
364 DWORKIN, Ronald. Freedom’s Law: The Moral Reading of the American Constitution. Reino 
Unido: Oxford University Press, 1996. p. 200. apud FUREDI, Frank. On Tolerance (op. cit.), p. 126-
127. Nossa tradução: “O Estado insulta seus cidadãos, e lhes nega sua responsabilidade moral, quando 
decreta que não se pode neles confiar para que ouçam opiniões que lhes possam persuadir a 
convicções perigosas ou ofensivas. Mantemos nossa dignidade, como indivíduos, somente insistindo 
que ninguém – nenhum oficial e nenhuma maioria – terá o direito de omitir-nos uma opinião sob o 
fundamento de que não temos a capacidade de escutá-la e levá-la em consideração”. 
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fazerem “as escolhas certas365 366”. Assunções deste tipo minam o próprio objetivo da 

cláusula constitucional-democrática de livre expressão justamente por isso: negam ao 

público a oportunidade de, através do livre debate, desenvolverem maturidade e a 

capacidade de compreensão crítica da realidade por conta própria, rejeitando 

verdades “dogmáticas” impostas “de cima para baixo”367. A cláusula de moralidade 

age exatamente desta maneira: impõe que o Estado saberá o que é melhor para o 

público, razão pela qual se entende livre para interferir no conteúdo expressivo de 

marcas sob a prerrogativa de “protegê-los” de determinadas mensagens. Trata-se de 

ferramenta para manipular a opinião pública através de dirigismo e paternalismo 

estatais, que, unilateralmente, impõem visão de mundo própria como aquela que deve 

ser seguida por toda a população. 

 Com a introdução de tais noções, podemos ater-nos a aspectos jurídicos mais 

estritos a respeito do porque a cláusula de moralidade não goza de legitimidade ou de 

aceitabilidade quando confrontada com o preceito democrático-constitucional de livre 

expressão. Com efeito, a cláusula de moralidade em marcas configura aquilo que a 

melhor doutrina chama de “heckler’s veto”. Sem tradução correspondente de amplo 

conhecimento, trata-se de instituto jurídico368 que dita que as más reações, prováveis 

ou possíveis, do público de um discurso não podem servir de pretexto para que o 

Estado silencie o falante, preventiva ou posteriormente. É uma das facetas da cláusula 

democrático-constitucional de livre expressão que discursos não possam ser 

suprimidos porque o Estado alega que ele causará reações negativas da audiência. 

 De fato, o termo heckler’s veto é mais comumente usado em situações onde 

há protestos e manifestantes prestes a sair de controle em razão de um discurso que 

esteja sendo proferido, geralmente em um local público. Daí mesmo é que vem o 

termo, que podemos traduzir livremente para “o veto dos incomodados”. Isso porque 

sua ocorrência se configura quando o Estado age para silenciar o discurso com o 

 
365 Cf. FUREDI, Frank. Idem. p. 132. 
 
366 A Suprema Corte dos Estados Unidos também chegou a estas mesmas conclusões ao analisar 
legislações restritivas do discurso comercial, como vimos em 1.2, supra. É o caso, por exemplo, dos 
casos 44 Liquormart (1996) e Lorillard Tobacco (2001), que analisamos na ocasião. 
 
367 Idem. 
 
368 Um apanhado atualizado da conceituação do instituto pode ser encontrada em NARY, Charles. The 
New Heckler's Veto: Shouting Down Speech on University Campuses. In: University of 
Pennsylvania Journal of Constitutional Law, v. 21, 2018. 
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objetivo de evitar as reações públicas a ele, ou apaziguá-las369. Apesar de seu uso 

mais corriqueiro dizer respeito a conflitos entre públicos concretos e um falante que 

discursa em público370, não há nada que impeça sua aplicação analógica a casos que 

não envolvam, necessariamente, pessoas de carne e osso proferindo mensagens 

para passantes ou plateias bem definidas. É plenamente possível adotar-se o conceito 

geral por detrás do instituto jurídico para aplicá-lo a cenário idêntico, onde o plano de 

ação do Estado é silenciar o discurso sob o pretexto de assim estar protegendo o 

público cuja sensibilidade estará a ser afetada ou ofendida pela fala. 

 Sua inaceitabilidade sob o prisma da cláusula democrático-constitucional de 

livre expressão pressupõe a superação de desafios e dificuldades práticas, de forma 

que a análise quanto à adequação dos atos de silenciamento do falante por parte do 

Estado deverão ser averiguados caso-a-caso. Tende-se a decidir em favor da 

observância do direito do falante proferir seu discurso (porque, obviamente, esse é o 

objetivo inegável do preceito de livre expressão) sempre que a “reserva do possível” 

assim permitir, desde que sejam comprovados os esforços razoáveis das autoridades 

para preservar o locutor e o livre proferimento do discurso. Isso significa que, apesar 

de haver uma predisposição de qualquer ordenamento jurídico a contemplar o direito 

de livre expressão, é possível que casos complexos envolvendo altíssimos riscos 

justifiquem a tomada de decisão estatal no sentido de interromper o discurso que 

esteja causando reações fortíssimas de uma plateia que já se tornou perigosa371 e 

cujo controle esteja virtual ou factualmente ausente. 

 
369 E, mais atualmente, o termo vem também sendo usado em uma nova acepção para denotar não 
uma ação do Estado para silenciamento do orador, mas turbas ensandecidas de estudantes politizados 
que buscam silenciar palestrantes em universidades, geralmente sob o pretexto de que estão apenas 
combatendo de algum tipo de discurso de ódio que estaria sendo veiculado na palestra. A esse cenário, 
onde não o Estado, mas particulares agem coletivamente para silenciamento de um falante Charles 
Nary intitula “new heckler’s veto”. Idem, p. 307-311. 
 
370 Os casos mais clássicos da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre o tema propriamente dito, 
Feiner v. New York (1951) e Beauharnais v. Illinois (1952), além do mais antigo Terminiello v. Chicago 
(1949), diziam respeito a pessoas concretas discursando em ruas e ambientes públicos. São 
justamente estes casos que Harry Kalven Jr., antigo professor da Universidade de Chicago, a quem se 
atribui a cunhagem do termo, analisou em sua obra. Cf. KALVEN JR. Harry. A Worthy Tradition: 
Freedom of Speech in America. Estados Unidos: Harper & Row, 1988. p. 89-91. 
 
371 Essas tensões foram identificadas por Kalven Jr. na obra em que ele de fato cunha o termo “heckler’s 
veto”, The Negro and the First Amendment, de 1965. Escrita em meio às tensões sociais decorrentes 
dos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos, Kalven diagnostica que a constituição 
provavelmente não reconhece o direito de uma audiência altamente hostil silenciar um falante, mas 
admite que o passo contrário – exigir que forças de segurança façam o possível e o impossível para 
garantir o integral proferimento do discurso – também implica em desafios de difícil superação. Cf. 
KALVEN JR., Harry. The Negro and The First Amendment. Estados Unidos: The University of 
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 Assim, o que nos importa aqui é discutir a relação do conceito de heckler’s veto 

com a cláusula de moralidade em marcas, especificamente, visto que esta última 

prevê situação análoga, onde o Estado age para silenciar o falante sob a alegação de 

assim estar protegendo o público “afetado” pela mensagem proferida. O objetivo 

primordial da cláusula de moralidade, como já muito bem delineamos no capítulo 4, é 

a proteção da moral pública através do insulamento do público de mensagens 

contidas em marcas que sejam consideradas como de provável repercussão na 

escala de sensibilidades do público geral. Todas as dimensões justificantes da 

cláusula, como vimos, tomam como base este pressuposto de proteção social partida 

do Estado. Mesmo a justificação pela ordem pública, abordada no capítulo 4, “d”, 

passa por garantir a boa ordem de mercado justamente ao evitar que o público tome 

contato com marcas que lhes possam “chocar”. Assim sendo, a vedação 

constitucional ao heckler’s veto se verifica perfeitamente, mesmo que por analogia, ao 

caso da cláusula de moralidade em marcas, porque se trata de situação onde o Estado 

age, igualmente, pensando estar protegendo o público destinatário do discurso de 

algum tipo de risco, perigo ou consequência indesejável, ainda que se trate apenas 

de algo como “ver-se ofendido em suas sensibilidades”. 

 O heckler’s veto que a cláusula de moralidade em marcas constitui é 

especialmente intolerável do ponto de vista democrático-constitucional porque há uma 

natural e evidente mutação temporal e periódica naquilo que a sociedade enxerga 

como “imoral”, “contrário aos bons costumes”, “digno de respeito”, “ofensivo” e assim 

por diante. Os próprios exemplos de O’Neill à Oxford Union Society, que repassamos 

há pouco acima, deixam claríssimo como estas percepções mudam tanto no decorrer 

do tempo que coisas que hoje nenhum cidadão ordinário enxergaria como ofensivo, 

muito pelo contrário (tal como “fornecer o texto da Bíblia em idioma inteligível ao 

grande público”, por exemplo), outrora já constituiu “máxima ofensa”. Esse cenário dá 

à cláusula de moralidade como instrumento de proteção da “moral pública” caráter de 

alta inaceitabilidade democrático-constitucional quando contrastado com o predicado 

da livre expressão justamente porque sua operação depende dos ventos político-

sociais da época, e não de um objetivo regulatório bem delineado e uniforme (como 

 
Chicago Press, 1966. Referida citação ocorre apud outro artigo de relevância no entendimento do 
conceito jurídico de heckler’s veto, cuja indicação nos é extremamente útil, visto que nosso objetivo é 
o de discutir a relação entre o instituto jurídico mencionado e a cláusula de moralidade em marcas, e 
sem precisar se ater a especificidades de outros contextos de sua aplicação. Cf. MCGAFFEY, Ruth. 
The Heckler's Veto: A Reexamination. In: Marquette Law Review, v. 57, 1973. 
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se espera de qualquer política pública). O filtro de moralidade imposto a marcas com 

base no conteúdo subjetivo da mensagem serve como instrumento de filtragem, pelo 

Estado, de opiniões impopulares de acordo com o sabor do momento (como 

verificaremos com casos concretos, exemplificativamente, quase à exaustão na Parte 

II deste escrito), o que viola frontal e flagrantemente a prerrogativa democrática 

discursiva. Sua utilização passa a ganhar contornos políticos, seja potencial ou 

efetivamente, o que aumenta o grau de suspeição quanto à sua constitucionalidade 

como instrumento “protetivo do público”. 

 Decerto que a prática marcária sempre envolverá atividades de pressuposição 

da reação pública à marca em questão. Isso ocorre, naturalmente, quando pedidos de 

registro são indeferidos porque se tem justo receio de que a marca pretendida irá levar 

o público à confusão. No entanto, a análise da reação pública ao sinal no caso da 

cláusula de moralidade cumpre objetivo distinto, como já visto. No contexto desta 

norma restritiva, a interferência subjetiva no discurso, pelo Estado, torna-se 

instrumento que permite a manipulação do debate público sob o pretexto de assim 

estar-se desempenhando papel de proteção social. Trata-se, simplesmente, de 

mecanismo paternalista que cumpre o papel daquilo que Furedi, Dworkin e outros 

identificam como negação da responsabilidade moral – o ato do Estado, com base em 

uma pretensa opinião de maioria, de negar ao indivíduo o contato com certas ideias 

consideradas “perigosas” ou “ofensivas” sob a alegação de que o público não é forte 

o suficiente para encará-las, necessitando ser “protegido” ou “tutelado” por um grupo 

de pretensos infalíveis. 

Nestes termos, a impossibilidade de tolerar tal cláusula é bem sintetizada 

através do diagnóstico de Stuart Mill sobre a intenção geral do Estado de remover 

opiniões do debate público objetivando fazer coro à “voz do povo”372: 

 

Suponhamos, portanto, que o governo esteja em completa harmonia com o 

povo e nunca pense em exercer qualquer poder de coerção, a menos que 

esteja em consonância com o que ele julga ser a voz do povo. Mas eu nego 

ao povo o direito de exercer tal coerção, seja diretamente ou por meio do seu 

governo. O poder em si é ilegítimo. O melhor governo não tem mais título a 

ele do que o pior dos governos. O exercício desse poder, quando se dá em 

consonância com a opinião pública, é tão ou mais nocivo do que quando se 

 
372 STUART MILL, John. Sobre a Liberdade (op. cit.), p. 33. 
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dá em oposição a ela. Se todos os seres humanos, à exceção de um, fossem 

da mesma opinião e apenas uma pessoa fosse de opinião contrária, a 

humanidade não estaria mais justificada em silenciar essa pessoa do que 

estaria ela, se detivesse o poder, em silenciar toda a humanidade. Se uma 

pessoa fosse uma propriedade pessoal sem qualquer valor a não ser para 

seu proprietário; se o impedimento para usufruir dela fosse simplesmente 

uma lesão na esfera privada, haveria alguma diferença se a lesão fosse 

causada apenas a algumas ou, pelo contrário, a muitas pessoas. Mas o mal 

específico de silenciar a expressão de uma opinião é que assim se está 

roubando a humanidade inteira, tanto a geração atual quanto a posteridade, 

e os que divergem da opinião, ainda mais do que os que a apoiam. Se a 

opinião é correta, a humanidade se vê privada da oportunidade de trocar o 

erro pela verdade; se é errada, perde algo que quase chega a ser um grande 

benefício: a percepção mais clara e a impressão mais vívida da verdade, 

geradas por sua colisão com o erro. É necessário examinar em separado 

essas duas hipóteses, a cada uma das quais corresponde um ramo distinto 

da argumentação. Nunca podemos ter certeza se a opinião que tentamos 

sufocar é uma opinião falsa; e, mesmo que tivéssemos certeza, ainda assim 

seria um mal sufocá-la. 

 

O heckler’s veto em marcas é inaceitável sob a ótica democrático-constitucional 

porque tira do público a capacidade de julgar por si próprio a aceitabilidade do 

conteúdo de mensagens transmitidas ao debate público. Assim, não há que se falar 

em “proteção da moral pública” através da operação da cláusula de moralidade, 

tampouco em “proteção da ordem pública”, porque ambas estas justificativas tomam 

por base o afastamento de mensagens do público sob o pretexto de “proteção de 

sensibilidades”. 
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5.2 O paradoxo da cláusula de moralidade: se a marca pode continuar 

sendo usada independentemente de registro, bem como a expressão 

prescinde do reconhecimento marcário, então as justificações da cláusula 

de moralidade se mostram irrelevantes do ponto de vista lógico, vez que 

não protegerão o público de nada. Regulações de lugar, horário e modo 

de proferimento da expressão não são aplicáveis ao processo de registro 

ou reconhecimento marcário, mas são aplicáveis ao uso que se possa 

fazer da marca. É desnecessário um filtro de moralidade no processo de 

registro marcário373. 

 

A trademark is not foisted upon listeners by virtue of its being registered. Nor 

does registration make a scandalous mark more accessible to children. 

Absent any concerns that trademark registration invades a substantial privacy 

interest in an intolerable manner, the government's interest amounts to 

protecting everyone, including adults, from scandalous content. But even 

when "many adults themselves would find the material highly offensive", 

adults have a First Amendment right to view and hear speech that is profane 

and scandalous. (GRAEME DINWOODIE & MARK JANIS, em “Trademarks 

and Unfair Competition: Law and Policy”) 

 

 Fato que não pode passar despercebido ao final de nossa extensa análise em 

5.1, supra, é o de que o principal contra-argumento à ideia de que marcas e liberdade 

de expressão guardam íntima relação estaria no fato de que as ideias “imorais” ou 

“ofensivas” poderiam continuar a ser veiculadas em sociedade independentemente do 

reconhecimento do direito de exclusiva374. Não só, mesmo o uso do sinal distintivo 

“imoral” como marca poderia continuar a ocorrer, com a única ressalva de que o titular 

não contaria com os benefícios de um registro expedido. 

 Ora, se o registro é de tão pouca relevância tanto para o uso, pelo titular, do 

sinal como marca, como para a livre expressão, vez que a ideia pode continuar a 

circular mesmo sem o direito de exclusiva, então nenhuma das justificações 

imagináveis para a existência de uma cláusula de moralidade goza de mínimo sentido 

 
373 O presente subcapítulo é complementado – e confirmado, do ponto de vista teórico – pelo capítulo 
6.3, infra, que fala da inexistência, nos tempos atuais, de uma cláusula de moralidade em direitos 
autorais. 
 
374 Além de ser esse o argumento central de In Re McGinley, que vigorou nos Estados Unidos por 
quase três décadas antes de ser revertido por Tam em 2017 (vide capítulo 2 “a”, supra, e 16-17, infra), 
o manual de marcas da EUIPO (“Trade mark and Design Guidelines”) dispõe expressamente, no 
capítulo 7.1 da seção 4, parte B, que a cláusula de moralidade naquele contexto "não se encontra 
limitada pelo princípio da liberdade de expressão (...), uma vez que a recusa do registo significa apenas 
que o sinal não obtém proteção ao abrigo do direito das marcas, sem impedir o seu uso — inclusive 
em contexto comercial” (tradução oficial em português de Portugal). 
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lógico. Trata-se, em verdade, de um paradoxo: julga-se estar “protegendo a 

sociedade” de expressões e ideias “repugnantes” contidas em marcas ao mesmo 

tempo em que se admite que a negativa do registro não gera qualquer problema 

democrático-constitucional porque não há qualquer restrição para que essas mesmas 

expressões e ideias “ofensivas” e “perigosas” possam continuar a circular livremente 

em sociedade. Ora, se a cláusula de moralidade em marcas servisse, de fato, para a 

defesa da moral pública, da ordem pública ou objetivos correlatos, então não só o 

reconhecimento marcário seria inviável – o próprio proferimento da expressão em si, 

por qualquer meio, também teria de sê-lo - o que é, natural e desejosamente, inviável 

por conta do predicado expressivo, salvo raríssimas exceções. 

 Em sendo possível a utilização e eventual proteção da marca mesmo sem 

registro (que, como já vimos, é bem mais dificultosa, mas não inexistente), o público 

continua exposto aos sinais “chocantes” que “ofendem o decoro público” e causam 

“escândalo”. O paradoxo da cláusula de moralidade em marcas, assim, impõe a queda 

de defesas das restrições sob argumentos de moral e ordem públicas. Frente a este 

cenário, restariam apenas justificações secundárias, tais como as de que “o Estado 

não quer aparentar estar endossando o conteúdo do sinal” (conforme visto em 4, “b”, 

supra) ou o de “uso de recursos públicos para finalidades nobres” (4, “c”, supra), que 

também já vimos serem improcedentes. 

 A falta de justificações logicamente sólidas para a existência da cláusula de 

moralidade torna tais restrições altamente suspeitas quanto à sua compatibilidade 

para com o predicado democrático-constitucional de livre expressão, como já vimos e 

ainda veremos mais, sob outras óticas, adiante. 

 O que é admissível que se ocorra é que, eventualmente, o uso de certas marcas 

seja regulado no que diga respeito a horário, local e meio de proferimento em razão 

do conteúdo por elas veiculado. Marcas envolvendo palavras ou imagens 

sexualmente explícitas, por exemplo, dificilmente serão toleradas socialmente se a 

decisão for a de veiculá-las na traseira de um ônibus que circula pela cidade o dia 

todo. Isso não significa, porém, que o mesmo sinal não possa ser divulgado em 

determinados horários e em determinados meios, ou em determinados locais a 

qualquer dia e hora. Da mesma forma que não é razoável argumentar-se que uma 

ideia deva poder ser livremente transmitida no meio da rua de um bairro residencial 

às três horas da manhã com um megafone, é possível pensar-se em restrições de 

horário, local e método no uso de marcas. O que se exigirá do Estado quando da 
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aplicação de tais restrições será, obviamente, que sejam cabíveis, tendo um objetivo 

claríssimo a tutelar (tal como o sossego público e a sanidade no caso do megafone 

pela madrugada), e que o meio adotado para tal tutela seja adequado e razoável frente 

aos fins pretendidos. Por isso é que tais restrições não serão aceitáveis sob o prisma 

expressivo se forem nada mais que disfarces para a censura de conteúdo. Ou seja: 

nem sempre haverá motivos para impor-se regulação de horário, local e meio a 

expressões, sejam “ofensivas” ou não375. A prerrogativa de livre expressão não implica 

na garantia de se poder discursar “a qualquer momento, de qualquer maneira e em 

qualquer lugar que se queira”376. 

 É verdade que se pode discutir tais restrições indagando se medidas de livre 

mercado já não seriam suficientes para a rápida correção de casos flagrantes. Afinal, 

dificilmente a sociedade toleraria, independentemente de qualquer medida estatal, 

que marcas sexualmente explícitas ou com apelo ao uso de drogas fossem veiculadas 

livremente para crianças, por exemplo377. No entanto, não é nosso objetivo fazer esse 

tipo de análise no momento, bastando deixar claro que são possíveis discussões 

neste sentido que contemplem, mesmo assim, o livre discurso, sem que este seja 

suprimido ou inaceitavelmente inibido. 

 O ponto é que regulações desse tipo, que recaem sobre o uso concreto que se 

faça ou possa fazer da marca quanto a horário, local e método de expressão, são 

irrelevantes quando se está falando do processo de registro ou reconhecimento 

jurídico no caso específico da cláusula de moralidade. Isso porque trata-se de 

regulações a posteriori que não serão levadas em consideração quando da análise do 

pedido de registro, além de serem aplicadas e justificadas por outros órgãos, nunca 

pelo registrador. Ou seja, a negativa do registro de marca pela cláusula de moralidade 

 
375 Neste sentido, cf. VOLOKH, Eugene. Freedom of Speech and Intellectual Property: Some 
Thoughts After Eldred, 44 Liquormart and Bartnicki. In: Houston Law Review, v. v. 40, 2003. 
 
376 No sentido do afirmado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em Adderley v. Florida (1966), 
onde, ao analisar a viabilidade da punição a protestos ocorrendo na alça de acesso de uma prisão, 
concluiu ser inviável “assumir que pessoas que queiram propagandear protestos ou visões gozam do 
direito constitucional de fazê-lo a qualquer momento, de qualquer maneira e em qualquer lugar 
conforme assim desejem” (no original “(...) assumption that people who want to propagandize protests 
or views have a constitutional right to do so whenever and however and wherever they please"). 
 
377 O próprio CONAR, que não tem natureza estatal, provavelmente coibiria a veiculação de 
propagandas do tipo. No entanto, mesmo em searas que fogem à competência do CONAR, a sociedade 
tenderia a agir naturalmente contra tais situações, repudiando a marca em público, sem prejuízo de 
medidas com base em outros diplomas legais diferentes do marcário. 
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tem a pretensão, mas não o efeito de impedir o uso do sinal em todos os horários, 

lugares e por todos os meios378. Tem a pretensão porque o indeferimento do sinal, 

nestes casos, se dá sob a alegada motivação de proteção social. Não tem o efeito 

porque tal pretensão se vê frustrada pelo próprio paradoxo da cláusula de moralidade: 

a negativa de registro, em termos absolutos, não impede que a ideia circule – ainda 

que atrapalhe e iniba, ilegitimamente, como já visto, a livre expressão. 

O processo de registro de marcas, especificamente em sua prática relacionada 

à aplicação da cláusula de moralidade, não se traduz em meio apto a avançar os 

alegados objetivos de proteção da moral e ordem públicas. Isso porque não impede 

que a marca continue sendo usada como marca, além de a expressão poder ser 

proferida por outros meios (como admitem os próprios opositores de nossa tese). Por 

isso, referida norma restritiva é não só juridicamente inadmissível como também 

ilógica e desnecessária. Constitui, em suma, um paradoxo, vez que a proposição 

justificante de proteção social através da recusa de registro é logicamente 

incompatível com a afirmação concomitante quanto à possibilidade de circulação da 

mesma expressão, inclusive no contexto comercial, com natureza marcária. 

  

 
378 Nesse ponto, veja-se que nem mesmo para setores definitivamente destinados ao público adulto 
seriam admitidas a registro marcas contidas de expressões “intoleráveis”. Ainda que o INPI, em seu 
Manual de Marcas, admita um pouco mais de leniência nestes casos (setor de diversões adultas, 
produtos eróticos, etc.), é possível concluir que tal respiro não constitui liberação total quanto aos tipos 
de expressão aceitos na prática. Palavras “imorais” ou “ofensivas” são virtualmente banidas de registro 
em todos os ramos de mercado. 



238 
 

Capítulo 6. Dever estatal de neutralidade de ponto de vista no trato do 

discurso (viewpoint neutrality) como princípio fundante da liberdade de 

expressão. Impossibilidade de o Estado discriminar discursos com base 

no ponto de vista expressado. Baixa aceitabilidade e necessidade de 

escrutínio rigoroso sobre normas que restrinjam o proferimento de 

discursos com fundamento no conteúdo expressado. Doutrina 

plenamente aplicável no Direito brasileiro. Derrubada da cláusula de 

moralidade como repercussão óbvia e direta na seara do direito marcário. 
 

With few narrow exceptions, a fundamental principle of the First Amendment 

is that the government may not punish or suppress speech based on 

disapproval of the ideas or perspectives the speech conveys. (...) The test for 

viewpoint discrimination is whether—within the relevant subject category—the 

government has singled out a subset of messages for disfavor based on the 

views expressed. (...) To the extent trademarks qualify as commercial speech, 

they are an example of why that category does not serve as a blanket 

exemption from the First Amendment’s requirement of viewpoint neutrality. In 

the realm of trademarks, the metaphorical marketplace of ideas becomes a 

tangible, powerful reality. To permit viewpoint discrimination in this context is 

to permit Government censorship. (ANTHONY KENNEDY, Justice da 

Suprema Corte americana, em Matal v. Tam, 2017) 

 

 Outro dos pilares de nossa tese sobre a ilegitimidade democrático-

constitucional da cláusula de moralidade está no fato de o predicado expressivo impor 

que o Estado não possa engajar-se, em caráter oficial, na supressão de ideias379. Isso 

significa que será dificilmente admissível, constitucional ou democraticamente, 

qualquer regra que objetive impedir ou inibir a discussão, na seara do debate público, 

de qualquer assunto; ou, especificamente, a expressão de algum ponto de vista 

específico dentro de determinado tema, quando a natureza da visão expressa for o 

motivo da imposição da restrição ou supressão. O objetivo deste capítulo é o de 

perpassar o que for imprescindível sobre a ideia (bem como a doutrina jurídica 

relevante) segundo a qual o Estado não tem a faculdade de discriminar pontos de 

vista em regulações do discurso para, ao final, demonstrarmos como a cláusula de 

moralidade em marcas viola tais pressupostos. À presente introdução seguirão 

subcapítulos que irão desenvolver temáticas mais específicas relacionadas à 

 
379 O que, frise-se, é diferente da eventual supressão de discursos, que pode ocorrer legitimamente, 
mesmo que em hipóteses restritas.  
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obrigação geral de o Estado não discriminar pontos de vista (favorecendo uns e 

prejudicando outros), tais como a questão da vagueza da cláusula de moralidade, 

impossibilidade de sua aplicação isonômica, discurso em contextos especiais, dentre 

outras discussões relevantes para nosso trabalho. É possível adiantar que a 

discussão desenvolvida neste capítulo, em conjunto com aquela apresentada no 

capítulo 5, constitui parcela do “núcleo teórico” de nossa tese, porque firma outra das 

principais bases na qual ela se sustenta. 

 Convém ressaltar de início que a aplicação da neutralidade no trato do discurso 

pode ser separada em três categorias, cada qual de acordo com o caráter da decisão 

regulatória tomada pelo Estado.  

Sem deixar implícita a existência de qualquer ordem de hierarquia, a primeira 

ocorre quando a norma regula o conteúdo do discurso de forma neutra (content neutral 

ou subject matter neutral), significando que ela se aplica indistintamente a todo 

discurso, independentemente das características particulares (ou seja, do conteúdo) 

que assumir. Um bom exemplo são as regulações de horário: não importa qual seja a 

causa defendida (leia-se: independentemente do conteúdo do discurso), é plenamente 

possível que a legislação impeça o proferimento de quaisquer discursos em plena 

madrugada, ou próximo de hospitais, com a utilização de mecanismos amplificadores 

de voz em vias públicas, dentre outras hipóteses380. 

Em oposição a essa modalidade de regulação estão as normas que regulam o 

discurso baseando-se em seu conteúdo (content based), onde o regramento recairá 

somente em discursos cujo teor assuma características predeterminadas (atinge-se 

todo discurso que se encaixe em certa categoria). Bom exemplo de tais normas são 

as variadas regulações de propaganda, a exemplo das referentes à publicidade de 

tabaco: apenas modalidades de propaganda com este teor, e não outras, serão o alvo 

da regulação, justamente em razão do conteúdo veiculado através do discurso. 

A terceira categoria é a mais específica de todas, e é justamente a que mais 

nos interessa porque é aquela na qual se encaixa a cláusula de moralidade: normas 

que regulam pontos de vista específicos sobre determinadas questões, também 

chamadas de “normas baseadas em ponto de vista” (viewpoint based). A própria 

cláusula de moralidade, pois, é o melhor exemplo que podemos dar: discursos que 

 
380 Outro bom exemplo é a chamada “Lei Cidade Limpa” do município de São Paulo, que, dentre outras 
disposições, proíbe a veiculação de qualquer mensagem através da modalidade publicitária “outdoor”. 
 



240 
 

expressem determinadas visões (nesse caso as imorais, contrárias aos bons 

costumes, “ofensivas” em geral) serão rejeitados no pleito de reconhecimento de 

direito marcário, enquanto discursos com outros pontos de vista (os morais, 

harmônicos com os bons costumes, “exaltações” em geral) serão plenamente 

aceitáveis381. Nessa categoria, assim, a norma emanada do Estado conduz o debate 

público em determinada direção, possibilitando o favorecimento da expressão de 

determinados pontos de vista em detrimento de outros, que ou deixarão de receber 

benefícios; ou poderão incorrer em punições; ou ser prejudicados em virtude da 

expressão de certas ideias382. A regulação, neste caso, recai sobre determinados 

pontos de vista exprimidos dentro de certas categorias de discurso. Ou seja, trata-se 

de limitação ou favorecimento que ocorre exclusivamente em virtude da ideologia 

expressa através da mensagem. 

A identificação das bases teóricas que fundamentam a preocupação 

democrático-constitucional com o trato neutro que o ordenamento jurídico faça do 

discurso nos ajudará a ilustrar a importância dessa temática para nosso estudo, sendo 

que a identificação das três modalidades acima referenciadas é o primeiro passo para 

tal esforço. Passamos, assim, a buscar entender os motivos pelos quais o trato neutro 

do discurso pelo Estado é imperativo para a solidez jurídica do predicado expressivo. 

Tradicionalmente, a jurisprudência americana analisa de maneiras distintas 

normas neutras e não-neutras no que se refere ao conteúdo expresso no discurso 

regulado. Normas que tratam de maneira neutra o teor proferido (aplicando-se a todo 

tipo de discurso, indistintamente) tendem a ser aceitáveis sob o prisma expressivo 

mediante uma análise menos exigente que a aplicável a normas que discriminam o 

conteúdo da fala. Isso é, regras aplicáveis de maneira neutra a todo tipo de discurso 

necessitam, grosso modo, mostrar que servem a um interesse público específico e 

relevante, além de deixar abertas outras vias para a comunicação da ideia. 

Já normas que sejam aplicáveis somente a discursos atinentes a determinado 

campo temático (incluídas aí as normas que regulem especificamente a expressão de 

certos pontos de vista) estarão sujeitas a um nível de maior rigor analítico quanto à 

 
381 Isso é, ausentes eventuais restrições de outra ordem, tais como conflito com direitos prévios, etc. 
382 Importante frisar que a imposição de respeito à viewpoint neutrality pelo Estado não significa que 
este não poderá expressar sua concordância ou discordância com esta ou aquela visão de mundo 
através do government speech (vide capítulo 3), mas sim que nenhuma norma poderá impor à 
expressão de certo ponto de vista específico restrições que não são impostas à expressão de outros 
em razão do posicionamento adotado. 
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sua constitucionalidade. Neste caso, o Estado precisa comprovar que a regra não só 

atende a um interesse relevante, mas que ela também é “feita sob medida” para o 

atingimento de tal fim, devendo necessariamente prescrever os caminhos menos 

restritivos possíveis para tanto. É o conceito de strict scrutiny, que já mencionamos de 

passagem no capítulo 1.2 e sobre o qual falaremos também ainda nessa Parte I. 

É possível resumir-se que normas que tratem o discurso de maneira neutra são 

mais facilmente aceitáveis sob o prisma expressivo enquanto normas que regulem o 

discurso com base no seu conteúdo estarão sujeitas a exigências constitucionais 

muito mais elevadas para aceitação, da sorte que poucas hipóteses sobrevivem ao 

escrutínio. Normas content based, que regulam discursos com base no conteúdo de 

maneira mais global, ainda tem alguma chance, apesar de serem presumivelmente 

inconstitucionais juris et de jure, porque tendem a viabilizar uma intervenção estatal 

que desequilibra o debate público; normas viewpoint based praticamente não 

sobrevivem, historicamente, ao teste383, estando “no ápice das afrontas à livre 

expressão”384. 

Martin Redish atenta385 para o caráter “curioso” do trato que a jurisprudência 

americana dá às análises de constitucionalidade, sob o prisma expressivo, a regras 

content neutral e content based. Isso porque, enquanto normas neutras quanto ao 

conteúdo geral do discurso retiram do debate público quantidade muito maior de 

discursos possíveis, são as normas content based as geralmente identificadas como 

de mais reduzida aceitabilidade constitucional, ainda que estas retirem do mercado 

de ideias uma “quantidade menor” de discursos. Geoffrey Stone386 parte da própria 

indagação de Redish para ilustrar, através de exemplo didático, o motivo pelo qual 

 
383 Todo esse parágrafo foi redigido com base em CALVERT, Clay. Free Speech and Content-
Neutrality: Inconsistent Applications of an Increasingly Malleable Doctrine. In: McGeorge Law 
Review, v. 29, 1997; também DOUGLAS, Maura. Finding Viewpoint Neutrality In Our Constitutional 
Constellation. In: Journal of Constitutional Law, v. 20, 2018. Ainda, KOZLOWSKI, Dan. Content and 
Viewpoint Neutrality: How Fundamental Tenets of First Amendment Law Have Come to be 
Plagued by Inconsistency and Confusion. In: Free Speech Yearbook, v. 43, 2009. Sobre a raridade 
de casos de aceitação de normas viewpoint based, o texto de Maura Douglas aqui citado é de especial 
relevância. 
 
384 Cf. GREENFIELD, Kent. Trademarks, Hate Speech and Solving a Puzzle of Viewpoint Bias. In: 
Supreme Court Review, v. 2019, 2020. p. 1. 
 
385 REDISH, Martin. The Content Distinction in First Amendment Analysis. In: Stanford Law Review, 
v. 34, 1981. p. 128-129. 
 
386 STONE, Geoffrey. Content Regulation and the First Amendment. In: William and Mary Law 
Review, v. 25, 1983. 
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entende-se, com correção, que normas que regulem o discurso com base no conteúdo 

merecem um olhar mais atento do juiz constitucional em comparação às normas que 

o tratem de forma neutra. 

Imaginando-se um caso hipotético onde duas leis foram aprovadas: uma que 

bane a utilização de outdoors para quaisquer propagandas, e outra que proíba 

qualquer tipo de crítica à primeira lei, temos que uma delas será content neutral (a que 

proíbe todos os outdoors) e outra que será content based (a que proíbe críticas à lei), 

mais especificamente viewpoint based – porque proíbe apenas a expressão de visões 

contrárias à existência da lei, permitindo a livre veiculação de opiniões favoráveis. 

Stone prossegue para afirmar que, apesar de a lei que proíbe todos os outdoors, na 

prática, afetar uma maior quantidade de discursos (eis que todos estarão proibidos de 

ser veiculados com o uso deste determinado instrumento publicitário, o que atinge 

uma infinidade de possíveis expressões que se utilizariam deste meio), as cortes 

tratarão com maior rigor constitucional, sob o prisma expressivo, a lei que proíbe 

críticas (que afeta somente um conjunto específico, e quantitativamente menor, de 

discursos), e não a lei que proíbe outdoors. Os motivos para tal diferença de 

tratamento precisam ser compreendidos para que esclareçamos porque, sob o prisma 

da liberdade de expressão, normas que discriminem pontos de vista são geralmente 

inaceitáveis. 

Leis que discriminam por conteúdo, especialmente as que restringem a 

expressão de determinados pontos de vista, são mais intoleráveis sob a égide do 

predicado expressivo porque distorcem o debate público ao determinar a 

impossibilidade de expressão de determinadas ideias. Stone, no entanto, afirma387 

que a lei proibitiva de outdoors, apesar de retirar do debate público uma “quantidade” 

maior de discursos, não teria tanto a afetá-lo em verdade, porque tais ideias poderiam 

migrar para outros meios de expressão, outras mídias. A lei que proíbe críticas, por 

outro lado, suprimiria toda possibilidade de expressão de ideias específicas, pelo que 

tenderia a afetar mais o debate, trazendo problemas constitucionais mais latentes sob 

o prisma expressivo. Sob esta perspectiva, a cláusula de moralidade em marcas, por 

só regular a expressão de pontos de vista no ambiente marcário, em primeira análise 

pouco teria a distorcer o debate público, vez que, como já repisado inúmeras vezes 

 
387 Idem, p. 198. 
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até aqui, haveria outros meios disponíveis para a expressão das ideias repudiadas 

pelo operador do sistema de registro. 

Stone aborda essa temática (mesmo que não cite o caso do sistema de marcas) 

ao afirmar que as leis proibitivas da expressão de certos pontos de vista, de fato, 

geralmente não impõem restrições amplas, sendo de escopo restrito a horário, local 

ou maneira de proferimento. Por restringirem a expressão apenas em hipóteses 

bastante específicas e bem delineadas, tais normas teriam pouco a de fato 

distorcerem o debate público, razão pela qual se poderia imaginar que tenderiam a 

ser analisadas constitucionalmente sob critérios menos rigorosos – o mesmo se 

imaginaria quanto à cláusula de moralidade em marcas. No entanto, constata-se que 

as cortes – principalmente a Suprema – tendem a aplicar formas rigorosas de 

escrutínio constitucional mesmo a estas restrições “modestas” à expressão de 

determinados pontos de vista. É na identificação dos motivos pelos quais mesmo 

regulações restritas e específicas a contextos muito bem delimitados serão 

geralmente pouco toleráveis sob o prisma expressivo que entenderemos porque todo 

esse debate é importantíssimo para nosso estudo. 

De fato, não contestamos que a cláusula de moralidade restringe a expressão 

de ideias somente neste contexto restrito – o sistema de registro marcário. E se já 

refletimos, anteriormente, sobre o caráter expressivo das marcas, e sobre o fato de a 

negativa de reconhecimento do direito por conta da mensagem inclusa na marca 

constituir supressão de discursos, resta-nos entender por que motivo não pode o 

Estado, neste foro específico, discriminar ideias com base no ponto de vista expresso. 

De fato, a imposição de restrição a determinadas ideias materializadas em discursos 

apenas no ambiente marcário não impede, como já vimos em muitas oportunidades 

aqui, que elas possam continuar sendo expressas através de outros meios. Há uma 

tendência em entender-se que a cláusula de moralidade em marcas, na linha do que 

preconiza Stone388, não teria o condão de distorcer o debate público de maneira 

acentuada. Por que, então, a Constituição e as próprias prerrogativas democráticas 

haveriam de tratar a questão de maneira tão rigorosa, rejeitando a possibilidade de o 

Estado discriminar conteúdo mesmo nestes casos muito específicos, negando a 

 
388 Ainda que, frise-se, ele não aborde a questão das marcas em seu texto, que é mais antigo, anterior 
ao próprio início dos debates na área. 
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possibilidade de existência da cláusula de moralidade em marcas frente ao predicado 

expressivo? 

O autor levanta quatro hipóteses a partir das quais analisa o tema das 

“restrições modestas de conteúdo”, quais sejam aquelas que restringem a expressão 

de pontos de vista somente em contextos muito específicos, não constituindo veto 

geral à expressão de uma ideia. São elas (1) a igualdade; (2) o impacto comunicativo 

das ideias proferidas; (3) o potencial de distorção do debate público, e; (4) a motivação 

do Estado em filtrar o conteúdo de discursos. 

Resumidamente, a hipótese da igualdade389 deriva do texto de Kenneth Karst, 

decididamente clássico390 neste campo (vez que citado inclusive por outros autores 

que lemos a respeito do tema, antigos e recentes391) que, de maneira acertada, 

identifica a igualdade como um dos pilares do sistema de livre expressão. Normas que 

regulam discursos com base em conteúdo, seja de maneira neutra ou parcial, 

implicariam diferentemente na noção de igualdade expressiva, constituída na 

obrigação de oferecimento, pelo Estado, a que todas as ideias que busquem 

expressão recebam a oportunidade de serem proferidas. O sistema de liberdade de 

expressão teria a igualdade como cerne, sendo tratada com suspeição toda atitude 

discriminatória, tal como ocorre, por exemplo, com o tratamento jurídico das questões 

raciais. Por isso, regulações content neutral afetariam pouco a igualdade do sistema 

expressivo porque tolheriam a liberdade expressiva de todos de maneira 

relativamente equitativa. Já normas content based gerariam um desequilíbrio 

preocupante sob o prisma da igualdade porque só afetariam a expressão de 

determinados discursos, enquanto outros permaneceriam irrestritos. Assim, 

regulações “modestas”, que só imponham limitações à expressão com base em 

conteúdo em contextos bastante específicos necessitariam ser tratadas com rigor 

justamente porque violam esse princípio de igualdade. 

 
389 Cf. STONE, Geoffrey. Content Regulation and the First Amendment (op. cit.), p. 201-207. 
 
390 KARST, Kenneth. Equality as a Central Principle in the First Amendment. In: The University of 
Chicago Law Review, v. 43, 1975. 
 
391 A exemplo, cf. CHEMERINSKY, Erwin. The First Amendment: When the Government Must Make 
Content-Based Choices. In: Cleveland State Law Review, v. 42, 1994. 
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No entanto, Stone, em coro com Redish392, problematiza essa visão ao afirmar 

que, por si só, não parece ser a igualdade o fator determinante a atrair critérios mais 

rígidos de análise para normas que representem restrições “modestas” ao 

proferimento de discursos com base em conteúdo. Isso porque o foco na manutenção 

de uma igualdade nesta análise tende a endossar maiores restrições de discurso, não 

menores. É que se a busca pela proteção da igualdade expressiva devesse privilegiar 

restrições que respeitem esta igualdade, então a saída tenderia a ser a de reconhecer 

a validade de normas que restrinjam a expressão de maneiras mais amplas, vez que 

há a preocupação em tolher-se o discurso de maneira equitativa, inadmitidas 

exceções. A exemplo: se o que torna uma lei discriminatória de conteúdo é o fato de 

ela tolerar exceções a certos tipos de discurso, a saída estimulada ao Estado para 

resolução do problema não é a de abrir a arena discursiva para outros pontos de vista, 

e sim tornar a norma “mais igualitária” banindo também os discursos que antes se 

admitia extraordinariamente. E a livre expressão não é compatível com propostas que 

determinem, como regra, tolher a liberdade discursiva de maneiras cada vez mais 

amplas e irrestritas. Por este motivo, a hipótese da igualdade não parece ser decisiva 

na justificação de maior rigor no trato de restrições ao discurso com base em 

conteúdo, apesar de constituir parcela relevante da compreensão da discussão. 

A hipótese do impacto comunicativo393 preconiza que o trato mais rigoroso no 

caso das restrições “modestas” estaria no fato de que a liberdade de expressão não 

permitiria ao Estado restringir mensagens objetivando tutelar a forma de reação do 

público a elas, o que justificaria uma imposição de maior rigor constitucional na análise 

das motivações. As regulações de discurso com base em conteúdo objetivariam 

“proteger o público de discursos potencialmente prejudiciais”, o que vai na linha do 

que já estudamos no capítulo 1.2 (commercial speech)394 e “evitar uma reação 

intolerante do público a um discurso de cunho ofensivo”, que se coaduna com o que 

vimos em 5.1 (heckler’s veto). Sobre essa motivação, no entanto, conclui-se que estes 

 
392 REDISH, Martin. The Content Distinction in First Amendment Analysis. In: Stanford Law Review, 
v. 34, 1981. p. 137. 
 
393 STONE, Geoffrey. Idem, p. 207-217. 
 
394 Como já visto, trata-se do entendimento segundo o qual o Estado precisaria agir para evitar que o 
público causasse danos a si próprio em razão de ter tido acesso a determinadas informações. Trata-se 
de normas paternalísticas que pressupõem que o indivíduo tende a causar males a si próprio caso 
mediante a exposição a certos discursos não seja “salvo de si próprio” pelo Estado. 
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casos sempre precisarão ser analisados com maior grau de exigência, 

independentemente se os discursos afetados tenham ou não o potencial de afetar o 

debate público, porque as justificativas adotadas para tais restrições serão quase 

sempre duvidosas (como de fato já vimos que são). Assim, a análise sobre o impacto 

comunicativo dos discursos, apesar de fundamental, não permite compreender por 

que motivos restrições “modestas” (tal como seria o caso da cláusula de moralidade) 

que discriminem discursos com base em conteúdo devem atrair formas de escrutínio 

constitucional-democrático mais rigorosas com base específica em questões de 

neutralidade ou parcialidade. É por este motivo, inclusive, que existe a necessidade 

de dedicarmos esse capítulo a analisar a questão por este prisma, não sendo 

suficientes, isoladamente, as inquirições feitas em 1.2 e 5.1, além de outros capítulos. 

A terceira hipótese pressupõe que restrições baseadas em conteúdo (em 

oposição às restrições neutras quanto ao conteúdo, mais gerais) necessitam ser 

tratadas com maior rigor porque afetariam acentuadamente o debate público395, 

inviabilizando a expressão de determinados pontos de vista. No entanto, como a 

preocupação é justamente com as restrições “modestas”, que se pressupõe pouco 

teriam potencial de afetar o debate, a questão persiste. O equacionamento do 

problema inicia constatando-se que regulações content neutral distorceriam menos o 

debate público do que restrições “modestas” que sejam content based, ainda que as 

primeiras quantitativamente afetem mais pontos de vista do que a segunda, que só 

afeta um ou poucos. A supressão da possibilidade de expressão de uma visão 

particular em um meio, lugar ou horário específicos empobrece mais o próprio debate 

do que a supressão simultânea de todas as visões sobre o mesmo tema, vez que no 

primeiro caso há uma tendência de favorecimento, por simples monopólio, de uma 

ideia em detrimento de outras. Já no segundo, todas as ideias tendem a migrar para 

outros meios de expressão, pelo que não há essa tendência de favorecimento de 

ideias através de mecanismos de Estado e, significativamente, há menor distorção do 

debate público396. Tal assertiva fica bastante clara quando pensamos na própria 

cláusula de moralidade: certas ideias tem território livre para veiculação gozando de 

 
395 Idem, p. 217-227. 
 
396 O que não significa que tais restrições tendem a ser mais aceitáveis. Mesmo nestes casos, haverá 
a necessidade de motivação clara e concreta que justifique um interesse sólido e relevante em impor 
inconveniências à expressão. 
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benefícios marcários enquanto outras devem, necessariamente, recorrer a outros 

meios expressivos, ainda que o caminho registral seja profícuo e, não raro, decisivo 

para a proliferação de ideias. A distorção causada pela norma na seara do debate 

público é evidente, porque algumas ideias se tornam muito mais fáceis de veicular 

enquanto outras são dificultadas, tudo sob critérios discricionários. 

O maior problema, no entanto, está em se determinar quando determinada 

restrição pode ser caracterizada como “modesta”, independentemente de quão 

específica e limitada for, e a partir de que momento mesmo esta restrição “modesta” 

passa a distorcer o debate público de tal forma que ela perde a característica de ser 

“inofensiva” pelo simples fato de deixar abertas outras vias comunicativas para a 

expressão. Apesar de poder imaginar-se defender que haverá situações onde será 

“muito claro” que a restrição é “modesta”, em verdade tende a ser impossível avaliar-

se quando uma expressão será tão insignificante que, se restringida de maneira não-

neutra em um contexto muito específico, nenhuma repercussão ocorrerá na seara do 

debate público397. A análise desta questão, afirma Stone, tende a receber influências 

pessoais de quem a está escrutinando, de forma que se o intérprete discordar da 

mensagem que está sendo restringida, tende a concordar que a restrição é “modesta” 

e, por isso, não afeta o debate público, podendo subsistir. Da mesma forma o 

contrário: se estiver de acordo com a mensagem restringida, tende a dizer que a 

restrição afeta o debate público, e por isso precisa ser analisada com rigor - o que 

provavelmente resultará na derrubada da restrição.  

Assim, o jeito mais juridicamente seguro (ou menos perigoso) de eliminar os 

vieses dos agentes envolvidos no escrutínio da norma e garantir a higidez do debate 

público seria testar todas as normas content based de acordo com a mesma régua 

analítica, sempre em igual nível de rigor, independentemente de uma mensuração de 

quanto ela pode repercutir no debate público ou de seu caráter como “modesta”398. 

 
397 De fato, se aceitarmos a possibilidade de restrição da expressão no ambiente marcário sob o 
argumento de que a expressão, neste contexto, é “insignificante”, o mesmo raciocínio poderia ser 
aplicado para todas as outras instâncias regulatórias que envolvam discursos. Se qualquer restrição ao 
discurso que “não impeça o proferimento do discurso por outros meios” pode ser válida, admite-se que 
mais e mais instâncias discursivas possam ser suprimidas sem qualquer justificativa, até que restem 
poucos modos de expressão. Não parece ser uma boa ideia. 
 
398 Por isso é que, como vimos e veremos, não é juridicamente aceitável a discussão, no âmbito de 
uma cláusula de moralidade em marcas, acerca da ofensividade ou adequabilidade de determinada 
expressão. Como acabamos de ver, é impossível aplicar-se sempre a mesma régua analítica nestes 
casos – daí o apelo virtualmente inescapável à elevada subjetividade verificável nestes casos. 
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Esse risco é menor no caso de análise de restrições content neutral, que não 

distorceriam tanto o debate público e, portanto, podem ser analisadas a partir de 

critérios menos rigorosos. 

Assim, mesmo restrições “modestas” não-neutras ao proferimento de 

discursos, que sejam bastante específicas e determinem que certos pontos de 

vista sofrerão restrições pontuais de horário, local ou meio de proferimento – 

sendo este o caso da cláusula de moralidade - podem afetar o debate público de 

tal forma que é impossível afirmar-se que sejam, verdadeiramente, “modestas”. 

Os padrões analíticos que conduziriam a tais conclusões tendem a sofrer demais com 

os naturais vieses particulares dos julgadores, e o custo do erro seria 

demasiadamente elevado: a distorção do debate público e a diminuição da liberdade 

geral da sociedade. 

A quarta hipótese399 leva em consideração que normas não-neutras restritivas 

do discurso não podem ter como motivação fundante uma antipatia do Estado para 

com as ideias que restringe, ou, ao contrário, uma simpatia ou interesse especial pelos 

discursos afetados. O escrutínio mais rigoroso de normas com estas características 

se justificaria, na linha desta proposição, justamente para verificar-se mais 

detidamente qual foi a motivação alegada para a instituição da norma. A 

pressuposição segundo a qual não pode a lei pretender restringir discursos sob a 

alegação de que a dificuldade imposta se justifica por estes gozarem do potencial de 

transmitir ideias “falsas”, “perigosas”, “ruins” e assim por diante vão de encontro com 

pressupostos fundamentais da livre expressão. 

Mais precisamente, choca-se com a noção segundo a qual o livre debate de 

ideias é o melhor caminho para identificar-se as melhores ideias para o progresso da 

humanidade, sendo as ideias falsas e ruins identificadas por esse mecanismo. Ainda, 

conflita com a noção que preconiza ser o indivíduo o responsável por analisar, por 

conta própria, os pontos fortes e fracos das ideias apresentadas, sendo capaz de 

pensar sem o "auxílio" do Estado em selecionar e fornecer-lhe "boas ideias" ou de 

“salvar o indivíduo de si mesmo”. Trata-se, em suma, da livre expressão como 

mecanismo que permite o desenvolvimento da autonomia moral, na linha do que 

vimos em 5.1, supra. 

 
399 STONE, Geoffrey. Idem, p. 227-233. 
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Atenta-se, ainda, para o fato de que olhar para a motivação da norma restritiva 

implica em verificar se há uma discordância do ente público para com as ideias 

limitadas, o que é diferente de situação onde a regra se propõe a “proteger” o público 

de ter contato com elas por medo de eventuais consequências que isso traria (que 

seriam as normas paternalísticas)400. Tal distinção é relevante porque normas 

motivadas por antipatia dos agentes do Estado à ideia serão sempre ilegítimas, 

enquanto normas paternalísticas poderão, excepcionalmente, ter motivação legítima, 

ainda que isso não seja fácil401. A intolerância para com restrições parciais baseadas 

no conteúdo do discurso, mesmo “modestas”, se justificaria porque tal escrutínio 

elevado permitiria verificar se o Estado tenderia a adotar as restrições mesmo se ela 

se aplicasse a discursos que ele particularmente endossa. Apenas em casos raros e 

realmente relevantes e urgentes é que o Estado aceitaria restringir discursos com que 

ele mesmo concorda e deseja ver refletidos na sociedade. Por este motivo a análise 

de motivação da norma restritiva assume característica de verdadeiro teste de 

“pureza”, sendo uma motivação imprópria uma espécie de “agente venenoso” para a 

regra. Por fim, o escrutínio rigoroso da norma serve também para minimizar as 

chances de distorções ideológicas na própria análise jurídica que é feita da norma, 

dada a chance de viés do julgador que se deparar, de acordo com o caso, com normas 

que restrinjam conteúdos que ele particularmente endosse ou repudie. 

Estas quatro hipóteses, que analisamos até longamente – igualdade, impacto 

comunicativo, potencial de distorção do debate público e análise de motivação da 

norma restritiva, quando tomadas em conjunto, ajudam a compreender as bases 

teórico-jurídicas nas quais se funda a obrigação de o Estado tratar com neutralidade 

os pontos de vista, não podendo favorecer ou desfavorecer ideias de acordo com sua 

visão particular do assunto. Trata-se, afinal, de um pilar da liberdade de expressão. 

Se o Estado pudesse legitimamente impor suas opiniões no debate público, 

silenciando ideias com as quais discorda ou oferecendo vantagens às ideias com as 

 
400 Há uma diferença evidente entre as situações. Nas normas paternalísticas, o Estado busca restringir 
o discurso por medo de que, se o público tomar contato com ele, e for convencido da ideia, ele adotará 
condutas prejudiciais ao indivíduo ou ao bem-estar social. É possível que as normas com motivação 
imprópria (motivadas por uma discordância fundamental dos agentes do Estado com a ideia, 
independentemente de eventuais consequências vislumbradas) não sejam paternalísticas, ou vice-
versa, mas podem também sê-lo simultaneamente. Cf. Idem, p. 229. 
 
401 Como visto em 1.2, quando falamos de commercial speech. 
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quais concorda (a exemplo do que faz a cláusula de moralidade em marcas), o 

discurso passa a não ser livre e igualitário sequer em princípio. 

A cláusula de moralidade em marcas encaixa-se plenamente nesta discussão 

por constituir o que Stone chama de restrição “modesta” não-neutra à expressão de 

pontos de vista. O indeferimento de uma marca por motivo de ofensividade não 

resulta, automaticamente, na impossibilidade total de expressão daquele ponto. No 

entanto, é inequívoco que tal cláusula permite, e até impõe, que o Estado iniba ou 

puna o discurso com base na ideia nele expressa, indeferindo o pedido de registro de 

marca ou causando a sensação real (justo receio) de que isso ocorrerá – o que induz 

à autocensura prévia. E, de acordo com o que vimos, a cláusula de moralidade merece 

ser analisada sob um prisma rigoroso justamente porque viola um princípio de 

igualdade que é fundamental à livre expressão; funda-se em motivações 

paternalísticas e previsões da reação do público ao discurso (“impacto comunicativo”), 

sendo tais justificações suspeitas quando contrastadas com o predicado expressivo. 

Ainda, distorce - ou tem pleno potencial de distorcer - o debate público, sendo 

impossível prever de antemão, e sem a incidência de viés analítico, que a restrição 

que ela representa impactará o processo de discussão pública de ideias sempre de 

maneira tão diminuta que seja ignorável. E, por fim, suas justificações, como já vimos, 

permitem ao Estado restringir livremente a circulação de ideias de acordo com sua 

concordância ou discordância em relação a elas, o que constitui motivação ilegítima 

para uma norma reguladora de discurso, por não avançar qualquer interesse social 

legítimo402. Clarificar estes motivos é crucial para a justificação da relevância e da 

exatidão da tese como um todo, porque ilustram que a cláusula de moralidade não 

constitui restrição menosprezível do ponto de vista da liberdade de expressão, além 

de fundamentar parcela significativa de sua ilegitimidade como norma integrante do 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Aliás, ao falar-se de Brasil, cumpre atentar que, apesar de a análise de Stone 

levar em conta o sistema americano, as conclusões são plenamente verificáveis, na 

íntegra, partindo-se da ótica brasileira. Isso porque o princípio de trato neutro do ponto 

de vista é de vital importância uma vez que, com a imposição superior de que o Estado 

não poderá discriminar perspectivas particulares a respeito dos temas, “respeita-se a 

 
402 Conclusão esta que se reforça se levarmos em conta o “paradoxo da cláusula de moralidade” visto 
em 5.2, supra. 
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autonomia, definida como escolha individual; a neutralidade quanto ao ponto de vista 

protege a habilidade dos indivíduos escolherem suas próprias opiniões”403. Isso 

porque a aplicação de filtros normativos, pelo Estado, que imponham à expressão de 

determinadas opiniões maiores restrições em virtude do ponto de vista expresso 

equivale a forma de censura, nem que seja através da inibição (chilling effect, na linha 

do que vimos no capítulo 2, supra). Quando se torna mais difícil, mais custoso ou mais 

perigoso (seja de fato ou pelo fundado receio de incorrer-se em alguma punição) 

expressar determinada opinião, então a opção tende a ser pela autocensura, que 

atrapalha o livre debate de ideias em sociedade. Esse debate, na linha do que vimos 

no capítulo 5.1, supra, é de fundamental importância para garantir a própria 

legitimidade política das instituições sociais404, razão pela qual o Estado não pode 

desequilibrar a competição ocorrida no “livre mercado” em favor de determinada ideia. 

Essa noção é universal tanto quanto o princípio da liberdade de expressão, não sendo 

fruto de visão exclusiva do ordenamento jurídico americano sobre a temática. É 

exatamente assim que entendemos que o sistema constitucional brasileiro é e 

funciona, ou que, no mínimo, deva ser. É por isso que nossa tese vai neste sentido. 

Ninguém menos que William O. Douglas bem resume a importância do 

princípio, ainda que sem citá-lo nominalmente e fazendo menção à liberdade de 

expressão como um todo, ao redigir a opinião da Suprema Corte no conhecidíssimo 

caso Terminiello v. Chicago (1949)405, cuja racionalidade é diretamente aplicável à 

 
403 Tradução livre do trecho de Brettschneider, (p. 606), "to respect autonomy, defined as individual 
choice; viewpoint neutrality protects the ability of individuals to choose their own opinions". Cf. 
BRETTSCHNEIDER, Corey. Value Democracy as the Basis for Viewpoint Neutrality: A Theory of 
Free Speech and its Implications for the State Speech and Limited Public Forum Doctrines. In: 
Northwestern University Law Review, v. 107, 2013 apud REDISH, Martin. The Adversary First 
Amendment: Free Expression and the Foundations of American Democracy. Estados Unidos: 
Stanford Law Books, 2013. 
 
404 Na linha da construção teórica feita por Meiklejohn e outros autores. Cf. BRETTSCHNEIDER, Corey. 
Idem, p. 611. 
 
405 Em tradução nossa: “A vitalidade das instituições civis e políticas em nossa sociedade depende da 
livre discussão. (...) é somente através do livre debate e da livre troca de ideias que o governo 
permanece responsivo à vontade do povo e mudanças pacíficas são efetivadas. O direito de falar 
livremente e promover a diversidade de ideias e programas é, portanto, uma das principais distinções 
que nos separa de regimes autoritários. Neste sentido, uma das funções da livre expressão em nosso 
sistema de governo é encorajar disputas. Ela de fato tende a servir melhor seu propósito superior 
quando induz uma condição de inquietação, cria insatisfações com o estado das coisas, ou mesmo se 
induz raiva nas pessoas. Discursos são, frequentemente, provocativos e desafiadores. Eles podem 
atacar discriminações e preconceitos e ter profundos efeitos inquietantes ao pressionar pela aceitação 
de determinada ideia. É por isso que a liberdade de expressão, ainda que não absoluta, (...), é, de 
qualquer forma, protegida de censuras ou punições, exceto se ficar demonstrado que ela guarda 
probabilidade de produzir um perigo claro e presente de um mal que supera a inconveniência, incômodo 
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reflexão jurídica do tema no contexto brasileiro, vez que não depende de quaisquer 

particularidades da lei americana, baseando-se verdadeiramente em uma visão do 

predicado expressivo que é não só facilmente aceitável, mas verdadeiramente 

imperativa, no sistema brasileiro: 

 

The vitality of civil and political institutions in our society depends on free 

discussion. (…), it is only through free debate and free exchange of ideas that 

government remains responsive to the will of the people and peaceful change 

is effected. The right to speak freely and to promote diversity of ideas and 

programs is therefore one of the chief distinctions that sets us apart from 

totalitarian regimes. 

 

Accordingly, a function of free speech under our system of government is to 

invite dispute. It may indeed best serve its high purpose when it induces a 

condition of unrest, creates dissatisfaction with conditions as they are, or even 

stirs people to anger. Speech is often provocative and challenging. It may 

strike at prejudices and preconceptions and have profound unsettling effects 

as it presses for acceptance of an idea. That is why freedom of speech, though 

not absolute, (…), is nevertheless protected against censorship or 

punishment, unless shown likely to produce a clear and present danger of a 

serious substantive evil that rises far above public inconvenience, annoyance, 

or unrest. (…) There is no room under our Constitution for a more restrictive 

view. For the alternative would lead to standardization of ideas either by 

legislatures, courts, or dominant political or community groups. 

 

O trato neutro do ponto de vista constitui-se, assim, em mera garantia de que 

todas as ideias terão igual acesso à praça pública, sem que o Estado tome medidas 

para dificultar o acesso de uma ou outra em razão de sua discordância com o 

expressado, ainda que se trate de proposições “provocativas ou desafiadoras”, que 

causem comoção social ou revolta. A filtragem de pontos de vista através de ação 

estatal só tem o condão de conduzir à sempre indesejável padronização de ideias 

típica de sociedades autoritárias e sufocadas – e a existência de uma cláusula de 

moralidade aproxima, à sua maneira, a sociedade brasileira a este caminho, razão 

pela qual nossa tese assume seu posicionamento no sentido aqui bem explicitado. 

 
ou inquietação públicas. (...) Não há espaço, sob nossa Constituição, para uma visão mais restritiva. 
Isso porque a alternativa levaria à padronização de ideias, seja por legislativos, tribunais ou grupos 
dominantes na política ou nas comunidades”. 
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Passemos a verificar, então, outros desdobramentos específicos da noção 

segundo a qual a cláusula de moralidade constitui restrição inaceitável ao discurso 

com base no princípio de trato neutro da expressão pelo Estado em seu ordenamento 

jurídico. 

 

6.1 A cláusula de moralidade é necessariamente vaga, dependente de 

vieses e da imposição de visões particulares da realidade, por isso 

impossível de ser aplicada isonomicamente. Vagueza que inviabiliza o 

trato neutro do discurso pelo Estado. 

 

The vaguer the definition, the greater the government censorship (CLAY 
CALVERT) 

 
One of the linchpins of a democratic society is this: people must know, clearly 
and in advance, what conduct can be prosecuted by the government as a 
crime, and what conduct is lawful. If the definitions are vague and blurry, the 
government can arrest whomever they don’t like whenever they wish, and 
citizens must walk on eggshells for fear of recrimination, which is how 
dictatorships remain in power (MICHAEL TRACHTMAN) 

 

 A cláusula de moralidade tem como um de seus traços mais evidentes a 

vagueza de seus termos406. Expressões como “moral”, “bons costumes”, “liberdade 

de consciência”, “ideia e sentimento dignos de respeito e veneração” – entre as que 

compõem o inciso III do art. 124 da LPI - são de interpretação “flexível”, vez que não 

há qualquer lastro legal que permita defini-las e identificar seu conteúdo jurídico, 

devendo ser necessariamente preenchidas mediante elevado grau de 

subjetividade407. Não há leis ou sequer decisões jurisprudenciais que enunciem de 

maneira definitiva, por exemplo, o significado jurídico de conceitos como estes. 

A característica de insuperável vagueza da cláusula de moralidade é tamanha 

que a própria jurisprudência administrativa da USPTO já houve por bem reconhecê-la 

expressamente em inúmeras oportunidades, afirmando também que sua prática será 

fatalmente pautada por elevado grau de subjetividade do examinador: 

 
406 Este caráter amplo e vago é, inclusive, expressamente reconhecido no trecho do Manual de Marcas 
da EUIPO que destrincha a cláusula de moralidade no contexto europeu (capítulo 7.1 da seção 4 da 
parte B das "Guidelines"), conforme vimos em 4, "a", supra. 
 
407 Neste ponto, o capítulo 7.3 do trecho acima citado do Manual da EUIPO, mesmo reconhecendo que 
“bons costumes” defluem de uma interpretação subjetiva da realidade, afirma que “o examinador deve 
aplicar tão objetivamente quanto possível” referido critério. Se a prática administrativa obtém sucesso 
juridicamente aceitável na concretização deste comando, no entanto, é outra discussão (sendo 
negativa a conclusão, como veremos). 
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(...) the guidelines for determining whether a mark is scandalous or 

disparaging are "somewhat vague" and the "determination [of whether] a mark 

is scandalous [or disparaging] is necessarily a highly subjective one. (...) 

[TTAB-USPTO, no caso In Re In Over Our Heads, 28 de agosto de 1990, 

citando a decisão do caso In Re Hershey, de 1988, que, ao revisar as 

diretrizes de análise de marcas afeitas à cláusula de moralidade, concluiu 

neste sentido]408 

 

whether a mark is disparaging is highly subjective and, thus, general rules are 

difficult to postulate [Harjo v. Pro-Football, Inc., TTAB-USPTO, 1999) 

conhecido como caso "Harjo II", vez que há outros acórdãos de mesmo nome 

na jurisprudência administrativa)409 

 

 Nada na prática brasileira a diferencia da experiência americana, pelo que 

inclusive pudemos ver quando repassamos, linha a linha, o texto do Manual de Marcas 

no capítulo 4, supra. Trechos como “no que concerne ao exame do caráter de 

liceidade do sinal, tendo em vista as regras de moralidade e dos bons costumes, é 

verificado se a expressão, desenho ou figura são atentatórias a essas regras”, 

constantes das diretrizes já vistas, evidenciam que não há, de fato, elaboração quanto 

ao conteúdo jurídico destas “regras”, tampouco indicação de qual conceituação destes 

termos será observada pelo órgão. As diretivas de análise limitam-se a afirmar que o 

exame substantivo verificará “se tais regras foram seguidas” sem que seja possível 

saber no que consistem tais regras. Assim, é possível afirmar, categoricamente e 

acima de qualquer dúvida, que, no Brasil, assim como nos Estados Unidos, não só as 

diretrizes de análise (Manual de Marcas), mas toda a prática atinente à aplicação da 

cláusula de moralidade em marcas é “um tanto vaga”, “necessariamente altamente 

subjetiva” e que, portanto, “regras gerais são de difícil postulação” (utilizando-nos dos 

termos constantes da decisão da TTAB-USPTO logo acima citados). 

 Na esteira deste capítulo 6, que se dedica a analisar a obrigação de o Estado 

tratar de maneira neutra o ponto de vista em suas normas regulamentadoras, não 

 
408 Nossa tradução: “as diretrizes para determinar se uma marca é escandalosa ou depreciativa são 
“de certa forma vagas” e a “determinação de se uma marca é escandalosa [ou depreciativa] é 
necessariamente altamente subjetiva”. 
 
409 Nossa tradução: “saber se uma marca é depreciativa é altamente subjetivo e, por isso, é difícil 
postular-se regras gerais”. 
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podendo favorecer ou prejudicar discursos com base nas opiniões nele expressas, 

tem-se que a vagueza da cláusula de moralidade é algo que inviabiliza essa prescrição 

de trato neutro como conduta impositiva ao ente público. Com efeito, dessa 

impossibilidade de trato neutro do discurso resulta uma incapacidade natural de 

aplicar a cláusula de moralidade de forma isonômica aos que se dirigem ao sistema 

marcário, havendo, de fato, inúmeros casos em que a mesma expressão que deu 

causa ao indeferimento final410 de um pedido de registro pela cláusula de moralidade 

não constituiu óbice em outros casos, excluída qualquer possibilidade disso ter 

ocorrido em virtude de alguma conotação especial assumida pelo sinal quando 

relacionada aos produtos ou serviços reivindicados. A aplicação majoritariamente anti-

isonômica é, sem dúvida, uma marca da aplicação da cláusula de moralidade 

consubstanciada no inciso III do art. 124 da LPI. Na Parte II, que contará com seções 

dedicadas exclusivamente à apresentação e análise de casos concretos da 

jurisprudência administrativa do INPI, teremos a oportunidade de verificar algumas 

destas situações na prática. 

 A vagueza que marca a cláusula de moralidade como norma integrante do 

ordenamento jurídico brasileiro, bem como a impossibilidade de aplicação isonômica 

que lhe necessariamente acompanha, representa problemas constitucionais graves 

que se relacionam também com a obrigação de trato neutro do ponto de vista pelo 

Estado. A cláusula de moralidade é uma verdadeira “norma em branco”, que 

necessitaria de lastro em outros diplomas jurídicos para delimitação de seu conteúdo 

jurídico. Só que não há diplomas jurídicos – ou sequer jurisprudência sólida - que 

permitam conceituar o que seja “moral”, “bons costumes”, “sentimento digno de 

respeito” e todo o restante do palavreado utilizado no texto legal. Por ser 

extremamente vaga, qualquer coisa pode se encaixar no dispositivo, a gosto do 

agente público encarregado de aplicá-la411 – especialmente em sendo tais conceitos 

reconhecidamente mutáveis ao longo do tempo e das práticas sociais412, sendo 

 
410 Isso é, mesmo em sede recursal a recusa foi mantida. 
 
411 Sobre a interface entre normas jurídicas e normas morais, com um apanhado sucinto sobre a 
matéria, cf. BARROS, Caroline Maria Costa. A moral como instrumento limitador da liberdade de 
expressão: apontamentos sobre o exercício (i)legítimo do discurso do ódio. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2015. p. 50-54. 
 
412 Cf. FARLEY, Christine Haight. Stabilizing Morality in Trademark Law. In: American University Law 
Review, v. 63, 2014. p. 1038-1043. 
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plenamente possível e corriqueiro que o que hoje se considera “imoral” seja normal 

daqui a um tempo e vice-versa (como visto em 5.1, supra).  

De fato, e como veremos na Parte II, nosso levantamento junto ao INPI revelou 

que a íntegra da fundamentação de diversas marcas indeferidas pelo inciso III do art. 

124 da LPI413 eram constituídas da expressão “o sinal é contrário à moral e aos bons 

costumes” e literalmente nada mais – tanto no despacho indeferitório inicial como no 

parecer técnico a instruir a decisão sobre o recurso (que, por vezes, apenas reverte a 

afirmativa, dizendo que “o sinal não é contrário à moral e aos bons costumes” como 

justificativa para o acolhimento eventual do recurso). 

Há diversos motivos pelos quais uma lei de conteúdo excessivamente vago 

comporta problemas constitucionais graves. Em primeiro lugar, como princípio geral, 

é evidente que de qualquer lei se espera previsibilidade e uniformidade de aplicação. 

Em se tratando de um diploma normativo que deve ser seguido por toda a sociedade, 

não há que falar-se em aceitabilidade de leis que ninguém – nem o órgão aplicador – 

sabe ao certo o que significam, funcionando basicamente à base de “achismo” de 

funcionários públicos. Uma “ampla noção” do que signifique o conteúdo do 

mandamento tampouco basta – é necessário que ele seja compreensível por toda a 

sociedade através de um juízo de cognição simples e superficial414, e a cláusula de 

moralidade passa longe disso. Como bem resumiu Bruno Leoni415: 

 

Os regulamentos gerais, se formulados no devido tempo e divulgados a todos 

os cidadãos, tornam possível a estes preverem o que irá acontecer, no âmbito 

legal, em consequência de seu comportamento, ou, usando as palavras do 

professor Hayek: “Como regra geral, circunstâncias que estejam além de seu 

(do indivíduo) campo de visão não poderão ser transformadas em terreno 

para sua coerção”. 

 

 
413 A exemplo do que veremos na Parte II, mas, para bem lastrear o que aqui estamos afirmando, 
podemos adiantar que a marca PLANET HEMP (processo nº 820243418) é uma onde isso ocorreu. 
 
414 Ou, nos dizeres da Suprema Corte americana em Roth v. United States (1957), é necessário que a 
lei forneça sempre "aviso suficientemente definido sobre a conduta vedada quando medida pelo senso 
e práticas comuns" (no original: ("sufficiently definite warning as to the proscribed conduct when 
measured by common understanding and practices"), sob pena de poder ser declarada inconstitucional 
por vagueza. 
 
415 LEONI, Bruno. A Liberdade e a Lei: os Limites entre a Representação e o Poder. São Paulo: 
Instituto Ludwig Von Mises Brasil, 2010. p. 81-82. 
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A inconstitucionalidade por vagueza da lei (baseada na contrariedade ao 

princípio da isonomia e outros predicados) é bastante óbvia no caso da cláusula de 

moralidade. Isso porque trata-se de dispositivo que interfere na livre expressão, 

punindo-a efetivamente, seja com o indeferimento do pedido de fato ou através da 

inibição (chilling effect), que faz com que os usuários do sistema procedam a uma 

autocensura (mudando a expressão pretendida inicialmente) temendo incorrer na 

proibição do inciso III do art. 124 da LPI – ainda que seja impossível fazer qualquer 

previsão certeira. “Leis vagas forçam os falantes em potencial a afastar-se mais 

acentuadamente da zona de ilicitude (...) em relação a como agiriam se as zonas de 

proibição estivessem claramente delimitadas” 416. Assim como no direito penal, não é 

possível que a lei seja redigida de maneira tão ampla e indefinida que o indivíduo 

sequer tenha meios razoáveis para saber que sua conduta nela poderá incorrer417. 

Com efeito, a Suprema Corte dos Estados Unidos bem explica qual é o problema 

jurídico básico das leis excessivamente vagas, acentuado por particularidade no caso 

das que interferem com a livre expressão418: 

 

Even when speech is not at issue, the void for vagueness doctrine addresses 

at least two connected but discrete due process concerns: first, that regulated 

parties should know what is required of them so they may act accordingly; 

second, precision and guidance are necessary so that those enforcing the law 

do not act in an arbitrary or discriminatory way. (…) When speech is involved, 

rigorous adherence to those requirements is necessary to ensure that 

ambiguity does not chill protected speech. 

 

 
416 Suprema Corte dos Estados Unidos em Brown v. Entertainment Merchants Association (2011), 
“Vague laws force potential speakers to steer far wider of the unlawful zone . . . than if the boundaries 
of the forbidden areas were clearly marked”. 
 
417 De fato, mesmo com base em nossa experiência cotidiana na área, é possível afirmar que inúmeros 
usuários que prosseguem com registro de marca sequer cogitam a possibilidade de terem sua marca 
indeferida com base na cláusula de moralidade. Deparar-se com ela quase sempre é uma surpresa, 
seja para o titular do pedido ou para o procurador. 
 
418 Opinião em FCC v. Fox Television Stations, Inc. (2012). Nossa tradução: “Mesmo quando a 
expressão não estiver envolvida, a doutrina da inconstitucionalidade por vagueza aborda duas 
preocupações conexas mas discretas sobre devido processo legal: primeiramente, que as partes 
reguladas devem saber o que lhes é requerido para que possam agir de acordo; em segundo, que a 
precisão e a orientação são necessárias para que aqueles que aplicam a lei não ajam de maneira 
arbitrária ou discriminatória. (...) Quando a expressão estiver envolvida, a rigorosa aderência a estes 
requerimentos é necessária para assegurar que a ambiguidade não iniba discurso protegido”. 
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 O trecho acima é extraído da opinião da Corte em FCC v. Fox Television 

Stations, Inc. (2012), que entendeu que regulações de palavreado aplicáveis à 

serviços de televisão eram inconstitucionais porque, dentre outros motivos, entre as 

condutas passíveis de causar punição à teledifusora estava o emprego, no ar, de 

vocabulário “patentemente ofensivo” (patently offensive), termo excessivamente vago 

e impassível de permitir aos sujeitos passivos da regulação saber precisamente que 

tipo de vocabulário aí se encaixaria. Sua menção é extremamente conveniente porque 

o que faz a cláusula de moralidade é exatamente isso: prever, mediante palavras de 

significado excessivamente vago, a possibilidade de punição ou inibição a discursos 

sem que o indivíduo tenha como saber com qualquer grau de exatidão que incorrerá 

no dispositivo. E, na esteira do que predicou a Corte, quando a lei regula a livre 

expressão, as exigências de exatidão sobre a extensão das limitações ao discurso 

afetado são ainda maiores. Para que não seja censória, qualquer lei reguladora de 

expressões deve, antes de tudo, ser redigida de maneira estrita, objetiva e definida419. 

Vale ressaltar que não há absolutamente nenhuma peculiaridade no 

ordenamento jurídico brasileiro que o afaste dessas exatas conclusões. A livre 

expressão é um valor central de nossa Constituição, além de pressuposto da própria 

democracia (independentemente de textos constitucionais), razão pela qual não há 

que se falar em peculiaridades locais que venham a permitir a redação de leis vagas 

e imprecisas que possam resultar em censuras e inibições ao discurso – como é o 

caso da cláusula de moralidade. Os princípios de livre manifestação do pensamento 

(art. 5º, IV e IX da Constituição Federal), além do princípio da segurança jurídica, já 

devem bastar para que possamos afirmar que nenhuma lei pode inibir a expressão 

com base em critérios vagos cuja aplicação é notoriamente operada mediante alto 

grau de subjetividade pessoal de alguns funcionários públicos. Além, evidentemente, 

do caput do próprio art. 5º, que prevê a isonomia na aplicação da lei como princípio 

fundante de nosso ordenamento – e que a cláusula de moralidade muito raramente 

observa, não por inaptidão dos servidores do INPI ou de juízes, mas porque a 

estrutura da norma simplesmente não permite agir de outra maneira. A Suprema Corte 

 
419 Sendo estes os termos usados pela mesma Suprema Corte em outro caso, Shuttlesworth v. City of 
Birmingham (1969, não confundir com o caso homônimo de 1965), onde a legislação municipal da 
cidade permitia às autoridades vetarem a realização de atos públicos (paradas) que ofendessem, entre 
outros valores, a “moral”, “decência”, “boa ordem” ou “conveniência”. 
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dos Estados Unidos, novamente, bem resume nosso raciocínio de maneira clara e 

direta em Grayned v. City of Rockford (1972)420: 

 

Vague speech restrictions do not just chill speech, they cause discriminatory 

enforcement because a “vague law impermissibly delegates basic policy 

matters” to low-level decision-makers “for resolution on an ad hoc and 

subjective basis, with the attendant dangers of arbitrary and discriminatory 

application”. 

 

Temos, portanto, que a cláusula de moralidade é dispositivo legal de conteúdo 

excessivamente vago, cujo mandamento não é de conteúdo estrito, objetivo e definido 

(como lógico). Sua aplicação depende, quase confessadamente (pelo próprio Manual 

de Marcas) de grau de subjetividade elevado de examinadores ou, posteriormente, de 

juízes, sendo virtualmente inexistente qualquer lastro legal que possa fundamentar a 

análise seja por quem for. Referida necessidade de contextualização resulta em 

evidente impossibilidade de aplicação isonômica da lei, visto que cada agente 

aplicador da lei enxergará motivos diferentes para afirmar que a marca é compatível 

com a moral ou não. Isso causará a situação – verificável empiricamente – em que 

marcas contendo expressões consideradas imorais sejam aceitas a registro, e 

expressões que já foram aceitas venham a ser consideradas imorais sem que haja 

qualquer justificativa social, antropológica, etimológica ou de qualquer outra natureza 

para tal mudança de posicionamento. Referida impossibilidade de observância da 

isonomia faz resultar em baixíssima previsibilidade sobre a aplicação da lei, vez que 

nem mesmo uma consulta à jurisprudência administrativa é capaz de apontar as 

chances e probabilidades de êxito de um pleito similar. Se a aplicação da lei é 

imprevisível por conta de sua vagueza, o caminho mais seguro é o da autocensura, 

que se identifica como medida inibitória de discursos que é subtipo da censura – e, 

como tal, tão inaceitável quanto ela própria. 

Tendo em vista que a vagueza da cláusula de moralidade impossibilita 

significativamente sua aplicação isonômica, além de ser de conteúdo jurídico 

indeterminável e imprevisível, senão por achismos, ela se constitui em norma 

 
420 Nossa tradução: “Restrições vagas ao discurso não só inibem o discurso, elas causam aplicação 
discriminatória da lei porque “uma lei vaga delega, de maneira desautorizada, questões básicas de 
política pública” para tomadores de decisão de baixa hierarquia “para resolução em base ad hoc e 
subjetiva, com os perigos constantes de aplicação arbitrária e discriminatória”. 
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viewpoint-based que conflita com o dever de trato neutro do discurso pelo Estado. Por 

este outro prisma, portanto ela também é inaceitável e ilegítima. 

 

6.1.1 A questão da contextualização no momento do exame substantivo. Se as 

regras de análise e aplicação da cláusula de moralidade fossem pautadas por 

maior objetividade, ela passaria a ser aceitável sob o prisma do tratamento 

neutro do discurso pelo Estado? O caso do Manual de Marcas da USPTO 

(TMEP). 
 

I would like to make this suggestion with respect to the word "disparage". I am 
afraid that the use of that word in this connection is going to cause a great 
deal of difficulty in the Patent Office, because, as someone else has 
suggested, that is a very comprehensive word, and it is always going to be 
just a matter of the personal opinion of the individual parties as to whether 
they think it is disparaging. I would like very much to see some other word 
substituted for that word "disparage". (LESLIE FRAZER, Assistant 
Comissioner of Patents, em testemunho à comissão do Congresso americano 
que discutia o conteúdo do Lanham Act, em 1939, lei que regula o registro de 
marcas naquele país, até hoje em vigor) 

 

Apesar da ausência de diretrizes de análise efetivamente objetivas no texto do 

Manual de Marcas, é evidente que a prática de aplicação da cláusula de moralidade 

pressupõe que os examinadores levarão em conta o contexto de proferimento da 

expressão. No entanto, o Manual prevê a contextualização apenas de maneira ampla, 

deixando claro que algumas expressões poderão ser constatadas como “atentatórias 

à moral e aos bons costumes, independente do produto ou serviço ao qual estejam 

associadas” ou, em oposição a este cenário, se serão ofensivas apenas “tendo em 

vista a conotação que assumem quando aplicadas a certos produtos ou serviços”. O 

caso de marcas envolvendo nomes de santos e entidades sagradas em geral é o 

exemplo mais claro de marcas que assumem conotação ofensiva dependendo do 

contexto, vez que associar estes nomes sacros a certos produtos ou serviços 

“profanos” teria a desrespeitar o sentimento de fé alheio. No entanto, em não havendo 

essa correlação, a expressão pode ser aceitável como marca frente à cláusula de 

moralidade. 

Esta contextualização é de especial atenção em nosso estudo sobre a 

operação da cláusula de moralidade porque é o que de fato exige maior grau de 

subjetividade do aplicador da lei, sendo a que mais tende a criar situações onde o 

Estado age sem a observância do preceito de trato neutro do ponto de vista. É o caso 

onde o examinador, o revisor ou o juiz olham para a marca e contrastam-na com o 



261 
 

contexto social do país, seus costumes, cultura popular, religiões, organizações da 

sociedade civil, e assim por diante. Sem este olhar “para fora”, extrapolando a lógica 

comum da análise marcária (geralmente afeita a contrastar o conteúdo do sinal com 

elementos objetivos bem definidos), não se opera a cláusula de moralidade em 

marcas. 

No Brasil, como já dito, o Manual de Marcas determina a contextualização 

apenas de maneira ampla, sem qualquer diretriz quanto ao procedimento concreto 

que os aplicadores da lei deverão seguir para identificar a imoralidade de um signo 

distintivo. Essa falta de procedimento deixa os examinadores livres para aplicar o 

critério que bem entendam, adotando maior ou menor grau de subjetividade de acordo 

com cada caso. 

A falta de critérios objetivos claros para a aplicação da cláusula de moralidade 

é um dos aspectos que a torna excessivamente vaga a ponto de ser inaceitável 

constitucionalmente. É uma crítica que realizamos ao longo de todo esse trabalho 

justamente porque é o que possibilita que virtualmente qualquer justificativa 

fundamente a aplicação da proibição, “bastando querer”421. A falta de objetividade das 

diretrizes de análise constantes do Manual de Marcas, como vimos, torna a cláusula 

de moralidade verdadeira “norma em branco”, vez que mesmo o parco lastro analítico 

existente para a aplicação da norma é, por esta característica, extremamente vago e 

genérico. 

Frente a esse cenário, é natural que se pense que o problema esteja nessa 

falta de objetividade do Manual de Marcas, que poderia mitigar a indefinição 

intencional do texto da cláusula de moralidade. Fossem as diretrizes mais específicas, 

prescrevendo métodos de análise mais concretos, talvez o grau de subjetividade que 

envolve a aplicação da cláusula pudesse ser diminuído. É neste sentido que 

preconiza, inclusive, as “Orientações/Guidelines” da EUIPO quando reconhecem que 

a cláusula de moralidade naquele território é mais pautada por valores subjetivos, mas 

"que, não obstante, o examinador deve aplicar tão objetivamente quanto possível422". 

 
421 De fato, como veremos na Parte II desse trabalho, há casos onde a única justificativa para o 
indeferimento do sinal pela cláusula de moralidade é uma frase como “o sinal é contrário à moral e os 
bons costumes”, sem qualquer justificativa objetiva. Em outros casos, é fornecida uma explicação, 
ainda que geralmente genérica, apesar de haver alguns casos onde tenta-se elaborar uma 
fundamentação um pouco mais detalhada (que geralmente nunca passa de meia página, de qualquer 
forma). 
 
422 Capítulo 7.3 da seção 4 da parte B das "Orientações sobre marcas e desenhos ou modelos" da 
EUIPO, na tradução oficial em português. Conforme já mencionado anteriormente, o texto oficial em 
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Já o Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP), que é o equivalente 

ao Manual de Marcas da USPTO, é uma excelente fonte de análise para um estudo 

rápido de caso sobre uma diretriz de análise de marcas que tentou descrever de 

maneira mais objetiva como deve ocorrer, na prática, a identificação de sinais imorais 

em geral423. A partir de sua análise, que pretendemos seja rápida, teremos uma noção 

de como tende a se comportar um Manual de Marcas dotado de maior objetividade, 

para que possamos avaliar o potencial de eventual esforço similar no caso brasileiro 

mitigar, em alguma medida, os problemas constitucionais de vagueza e anti-isonomia 

acima identificados. 

Primeiramente, um mérito do TMEP que o torna de qualidade superior ao 

Manual de Marcas do INPI é o fato de ele incorporar, em atualizações regulares, a 

mais recente jurisprudência do Trademark Trial and Appeal Board (TTAB), que é uma 

instância revisora administrativa interna do próprio órgão, às diretrizes de análise, 

cujos precedentes podem ser vinculantes. Se o INPI tivesse a cultura de publicar mais 

os critérios concretos de julgamento que aplica na prática para marcas, incorporando-

os às próprias diretrizes de análise, a vagueza que envolve a cláusula de moralidade 

certamente daria maior segurança jurídica ao sistema marcário (apesar de não 

resolver a questão, como temos visto). 

Pois bem, os itens 1203.03(b), 1203.03(b)(i) e 1203.03(b)(ii) do TMEP já não 

se encontram mais vigentes em razão da decisão da Suprema Corte dos Estados 

Unidos no caso Matal v. Tam (2017), que entendeu ser inconstitucional o trecho da 

legislação marcária americana (o já citado Lanham Act) que impedia o 

reconhecimento de direitos de exclusiva sobre signos distintivos considerados 

depreciativos, desrespeitosos (disparaging). De qualquer forma, seu estudo é 

 
português refere-se à edição de 2017 do manual. Já existe versão mais atualizada, de 2020, ainda sem 
tradução oficial para o português, no entanto. Como o trecho citado não passou por quaisquer 
alterações na nova versão, no entanto, podemos tranquilamente citá-lo como o texto atualmente vigente 
da norma. Apesar de prever essa obrigação de trato objetivo da norma, no entanto, o manual pouco 
provê em matéria de procedimento analítico nestes casos, atrelando-se sempre à menção de outras 
normas gerais que seriam violadas por marcas incidentes no dispositivo. 
 
423 Como visto e como será discutido melhor adiante, a legislação americana previa (porque ambos os 
trechos da lei que compunham uma cláusula de moralidade em marcas foram considerados 
inconstitucionais em decisões da Suprema Corte de 2017 e 2019) que sinais depreciativos 
(disparaging), imorais (immoral) ou escandalosos (scandalous) constituíam base de rejeição absoluta 
a um pleito marcário. É a estas restrições que nos referimos. A diferenciação é importante porque as 
marcas depreciativas são tratadas em seção distinta do TMEP, enquanto as marcas imorais e 
escandalosas são reguladas em outro tópico, mas aqui, por conveniência, trataremos todos os casos 
como se fossem um só, explicitando as diferenças eventualmente existentes. 
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interessante para nosso esforço porque inclui histórico concreto de esforço no sentido 

de tornar mais objetiva e menos vaga a aplicação da cláusula de moralidade. 

Sobre o instituto jurídico central trazido pela lei, qual seja o conceito de 

“disparagement” (“desrespeito” ou “depreciação” de outrem), o TMEP se preocupa, 

em primeiro lugar, em justamente conceituar, com fundamento em jurisprudência, o 

que significa (que é justamente o que falta, ao menos em tentativa, ao Manual de 

Marcas do INPI). Segundo o TMEP, assim, disparagement significa, exatamente, 

“"essencialmente uma violação da privacidade de alguém - o direito de ser "deixado 

em paz" contra o desprezo ou a ridicularização [advindos de outrem]”424. A 

conceituação do significado do termo vago dado pela lei é, e deveria sê-lo igualmente 

no caso brasileiro, o primeiro passo para se tornar mais objetivo e previsível o sistema 

de registro marcário quando da operação da cláusula de moralidade (que, frise-se, 

sequer deveria existir). 

O regramento americano avança para determinar que será aplicado um teste 

padronizado para verificar se determinada marca se encaixa ou não neste aspecto 

específico da cláusula de moralidade. Em primeiro lugar, verificar-se-ia se o interesse 

por detrás da marca pretendida, cujo caráter depreciativo se analisa, é de natureza 

comercial ou não-comercial425 426. 

Em se verificando que o interesse que acompanha a marca é de natureza não-

comercial, aplica-se a próxima etapa do teste, qual seja tentar determinar qual é o 

significado da marca proposta, não só do ponto de vista semântico estrito (denotações 

dicionarizadas do termo), mas a relação da expressão com os demais elementos do 

sinal, a natureza dos produtos e serviços reivindicados e o modo de utilização da 

marca no mercado. O primeiro esforço concreto, assim, é o de tentar entender o 

significado da marca e, justamente, contextualizá-la. Logo depois de concluído esse 

passo, caso se identifique que a marca faz referência a alguma pessoa, instituição, 

crença ou símbolo nacional, analisa-se se a marca, no significado que o examinador 

 
424 No original: “Disparagement is essentially a violation of one’s right of privacy – the right to be "let 
alone" from contempt or ridicule”. 
 
425 Fato que, inclusive, leva como pressuposto um dos pilares de nossa tese, qual seja o de que marcas 
tem conteúdo expressivo e que, apesar de suas correlações naturais com o ambiente comercial, podem 
ser usadas para finalidades não-comerciais, preponderantemente expressivas. Vide capítulo 1, supra. 
 
426 Por “natureza não-comercial” o TMEP entende tratar-se de marcas afeitas a usos corriqueiros delas 
feitos por religiões, etnias, interesses reputacionais pessoais ou interesse público. 
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entendeu que tenha, pode vir a ser interpretada como depreciativa por “parcela 

substantiva do grupo referenciado” (substantial composite of the referenced group)427. 

Neste ponto, nota-se que é feito uso de termo vago e impreciso novamente, qual seja 

“parcela substantiva do grupo referenciado”, dado que o TMEP não indica, nem neste 

nem em outro tópico, os critérios que permitem delimitar como compor e identificar 

esse grupo de pessoas ou entidades. O TMEP deixa claro, no entanto, que essa 

“parcela substantiva” de pessoas do grupo afetado não necessariamente há de ser 

uma maioria. Seria possível, assim, que uma minoria de ofendidos constituísse 

fundamento ao indeferimento de uma marca, ainda que a maioria do grupo 

referenciado pelo sinal não entendesse haver qualquer problema. 

A vagueza também está na ausência de uma indicação objetiva do processo 

que permitirá concluir, ou não, que tal parcela substantiva de grupo entende ser o sinal 

desrespeitoso. O TMEP só determina que o examinador deverá provar, 

rudimentarmente e por meio de suposições (“prima facie”), que o sinal é ofensivo a o 

que quer que seja uma “parcela substantiva do grupo referenciado”. Uma vez feita 

essa constatação, reverte-se o ônus da prova ao depositante do sinal em demonstrar 

que não ocorre tal depreciação. 

Se a marca tiver em sua fundação um interesse comercial, verifica-se primeiro 

se a marca que se imagina desrespeitar terceiros permite identificar os alvos da 

depreciação (a empresa, pessoa, ideia, grupo, etc., referenciado na marca) e, caso 

positivo, se efetivamente ocorre esse desrespeito. Como base analítica o TMEP 

aponta que o desrespeito se verifica analisando-se se a manifestação contida na 

marca seria considerada ofensiva ou questionável por uma “pessoa razoável de 

sensibilidades comuns” (reasonable person of ordinary sensibilities)428. 

 
427 Note-se, aqui, que não é necessário que o termo tal como usado na marca seja considerado 
desrespeitoso pela maioria do grupo afetado. 
 
428 As “Orientações” da EUIPO contam com dispositivo similar no capítulo 7.3 da seção 4 da parte B, 
que aponta que: "(...) os critérios a aplicar são os de um consumidor razoável, com limiares médios de 
sensibilidade e tolerância. (...) Para infringir o artigo (...), uma marca deve ser percebida pelo público 
relevante, ou pelo menos por parte deste, como sendo diretamente contrária às normas morais básicas 
da sociedade. Não basta que a marca seja suscetível de ofender apenas uma minoria reduzida de 
cidadãos excecionalmente puritanos. Por outro lado, o regist[r]o da marca não deve ser permitido 
simplesmente por esta não ofender a minoria igualmente reduzida situada na outra extremidade do 
espetro, que considera aceitável até mesmo a obscenidade mais grosseira. A marca deve ser avaliada 
tendo por referência as normas e os valores dos cidadãos comuns que se encontram entre estes dois 
extremos". 
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Por fim, a objetividade do TMEP sobre identificação de marcas imorais do tipo 

“depreciativas” aponta que, ainda que um termo tenha vários significados, algum dos 

quais não seja ofensivo ou desrespeitoso, é necessário levar-se em conta o contexto 

de mercado em que a marca aparecerá, bem como os produtos ou serviços 

reivindicados. Levar-se-ia em conta a conotação do termo mais provável de ser 

pressuposta pelo público naquele contexto específico para determinar-se a 

ocorrência, ou não, de ofensividade por desrespeito. 

Seguem-se a estas explicações objetivas menções de casos concretos da 

jurisprudência administrativa do órgão onde foi discutido, trabalhado e aplicado o 

conceito central constante da lei (qual seja “disparagement”, o desrespeito ou 

depreciação de outrem). Trata-se de uma tentativa de tornar as diretrizes de análise 

de marcas que envolvem este aspecto da cláusula de moralidade mais objetivas, e 

portanto claras e previsíveis, ainda que somente até certo ponto, e 

independentemente de qualquer análise de mérito que se possa fazer do caminho 

adotado ou da própria necessidade de sua adoção em primeiro lugar. 

Já no tópico de número 1203.01, que no início de 2020 segue vigente a 

despeito do julgamento do caso Iancu v. Brunetti pela Suprema Corte na metade de 

2019, não tendo sido ainda removido das diretrizes apenas porque estas não foram 

atualizadas, o TMEP fornece mais alguns critérios objetivos de análise para aplicação 

da cláusula de moralidade a marcas “imorais” (immoral) ou “escandalosas” 

(scandalous). Um deles é, justamente, quanto a outras adjetivações que derivam dos 

termos técnico-legais e que podem ser utilizadas no processo de exame para uma 

identificação mais flexível de expressões conflitantes com a norma. Assim, a prática 

consolidou que as marcas “imorais” ou “escandalosas” são, também, aquelas que se 

caracterizam como “chocantes ao senso de propriedade429", "ofensivas à consciência, 

sentimentos morais ou que clama por repúdio", além de sinais caracterizados por 

serem "vulgares", entendendo-se esse termo como algo que seja "de mau gosto, 

indelicado, moralmente cru", além de outros adjetivos consolidados na jurisprudência 

não mencionados no TMEP430.  

 
429 O termo sense of propriety pode ser traduzido para “senso de propriedade”, e parece ser usado 
dessa forma na língua portuguesa. De qualquer forma, esclarecermos tratar-se não do sentimento de 
ter a propriedade de algo, mas de ter-se boas maneiras e um bom entendimento de como funcionam 
as relações sociais quando boas e sadias. 
 
430 No caso In Re Mavety Media Group (1994), a CAFC entendeu que para que uma marca seja 
considerada "escandalosa" ("scandalous"), ela deve ser "chocante ao senso de verdade, decência ou 
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Além de outras diretrizes objetivas iguais às aplicáveis às marcas depreciativas, 

que acabamos de repassar, há uma determinação expressa segundo a qual o 

examinador deverá, ao decidir que uma marca é “escandalosa”, fornecer evidências 

que deem suporte à sua conclusão – fato que pouco ocorre na prática brasileira. Estes 

indícios podem ser registros de dicionários que listam o termo pleiteado como algo 

com conotação negativa, geralmente “vulgar”, artigos de jornais ou revistas, 

informações extraídas da internet, e assim por diante. Ponto interessante é o que dita 

que o examinador não pode se basear exclusivamente em uma decisão passada 

sobre o mesmo termo (supostamente ofensivo), como medida para garantir que a 

análise do tempo contemple eventual chance de este passar por algum tipo de 

ressignificação que lhe saque a conotação vulgar, evitando um “engessamento” da 

jurisprudência administrativa sobre o emprego de determinado termo em marcas. 

Outro aspecto que cumpre notar é o que aponta que o foco da análise é a 

caracterização da marca como “escandalosa”, e não o teor do produto que ela se 

destina a identificar. O conteúdo do produto que a marca identifica é irrelevante para 

a análise de viabilidade do registro de marca, pelo que o fato de determinado sinal 

identificar, por exemplo, uma revista pornográfica ou um objeto de uso sexual não 

deve, por si só, repercutir de qualquer maneira na análise do pedido de registro. 

Por fim, dentre as disposições relevantes, está a interessante previsão de que 

sempre que o examinador suspeitar que uma marca inclui conteúdo escandaloso, ele 

deve consultar seu superior hierárquico antes de tomar a decisão, como forma de 

“garantir a consistência” dos exames realizados nessa seara. 

Ainda que haja outros aspectos interessantes que possamos comentar, os aqui 

apontados já bastam para nossa discussão, tendo a memória ficado até bastante 

extensa. O que queremos demonstrar com o presente desdobramento de subcapítulo 

é justamente que o Manual de Marcas do INPI, ao ser altamente sucinto quanto às 

diretrizes concretas de análise para marcas que envolvam o inciso III do art. 124 da 

LPI, sequer permite afirmar que a norma legal não é uma “norma em branco”. Veja-se 

que, no caso do TMEP da USPTO, há uma preocupação constante – inexistente aqui 

– em ao menos tentar criar-se uma racionalidade padronizada em torno da aplicação 

 
propriedade; vergonhosa; ofensiva; desonrosa (...)". Cf. HANDELMAN, Jeffery. Guide to TTAB 
Practice. Estados Unidos: Wolter Kluwers, 2019 [data da última atualização]. p. 8-14 (§8.04[F]). 
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deste inciso, conferindo-lhe alguma previsibilidade através da menção a critérios 

subjetivos de análise que permitam aos titulares tomar alguma precaução. 

A crítica que pretendemos fazer é, justamente, a de que mesmo com essa 

preocupação em tornar mais objetivas as diretivas de análise de marcas imorais (e 

assim por diante), a norma continua sendo excessivamente vaga e de aplicação 

inconsistente, o que afeta a previsibilidade quanto à sua aplicação. Assim, mesmo os 

esforços para tornar a norma menos subjetiva são insuficientes para livrá-la da 

situação de conflito para com o predicado da livre expressão431. 

Veja-se, por exemplo, que um dos esforços para tornar mais claro o conteúdo 

da regra (afastando seu caráter de “norma em branco”) é justamente o de fornecer 

mais adjetivações para os termos usados na lei. Tais adjetivações continuam sendo 

extremamente vagas, pelo que acabam verdadeiramente por expandir o rol de termos 

genéricos que fornecem pretextos indefinidos para a supressão de expressões. O fato 

de não haver indicação sobre como determinar qual é a “parcela substancial do 

público” afetada pela marca ofensiva em questão aumenta a margem de 

discricionariedade passível na aplicação da norma pelo oficial de análise. 

Aliás, deve-se ressaltar o fato de o examinador permanecer com um poder 

praticamente arbitrário. Ainda que exista a obrigação de fornecer algum tipo de 

evidência que fundamente a conclusão de ofensividade da marca, não há, e 

provavelmente nem poderia haver, um meio de aferir a quantidade e a qualidade das 

evidências apresentadas. No Brasil, como veremos na Parte II, basta o examinador 

dizer que a palavra é ofensiva, ou que faz referência a algo negativo, para justificar a 

aplicação da cláusula. No caso americano, basta uma definição de dicionário para 

excluir, ignorado o contexto, a possibilidade de reconhecimento marcário de uma 

palavra. Tweets e prints de blogs e dicionários informais de gírias (onde qualquer um 

pode anonimamente fornecer a definição de algum termo, tais como o Urban 

Dictionary) são frequentemente oferecidos como prova de que determinado termo é 

“vulgar” e não goza de aceitação social suficiente para obter o reconhecimento 

marcário. Fato é que, como a compreensão da ofensividade das palavras e imagens 

é necessariamente subjetiva, ainda que eventualmente haja padrões (que não são 

regras), evidências de ofensividade para qualquer palavra ou imagem dificilmente 

 
431 Neste sentido, cf. CARPENTER, Megan; Contextual Healing: What To Do About Scandalous 
Trademarks and Lanham Act 2(a). In: Hastings Law Journal, v. 68, 2016. 
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faltarão a quem as procura. Ademais, quando a jurisprudência admite que expressões 

“de mau gosto” podem se encaixar na proibição legal, toda justificativa vira “fair game” 

para o indeferimento do sinal. Na nossa LPI tem-se o tal “sentimento digno de respeito 

e veneração”, que significa virtualmente qualquer coisa, sequer fazendo menção à 

religião, já que o mesmo inciso da lei fala em “liberdade de crença”. Quem é o 

examinador, ou o juiz, para dizer que determinado sentimento não é “digno de respeito 

e veneração”, quando a Constituição assegura a liberdade de crença, pensamento e 

manifestação? 

Como vimos, ainda que se tente, é extremamente difícil, quiçá possível, traçar-

se critérios objetivos administráveis para analisar se determinado sinal é “imoral”, 

“ofensivo” “escandaloso” e assim por diante. Assim, é óbvio que a atividade de exame 

marcário recairá sob a “vontade incontrolada de um oficial” (como diz a Suprema Corte 

em Shuttlesworth, op. cit.), o que dá margem não só a arbitrariedades, mas a 

aplicações anti-isonômicas, inconsistentes e, portanto, injustas da lei – além de ser no 

mínimo estranho ter um examinador de marcas engajando-se em ponderações sobre 

a vida social e os costumes históricos e atuais. Transforma-se em efetiva censura. 

Especialmente no caso brasileiro, onde sequer tem-se uma cultura de transparência 

quanto à jurisprudência administrativa em marcas que permita saber com clareza 

como vem decidindo os examinadores, é impossível dizer que a vagueza da cláusula 

de moralidade, pela falta de critérios objetivos de análise, é admissível constitucional 

ou democraticamente. Este modo de procedimento é incompatível com o pressuposto 

de trato neutro do ponto de vista pelo Estado, que impede que o ente público tome 

atitudes concretas para “tomar lado” no debate público quando na condição de seu 

receptor e regulador. A vagueza da cláusula de moralidade, ao desrespeitar 

frontalmente esta premissa, permite que o Estado desestimule o proferimento de 

opiniões impopulares expressas por meio do sistema marcário, sendo tal realidade 

inaceitável juridicamente. 

Em suma, não inadmitimos que talvez fosse possível mitigar essa tensão caso 

houvesse algum modo de conferir ao exame destas marcas “infames” altíssimo grau 

de objetividade, com regras que dessem aos usuários previsibilidade suficiente, e ao 

mesmo tempo respeitando a isonomia e não ferindo as prerrogativas de livre 

expressão através da garantia de trato neutro do ponto de vista pelo Estado. Se 

existissem, talvez fossem aceitáveis e resolvessem o problema; mas, por operação 
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da lógica e imposição da realidade, nos parece extremamente improvável que essa 

realidade algum dia se configure. 

 

6.2 A cláusula de moralidade é a única regra que transforma a natureza 

jurídica do ato administrativo de deferimento de registro de marca de 

vinculado para, na prática, discricionário. Inegável indício de 

inconstitucionalidade com base no predicado de trato neutro do discurso 

por parte do Estado. 
 

Somehow, the PTO “knows” that a mark is scandalous. (Brief de ERIK 

BRUNETTI no caso Iancu v. Brunetti, da Suprema Corte dos Estados Unidos, 

2019). 

 

Sabe-se que o ato administrativo de deferimento de registro de marca é 

vinculado, vez que, ausente hipótese de enquadramento nas proibições legais, o ente 

público não tem a faculdade de denegar o pedido por razões genéricas de 

conveniência e oportunidade. É bem verdade que, uma vez que é da natureza da 

análise de viabilidade de um pleito marcário realizar comparações e contrastes em 

geral, é impossível que qualquer decisão seja 100% objetiva, mas a similaridade, a 

identidade ou suas ausências são mais facilmente aferíveis objetivamente. De fato, a 

margem de liberdade do examinador em decidir com base em visões pessoais ou 

peculiares da realidade é notadamente reduzida em virtualmente todos os incisos do 

artigo 124 da LPI – a cláusula de moralidade do inciso III é a única exceção. A regra 

é a decisão técnica e objetiva, com reduzido grau de subjetivismo e ausência de 

efetiva valoração por parte do agente público432. 

 Neste contexto, o caso do inciso III é o único em que, na prática, a decisão final 

quanto ao pedido fundamenta-se em impressões pessoais, invocação de fontes 

bibliográficas contestáveis e quesitos analíticos pouco técnicos e objetivos, como já 

vimos ao longo deste capítulo. A aplicação da cláusula de moralidade dá tanta 

margem para a autoridade decidir subjetivamente (ainda que esta liberdade não seja 

total, dado que, em tese, é necessário o oferecimento de alguma evidência em caso 

 
432 No que se harmoniza com a explicação clássica de Hely Lopes Meirelles quanto ao conceito de ato 
administrativo vinculado, que pressupõe um grau reduzido de liberdade de atuação do ente público. Cf. 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 42ª ed. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 
191-192. 
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de aplicação da proibição) que o ato administrativo de deferimento da marca pode 

passar a ser caracterizado como discricionário neste caso. Passa a ser pautado por 

motivações de conveniência e oportunidade, não mais na vinculação a regras 

objetivas esboçadas na lei e especificadas nos regulamentos. 

 Segundo Hely Lopes Meirelles433, 

 

A discricionariedade administrativa encontra fundamento e justificativa na 

complexidade e variedade dos problemas que o Poder Público tem que 

solucionar a cada passo e para os quais a lei, por mais casuística que fosse, 

não poderia prever todas as soluções, ou, pelo menos, a mais vantajosa para 

cada caso ocorrente. 

 

 Logo se vê, facilmente, que a cláusula de moralidade é o único caso que impõe 

ao ente registrador complexidade e variedade de problemas tamanha que seja 

impossível prever todas as soluções em lei – ou mesmo nos regulamentos. Todos os 

demais incisos do art. 124 permitem elevado grau de previsibilidade e resolução 

técnico-objetiva de eventuais conflitos com base em um conjunto de regramentos 

pouco mutáveis, mas bastante claros e compreensíveis. Tal não se confirma no caso 

isolado do inciso III, porque tanto a lei quanto os regulamentos aplicáveis são 

extremamente vagos em seu conteúdo, constituindo-se em verdadeiras “normas em 

branco”. Se o ato de deferimento de registro de marca é vinculado, só quando da 

aplicação do inciso III tem-se caso de invocação da discricionariedade administrativa. 

 Se a natureza jurídica do ato administrativo de concessão de marcas é de ato 

vinculado, de fato soa anormal admitir-se a prática do poder discricionário somente 

quando a cláusula de moralidade estiver sob aplicação. Em verdade, o ato 

administrativo praticado sob a égide da cláusula de moralidade aproxima-se, per se, 

mais de uma classificação como arbitrário do que como verdadeiramente 

discricionário, vez que a lei, ao examinador, sequer “assinal[a] os limites de sua 

liberdade de opção na escolha dos critérios postos à sua disposição para a prática do 

ato”434 – ainda que os regulamentos, como se viu, tentem, sem qualquer sucesso, 

identificar delimitações. Na esteira de nossa tese, os atos administrativos de 

indeferimento de registro de marca são arbitrários prima facie. 

 
433 Idem, p. 193. 
 
434 Idem, p. 194. 
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 De qualquer forma, o ponto é que a caracterização do ato administrativo que 

envolve a aplicação da cláusula de moralidade como discricionário traduz-se em forte 

evidência de inocorrência de trato neutro do discurso por parte do Estado – que, como 

já vimos, é pressuposto constitucional e democrático. Se a prática da cláusula de 

moralidade pressupõe exercício do poder discricionário – quiçá arbitrário - então pode-

se concluir facilmente que não há neutralidade no trato do conteúdo do discurso neste 

ato administrativo, o que o torna imediatamente incompatível com o predicado 

expressivo. Houvesse harmonia, o resultado seria uma subsistência do caráter 

vinculado do ato – o que não ocorre. Este fato, somado à anormalidade latente em 

ter-se 22 critérios preponderantemente objetivos de análise resultantes em vinculação 

do ato administrativo decorrente, enquanto apenas um critério é puramente subjetivo 

e discricionário, sugere fortemente que a cláusula de moralidade é, acima de tudo, 

inadequada como filtro analítico da viabilidade de signos distintivos. 
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6.3 O cenário completamente oposto em direitos autorais. Ausência 

completa de quaisquer filtros de moralidade no reconhecimento ou 

registro, pelo Estado, de direitos sobre criações do espírito. Instância em 

que ocorre efetivamente o trato neutro do discurso por parte do Estado, 

que deixa para o livre mercado de ideias a função de testar a 

aceitabilidade de discursos. Descompasso juridicamente injustificável 

entre a legislação de marcas e a de direitos autorais, visto que marcas 

gozam de igual componente expressivo. 
 

If the Copyright Act included a clause prohibiting copyright registration of 

works that disparage any person, the First Amendment violation would be 

obvious. The government registers copyrights just as it registers trademarks. 

The First Amendment applies in the same way to both. (Trecho do brief de 

SIMON SHIAO TAM, no caso Matal v. Tam, julgado pela Suprema Corte 

americana em 2017) 

 

If it is true that the denial of trademark registration does not prevent anyone 

from speaking and allows the mark owner to continue to use the mark, just 

without the additional benefits of registration, then it is equally true that a 

denial of copyright registration also does not preclude anyone from speaking 

and allows the author to continue publishing his work, just without the benefit 

of federal copyright registration. If it is true that denial of trademark registration 

increases speech by denying the mark owner the ability to suppress the 

speech of others, then it is equally true that the denial of copyright registration 

will increase speech because it will deny the author the ability to suppress the 

speech of others. Both trademarks and copyrighted works have a significant 

expressive component to them, and their treatment cannot but rise and fall 

together. (Trecho do brief de PROFESSORES DE DIREITO, encabeçados 

por GREGORY DOLIN, da University of Baltimore, no mesmo caso) 

 

 Dentro do direito da propriedade intelectual, é notório que os campos afeitos ao 

direito industrial – marcas, patentes e desenhos industriais – contam com cláusulas 

de moralidade legais, enquanto o ramo dos direitos autorais não apresenta qualquer 

amarra da mesma natureza. Sem que possamos compreender, de pronto, o motivo 

pelo qual ocorre tal discrepância, o presente subcapítulo se dedica a refletir 

justamente sobre esta questão. Deixaremos para o subcapítulo seguinte a análise 

sucinta sobre a cláusula de moralidade em patentes e desenhos industriais. 

 Inicialmente, cumpre ressaltar que essa ausência de uma cláusula de 

moralidade como condição para o reconhecimento de proteção jurídica aos direitos 
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autorais é algo relativamente recente na história humana. Desde o início da história 

dos direitos autorais até pelo menos a segunda metade do século XX, é plenamente 

possível verificar-se a atuação de cortes e outros órgãos estatais no sentido de 

condicionar a concessão de direitos autorais a requisitos de observância a padrões 

de moralidade. Richard Rogers Bowker constatava435 essa realidade histórica já em 

1912: 

 

There can be no copyright in an immoral book, and Lord Eldon, in Southey v. 

Sherwood, carried this doctrine so far as to deny the common law right of an 

author in a non-innocent manuscript, because there could be no right to hold 

what there was no right to sell. (...) In the American case of Broder v. Zeno 

Mauvais Music Co., Judge Morrow, in the U. S. Circuit Court in California, in 

1898, held that as a song which the plaintiff sought to protect contained 

indecent words, it was not entitled to protection under the copyright law. There 

can be no copyright in blasphemous, seditious, or libelous books; (…). There 

can be no copyright in books involving fraud (...). 

 

 O caso da jurisprudência americana citado no trecho acima envolve o direito 

autoral sobre a música “Dora Dean”, cujo enforcement foi negado pelas cortes sob o 

pretexto de imoralidade visto que a letra incluía o trecho “She’s the hottest thing you 

ever seen” (“Ela é a coisa mais quente [mais “gostosa”] que você já viu”). Referido 

trecho, por ter um significado “indelicado e vulgar”, implicou na negativa de 

reconhecimento de direitos autorais sobre a canção. 

 Em Martinetti v. Maguire, julgado em 1867 pela Circuit Court da Califórnia, 

entendeu-se que os direitos autorais sobre a peça de teatro “The Black Crook” não 

eram oponíveis a uma obra de enredo praticamente idêntico, de título “The Black 

Rook”, tendo em vista que o material original previa como ponto alto a apresentação 

de mulheres de vestido, ou sem vestido, e agindo de maneira “provocante”. O 

 
435 BOWKER, Richard Rogers. Copyright - Its History and Its Law. Being a Summary of the 
Principles and Practice of Copyright with Special Reference to the American Code of 1909 and 
the British Act of 1911. Estados Unidos: Houghton Mifflin Company, 1912. p. 86-87. Nossa tradução: 
“Não é possível incidir direito autoral em um livro imoral, e o Lord Eldon, em Southey v. Sherwood, 
levou essa doutrina ao ponto de negar o direito consuetudinário de um autor em um manuscrito não-
inocente, porque não poderia incidir direito sobre algo que não gozasse de direito de venda. (...) No 
caso americano Broder v. Zeno Mauvais Music Co., o Juiz Morrow, na U.S. Circuit Court da Califórnia, 
em 1898, decidiu que dado que uma música que a parte autora buscava proteger continha palavras 
indecentes, ela não gozava de proteção sob a lei de direitos autorais. Não incidem direitos autorais em 
livros blasfemos, subversivos ou caluniosos (...) Não pode haver direito autoral sobre livros que 
envolvam fraude (...)“. 
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raciocínio da corte foi o de que como a lei impunha que direitos autorais só seriam 

outorgados a peças “aptas à apresentação pública” (suited for public representation), 

a palavra “aptas” foi interpretada como evidência de que a vontade do legislador foi a 

de outorgar proteção apenas a obras que “encorajem a virtude e desencorajem a 

imoralidade”. Obras que ofendam a moralidade, assim, não estariam em conformidade 

com o objetivo pelo qual o Congresso outorgou proteção aos direitos autorais, 

viabilizando a negativa de seu reconhecimento, no caso, tendo em vista o apelo ao 

obsceno realizado pelo material. 

Aliás, exemplos análogos na jurisprudência brasileira não faltam. Podemos citar 

um que já analisamos em artigo passado de nossa autoria436, qual seja a obra O bom 

crioulo, de Adolfo Caminha, que teve sua apreensão decretada pelo poder público em 

meados de 1935. A alegação era a de desrespeito às Forças Armadas vedado 

conforme Lei Federal, caracterizador de “abuso da liberdade de crítica”. Isso porque 

o teor da obra narrava, em ambiente ficcional, a aplicação de castigos físicos 

(“chibata”) no âmbito da Marinha, além de trazer personagens homossexuais e cenas 

de conteúdo “obsceno”. A circulação da obra sequer foi autorizada pelo STF, que se 

limitou a resolver questões de competência nos autos do “Recurso de Apreensão de 

Livro – RAL nº 1” em 1938. De fato, com a existência de um “Serviço de Censura de 

Diversões Públicas” na Era Vargas, seguido da “Divisão de Censura de Diversões 

Públicas” do Regime Militar, nos parece tranquilo dizer que a realidade da imposição 

de noções de moralidade como pré-requisito para a obtenção de direitos autorais 

efetivos sobre obras consolidou-se somente com a Constituição Federal de 1988. Nos 

Estados Unidos, igualmente, decisões dos anos 1970 já davam tais imposições de 

moralidade emanadas de cima para baixo como algo ultrapassado437, com o 

predomínio da noção de que o Estado não poderia utilizar-se das normas de direito 

 
436 BARBAS, Leandro Moreira Valente. A importância de olhar para trás: O recurso de apreensão 
de livro e os tempos em que vivemos. In: Passagens. Revista Internacional de História Política e 
Cultura Jurídica. Rio de Janeiro: vol. 7, no.1, janeiro-abril, 2015, p. 94-108. 
 
437 Cf. Mitchell Bros. Film Group. v. Cinema Adult Theater, julgado em 1979 pela Court of Appeals for 
the 5th Circuit. 
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autoral como veículo para impor suas visões particulares de moralidade para o 

público438 439. 

O caso Shook v. Daly, julgado por uma corte de Nova York em 1875, concluiu 

que "os direitos do autor são secundários ao direito do público em ser protegido do 

que é subversivo da boa moral". Nota-se imediatamente que este motivo justificante 

da negativa de reconhecimento de direitos autorais sobre obras é virtualmente idêntico 

ao que verificamos, no capítulo 4, supra, para a existência de uma cláusula de 

moralidade em marcas, o que desde já nos permite levantar suspeitas sobre a higidez 

da lei atualmente vigente. É relevante para nossa tese, assim, buscar entender se há 

algum motivo pelo qual a cláusula de moralidade em direitos autorais não deve existir 

ao mesmo tempo em que se faz necessária para marcas. Há alguma diferença 

conceitual profunda entre ambos os institutos jurídicos (direitos autorais e marca), vez 

que ambos estão insertos na esfera mais generalizante da propriedade intelectual, 

que justifique a existência de cláusula de moralidade em um, mas não em outro? 

No caso Matal v. Tam, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 

2017, representantes do Estado e alguns poucos amicus curiae apresentaram 

justamente uma argumentação sobre este ponto440, que busca fundamentar a 

existência de uma diferenciação de trato nestes institutos jurídicos. Da mesma forma, 

doutrina pretérita (referenciada por alguns destes amici curiae)441 também já tocavam 

no assunto. Não se trata de um argumento longo. A ideia era defender que direitos 

autorais não podem contar com limitações de moralidade ao conteúdo do discurso 

expresso, enquanto o contrário seria verdadeiro em marcas. O cerne da 

argumentação é o de que o objeto tutelado pelos direitos autorais é a própria obra 

(como produto) que o autor busca comercializar, enquanto o objeto tutelado pelas 

 
438 Idem. 
 
439 Apesar de, como veremos, a noção de “obscenidade” ainda ser reconhecia como uma das restritas 
subcategorias de discurso que a jurisprudência norte-americana permite suprimir. No entanto, não se 
pode tomar o conceito pela literalidade do termo, pelo que um estudo mais detalhado é necessário para 
a total compreensão do entendimento jurisprudencial. Pretendemos passar pelo tema na Parte II deste 
escrito, justamente quando falarmos das marcas que envolvam vocabulário e imagens sexualmente 
explícitos ou sugestivos. 
 
440 A exemplo de Amanda Blackhorse, que protagonizou batalha jurídica apartada contra a marca 
REDSKINS, do time de futebol americano da NFL, por alegada ofensa aos indígenas no nome da 
equipe. Outro dos briefs neste sentido recebe a assinatura de Rebecca Tushnet, cuja obra já 
comentamos no capítulo 3, supra. 
 
441 Cf. RAMSEY, Lisa. A Free Speech Right to Trademark Protection? (op. cit.), p. 880-881. 
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marcas é tão somente a expressão que possibilita a identificação de um fornecedor 

pelo público – não o produto que se busca comercializar após realizada tal 

identificação. 

Tenta-se criar uma hierarquia onde direitos autorais seriam de maior nobreza e 

importância social que marcas. Limitações de conteúdo aplicáveis ao reconhecimento 

jurídico de direitos autorais guardariam potencial de causar efeitos mais indesejáveis 

na criação e divulgação de conhecimentos e obras relevantes para a sociedade do 

que as mesmas limitações quando aplicadas ao reconhecimento jurídico de 

marcas442. Isso porque é pressuposto da existência do sistema de proteção a direitos 

autorais o fornecimento de incentivos econômicos para a criação e ampla divulgação 

de ideias (não abstratamente, mas em forma devidamente expressa), enquanto este 

pressuposto não estaria presente no caso das marcas. O Estado não protege os 

signos distintivos para incentivar que mais marcas passem a existir e circular - como 

ocorre com os direitos autorais -, mas sim para estimular investimentos na atividade 

econômica vinculada a um padrão protegido e reconhecido de qualidade 

consubstanciado na marca, além de desincentivar a concorrência desleal, as fraudes, 

etc. 

Em se tratando de função menos ligada à expressão, limitar o conteúdo de 

marcas através de uma cláusula de moralidade seria “menos agressivo” à livre 

expressão que fazer o mesmo com direitos autorais. Ou seja, interferir na expressão 

veiculada por meio de marcas não guardaria tanta repercussão social como interferir 

na expressão veiculada com amparo de direitos autorais - daí a diferença de trato, 

havendo cláusula de moralidade em um, mas não em outro caso. 

A argumentação muito se assemelha ao que vimos na introdução ao capitulo 

6, quando falamos na cláusula de moralidade em marcas como “restrição modesta ao 

conteúdo de discursos”, em virtude de sua baixa repercussão social à primeira vista. 

O argumento parece ir no sentido de que condicionar a obtenção de direitos autorais 

a padrões de moralidade emanados do Estado distorceria muito mais o debate público 

do que fazer o mesmo com marcas, e por essa razão um caso não comporta a 

imposição destes limites enquanto no outro o contrário é verdadeiro. 

 
442 Isso porque é pressuposto da existência do sistema de proteção a direitos autorais o fornecimento 
de incentivos econômicos para a criação e ampla divulgação de ideias (não abstratamente, mas em 
forma devidamente expressa). 
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E, como vimos na mesma ocasião, a resposta ao argumento também aqui se 

faz plenamente possível. A distinção que se faz entre marcas e direitos autorais com 

base no objeto tutelado por cada um dos institutos é realmente irrelevante, porque a 

cláusula de moralidade limita o proferimento de discursos em ambos os casos da 

mesma maneira. Ainda que nas marcas este discurso tenda a ser mais conciso, por 

imposição natural e lógica da prática do branding, a expressão nelas contida não 

perde este caráter. Inclusive, sequer o argumento de haver incentivos econômicos 

diversos em cada caso procede, porque o interesse econômico de quem protege 

direitos autorais geralmente é o mesmo de quem protege marcas, qual seja reservar 

um direito de exclusiva que lhe garanta, de maneira estratégica, uma vantagem 

competitiva num mercado onde abunda a concorrência. Na marca, inclusive, assim 

como no direito autoral, o que se protege são os direitos do titular em relação ao uso 

que terceiros fazem do objeto protegido, além de servirem para garantir uma mais fácil 

compensação financeira em caso de contrafação. Tanto em um instituto como em 

outro, a proteção pode recair tanto em expressões que se traduzem em discursos 

puramente políticos (núcleo justificante clássico da liberdade de expressão, como 

preconizava Meiklejohn) quanto em discursos de utilização puramente comercial, caso 

do código-fonte de um software (que é protegido por direito autoral) e sua 

identificação443. Vê-se logo que, como ambos tutelam materializações de discursos 

protegidos constitucional e democraticamente, mesmo que com objetivos jurídicos 

distintos, não há o que os diferencie sob esse ponto de vista específico. 

O núcleo da resolução da questão, assim, está em constatar-se que, em ambos 

os casos, cláusulas de moralidade operam idêntica interferência injustificada no 

discurso constitucional e democraticamente protegido. Não importa que um instituto 

(direitos autorais) proteja "o produto em si" (a obra) enquanto outro (marcas) proteja 

"o meio de identificação dos produtos ou de seus fornecedores". Em verdade, 

restringir a expressão do elemento identificador repercute também no próprio 

consumo do produto/serviço e da visão que se tem dele. Daí conclui-se que interferir 

no conteúdo expressivo de marcas não difere rigorosamente em nada de uma 

interferência no conteúdo expressivo de obras protegidas por direito autoral; 

não há qualquer motivo de fundo jurídico ou conceitual que permita realizar-se 

 
443 A memória ao caso do software como expressão “mundana” e de interesse puramente comercial 
veio do brief de Erik Brunetti no caso Matal v. Tam. Curiosamente, mas não coincidentemente, trata-se 
do mesmo Brunetti que depois veio a ser parte no caso Iancu v. Brunetti. 



278 
 

algum tipo de diferenciação entre os institutos a justificar a incidência de uma 

cláusula de moralidade em um, mas não em outro. 

Por isso mesmo é que há uma miríade de expressões, chocantes, 

escandalosas, ofensivas, imorais, perturbadoras, de extremo mau gosto, e assim por 

diante, que gozam de completa proteção por direitos autorais, não havendo inclusive 

qualquer obrigação de moralidade que lhes impeça a obtenção do registro respectivo. 

Quantas músicas com letras extremamente vulgares, recheadas de palavrões e 

insinuações sexuais (quando não explícitas mesmo, que é algo bastante recorrente 

hoje em dia) já não escutamos, e que contam com completa proteção autoral? 

Quantos livros, fotos, pinturas, esculturas já não chocam e chocaram, tendo sido 

considerados extremamente ofensivos, para mesmo assim usufruírem das 

prerrogativas legais de autor, podendo inclusive obter o registro respectivo sem 

quaisquer problemas?  

Os livros antissemitas de Siegfried Ellwanger e o manual do guerrilheiro urbano 

comunista de Marighella; as letras de funk com menções de sexo explícito; as artes 

de festivais punk que representam o Presidente da República sendo assassinado (ou 

a capa do CD do Brujeria que mostra Trump com uma machete atravessada na 

cabeça); o "Especial de Natal do Porta dos Fundos" de teor altamente blasfemo; a 

música "Cocaine", de Eric Clapton, ou "Brown Sugar", dos Rolling Stones (fazendo 

menção às drogas cocaína e heroína, respectivamente). Todos estes exemplos são 

obras integralmente protegidas por direitos autorais, o que viabiliza, inclusive, sua 

exploração econômica plena, além de sua exposição à sociedade, a despeito do 

potencial de choque ou ultraje que eventualmente representem. Proibir sua circulação 

traduz-se em censura inequívoca. Por outro lado, seria impossível, no cenário atual, 

a obtenção de marcas que contivessem o cerne da carga expressiva das obras 

mencionadas, com a cláusula de moralidade sendo aplicada sob a justificativa de que 

"o Estado precisa proteger o público da exposição a estas mensagens em razão de 

seu teor ofensivo, imoral, chocante" e assim por diante. 

Logo se vê que o “paradoxo da cláusula de moralidade em marcas”444 é 

completamente confirmado pelo diagnóstico da situação da proteção autoral das 

 
444 Segundo o qual, conforme vimos em 5.2, supra, não faz sentido dizer-se que o indeferimento de 
marcas imorais serve para proteger a sociedade da exposição à mensagem nelas contida ao mesmo 
tempo em que se admite que a negativa de registro não resulta em proibição de o titular divulgar 
publicamente a mesma mensagem, inclusive na condição de marca. 
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obras. Não há que se falar em eventual papel do Estado em proteger o público da 

exposição a mensagens ofensivas e imorais quando - corretamente - não há nenhum 

óbice para a disseminação destas mesmas mensagens em sociedade, inclusive com 

o gozo de proteção autoral reconhecida por este mesmo Estado. Ou seja, ainda que 

de fato existam mensagens com as quais o público não queira se ver confrontado, 

dada sua ofensividade, imoralidade ou potencial de choque, a liberdade de expressão 

impõe que estas mesmas expressões não podem ser impedidas445 de acessar a 

“praça pública” sob um pretexto de proteção social, salvo raríssimas exceções. 

Além do “paradoxo”, a inexistência de uma cláusula de moralidade em direitos 

autorais também desautoriza argumentações segundo às quais o Estado, ao conceder 

certificado de registro com seus timbres e assinaturas oficiais, acaba se associando, 

de alguma medida, aos direitos concedidos, dando a impressão ou a certeza de um 

endosso público à mensagem contemplada pela marca. Ora, se assim fosse, então 

estaria o Estado manifestando concordância para com toda obra que recebe sua 

proteção autoral, inclusive com eventual certificado de registro expedido por órgãos 

oficiais? Assim, a presente análise do cenário em direitos autorais também confirma 

nossas conclusões sobre marcas e government speech, que dialogam com as 

justificações da existência de uma cláusula de moralidade em marcas (capítulo 3, 

supra). 

Em suma, a ausência total de uma cláusula de moralidade em direitos autorais 

nos permite identificar este instituto jurídico como uma instância onde o Estado 

efetivamente trata o discurso de forma neutra, sem se imiscuir em seu conteúdo sob 

pretexto de proteção da moral e dos bons costumes. Tal interferência já ocorreu no 

passado, quando eram comuns as atividades abertamente censórias por parte do 

Estado, ou quando tribunais decidiam pela não-incidência de direitos autorais em 

obras que ofendessem a moralidade, na esteira dos casos exemplificativos que 

mencionamos (inclusive um oriundo da jurisprudência do STF). Os mesmos motivos 

justificantes da existência de uma cláusula de moralidade em marcas outrora serviram 

para fundamentar interferências nas expressões protegidas por direitos autorais.  

Assim como a livre expressão não tolera, de maneira evidente para qualquer 

um, que direitos autorais só possam ser outorgados mediante a autorização de um 

 
445 Ainda que seja possível, em alguns casos, impor-se restrição de horário, local ou modo de expressão 
para algumas mensagens, de acordo com o que vimos em 5.2, supra. 
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censor atuando em nome do Estado, igualmente inexiste justificativa para que a 

mesmíssima coisa possa ocorrer no caso das marcas. A ausência de diferenciação 

justificável entre os institutos, para nós, constitui evidência sólida de que, mesmo nos 

dias de hoje, a autoridade pública que determina a aplicação da cláusula de 

moralidade para indeferir um pedido de registro de marca age rigorosamente da 

mesma forma, com o mesmo procedimento e com o mesmo resultado que um censor 

de outrora, ainda que ausente qualquer intenção autoritária. Irrelevante que a lei lhe 

autorize e até lhe imponha assim se portar: é por isso que dizemos que o predicado 

da livre expressão é prerrogativa democrática, além de direito constitucional: 

sobrepõe-se a qualquer lei. Temos aqui, então, um fragmento importantíssimo de 

nossa tese. 
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6.4 Patentes, desenhos industriais e a cláusula de moralidade análoga. 

 

Of course, what’s “aesthetically pleasing” to some is revolting to others (...). 

Though the restrictions on design patents are not part of the present case, 

they are in pari materia, for in both the trademark and design patent context 

the PTO takes upon itself the function of an arbiter of what is offensive and to 

whom. (...) Although utility patents are not often thought of as having a First 

Amendment “expressive” function, certain inventions can be viewed as 

immoral by either the Government or the members of the general public (...). 

After all, the inventors would not be prohibited from speaking in other manner 

(for example, through scientific publications and the like). (Trecho do brief de 

PROFESSORES DE DIREITO, encabeçados por GREGORY DOLIN, da 

University of Baltimore, no caso Matal v. Tam, julgado pela Suprema Corte 

americana em 2017)446 

 

A essa altura de nossa tese, talvez surpreenda constatarmos que os sistemas 

de registro de patentes e desenhos industriais também contam com cláusulas de 

moralidade. Com efeito, a LPI, em seu art. 18, inciso I, determina que não são 

patenteáveis “o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem 

e à saúde públicas”. Já a disposição relativa à cláusula de moralidade em desenhos 

industriais vem no art. 100, inciso I, que diz não ser registrável como desenho 

industrial “o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou 

imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso 

ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração”. 

Curiosamente, a cláusula de moralidade em patentes é de redação menos 

abrangente que aquela existente em desenhos industriais, cuja redação é 

praticamente idêntica à do art. 124, III. Mais curioso ainda é constatar-se o Código da 

Propriedade Industrial de 1971 (Lei Federal nº 5.772) trazia em sua dicção a restrição 

ao patenteamento também do que fosse contrário não só à moral, mas também “aos 

cultos religiosos e aos sentimentos dignos de respeito e veneração”. A LPI de 1996 é 

que retirou do texto do art. 18, I, as menções expressas às religiões e sentimentos, 

para deixar somente o que concerne à moral e aos bons costumes (de caráter mais 

vago). Seria interessante a realização de um apanhado histórico ou uma pesquisa nos 

anais do Poder Legislativo para verificar se há algum documento que permita 

 
446 O presente capítulo também é escrito com base e livre inspiração neste material, citando as fontes 
apud nos momentos oportunos. 
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identificar precisamente o motivo pela redação diferente, mas isso fica para outra 

oportunidade. Afinal, o que nos importa aqui é constatar que há cláusulas de 

moralidade análogas à de marcas em patentes e em desenhos industriais. 

A cláusula de moralidade em patentes está contida em artigo que a mistura 

com outros tipos de bens jurídicos tutelados pela impossibilidade de patenteamento. 

Absolutamente, patentes que ofendam a moral ou os bons costumes nada tem a ver 

com aquelas que atentem contra a segurança, a ordem e a saúde públicas. Não há 

relação de coexistência necessária entre um objeto e outro, nessa hipótese; nada 

permite afirmar que o que for imoral será necessariamente atentatório à segurança 

pública, por exemplo. O objetivo da previsão legal de impossibilidade de 

patenteamento de invenções contrárias à saúde pública certamente tutela este bem, 

que nada tem a ver com noções de moral, exceto se através de uma flexibilização 

interpretativa muito grande. Novamente, não sabemos porque a opção legislativa foi 

a de misturar institutos jurídicos tão distintos em um mesmo dispositivo, mas fato é 

que podemos ignorar essa realidade para focarmos no que importa à nossa tese, qual 

seja o fato de que existe uma proibição de patenteamento de invenções e modelos de 

utilidade contrários à moral e aos bons costumes, além da previsão análoga em 

desenhos industriais. 

A possibilidade de exclusão do patenteamento de matéria contrária à 

moralidade é prevista no Artigo 27, item 2, do Acordo TRIPS. Não há previsão análoga 

a respeito de desenhos industriais, apesar de o Artigo 26 do mesmo Acordo autorizar 

os países-membros a “estabelecer algumas exceções à proteção de desenhos 

industriais, desde que tais exceções não conflitem injustificavelmente com a 

exploração normal de desenhos industriais protegidos (...)”. 

É bem verdade que patentes e desenhos industriais, por sua natureza mais 

voltada à técnica ou ao ornamento, respectivamente, não evocam de imediato 

associação para com qualquer atividade expressiva. No entanto, é plenamente 

possível que os objetos destes direitos esbarrem em questões afeitas à moralidade, 

vez que costumeiramente são materializáveis em algum tipo de expressão imagética, 

ainda que nela não preponderem as palavras. A patente se expressa não nos termos 

técnicos que são usados para redigi-la, mas nas funções do objeto ou do processo 

cuja técnica inovativa se pretende proteger. Já os desenhos industriais são visíveis 

por natureza, expressos necessariamente por meio de imagens, cores ou padrões.  



283 
 

O que se olha na prática da cláusula de moralidade em patentes e desenhos 

industriais, assim, é outro tipo de expressão, consubstanciada mais pelo que 

figurativamente ou conceitualmente representa a invenção ou o padrão ornamental 

em si do que nas palavras que eventualmente tenham sido usadas para descrevê-las 

tecnicamente. 

Assim como no caso das marcas e dos direitos autorais, a prática patentária 

nos Estados Unidos tampouco se viu historicamente livre da aplicação, pelo Estado, 

de critérios morais para inviabilizar o registro de direitos. A doutrina da “utilidade moral” 

(moral utility) tinha como inviável a patenteabilidade de invenções cujo objeto fosse 

“moralmente controverso”. Referida doutrina deflui da decisão do caso Lowell v. Lewis, 

julgado pela Circuit Court de Massachussetts em 1817. Segundo esta decisão, a lei 

patentária trazia como requerimento, dentre outros, que a invenção não poderia 

operar de maneira "frívola ou prejudicial" (frivolous or injurious) à "sólida moral da 

sociedade" (sound morals of society). O requisito de utilidade da patente, assim, teria 

como pressuposto uma antítese para com tudo aquilo que fosse "pernicioso ou imoral" 

(mischievous or immoral). O que é imoral seria, por incompatibilidade lógica, 

impossível de ser "útil" (sendo tal termo usado em sua acepção técnica, em referência 

ao requisito da utilidade industrial da patente). 

Como Margo Bagley bem explica447, este critério de "utilidade moral" das 

patentes foi utilizado pelas cortes norte-americanas por 150 anos (portanto, até o final 

dos anos 1960) para justificar o indeferimento de patentes para todo tipo de invenções 

tidas como "moralmente controversas", das máquinas caça-níqueis e, invenções que 

de alguma forma enganem o público (“fraudulentas”) ou, no exemplo de outra autora, 

também os “brinquedos sexuais”448. Este critério, no entanto, foi gradativamente 

abandonado em razão da mudança nos padrões morais da sociedade e no aumento 

das dificuldades em definir-se, juridicamente, o que seriam invenções "moralmente 

aceitáveis". O fim da doutrina da “utilidade moral” teria sido marcado pela decisão do 

caso Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc., pela CAFC em 1999, que, no entanto, 

decidiu pela inaplicabilidade do conceito por entender que a inclusão do critério da 

 
447 BAGLEY, Margo. Patent first, ask questions later: morality and biotechnology in patent law. In: 
William and Mary Law Review, v. 45, 2003. p. 489-491. 
 
448 Cf. BARTOW, Ann. Pornography, Coercion, and Copyright Law 2.0. In: Vanderbilt Journal of 
Entertainment and Technology Law, v.10, 2008. p. 830 
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imoralidade ou da legalidade como requisito para a concessão de patentes dependeria 

de previsão legislativa expressa, não estando implícita no conceito de “utilidade”. 

No Brasil, as “Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II – 

Patenteabilidade”, instituídas pela Resolução INPI nº 169, de 15/07/2016, normatizam 

brevemente a aplicação do dispositivo da LPI em comento no seguinte trecho: 

 

1.46 Qualquer invenção cuja exploração comercial seja contrária à ordem 

pública ou moral é especificamente excluída de patenteabilidade. Isto visa 

negar proteção a invenções típicas de induzir caos ou desordem pública, ou 

que levem comportamento criminoso ou outro geralmente ofensivo, apesar 

desta provisão ser invocada somente em casos raros. Uma carta bomba é 

um exemplo. A simples possibilidade de abuso de uma invenção não é 

suficiente para negar proteção patentária, se a invenção puder ser explorada 

de um modo que não infringe a ordem pública e a moral. 

 

 No tópico logo a seguir (1.47), o Instituto dá o exemplo de um "processo para 

abertura de cofres de segurança". Comenta que, se este processo for usado por um 

meliante, ele é "considerado ofensivo", hipótese que não se configura se o uso ocorrer 

por parte de um chaveiro em situação de emergência. Logo se vê que a redação 

abrangente do dispositivo legal, que tutela casos de ordem, segurança, saúde e moral 

públicas, causa confusão interpretativa. O uso criminoso de técnicas patenteadas não 

tem nada de “ofensivo”, porque técnicas não constituem expressões propriamente 

ditas. Trata-se de agressão à ordem e à segurança públicas, que são institutos 

jurídicos dissociados da moralidade, apesar de as Diretrizes encararem a questão 

como afeita à ofensividade. Não se trata de situação análoga à aqui estudada, mas 

nos é relevante constatar como a vagueza destas expressões no contexto da 

terminologia jurídica empregada pela lei causa acentuada confusão mesmo no âmbito 

da autoridade registradora. 

Temos, assim, desde já, que considerações análogas às realizadas pela prática 

da cláusula de moralidade em marcas podem ocorrer na prática patentária e na de 

desenhos industriais. Tem-se um examinador que entende que referida invenção é 

ofensiva, chocante, imoral, e assim por diante, e decide indeferi-la com base em uma 

proibição genérica tal como a do art. 18 ou do art. 100 da LPI. 

Quanto aos desenhos industriais, em sendo tal instituto jurídico atinente aos 

padrões ornamentais e configurações em geral, evidente que serão sempre visuais, e 
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por isso a cláusula de moralidade provavelmente seria invocada para inviabilizar a 

expressão, nestas imagens, de conteúdo “ofensivo” ou “imoral” em geral. 

Com efeito, o “Manual de Desenhos Industriais do INPI”, em seu tópico 5.3.1 

(1ª edição, 2019)449, regula muito brevemente o critério de análise de pedidos de 

registro “contrários à moral e aos bons costumes”: “não será objeto de registro o 

desenho industrial que constituir ou contiver elementos obscenos ou fizer apologia ao 

crime ou às drogas, bem como aquele que denegrir, difamar ou violar a honra ou a 

imagem de pessoas ou grupos”. Note-se que o regulamento elabora em relação ao 

conteúdo do dispositivo legal, especificando, diferentemente do que faz com marcas, 

que “elementos obscenos, apologia ao crime ou às drogas” são hipóteses expressas 

onde a norma será aplicada. Estas categorias específicas não contam com qualquer 

lastro legal, sendo fruto de interpretação por parte da autoridade registradora. 

De qualquer forma, quanto a este instituto jurídico, a teoria jurídica aplicável há 

de ser idêntica à das marcas mistas e figurativas, pelo que nossa tese a elas se aplica 

de maneira indistinta. Assim como as marcas, os desenhos industriais também são 

plenamente aptos a carregar componentes expressivos450. Assim, a cláusula de 

moralidade em desenhos industriais dialoga com o trato neutro do discurso pelo 

Estado (tema do presente capítulo) nos mesmos termos em que a cláusula análoga 

em marcas. No entanto, é de se ressaltar que, como é natural, haverá tópicos de 

discussão exclusivos no que se refere às relações entre desenhos industriais e livre 

expressão451, visto que é evidente que, ainda que haja pontos de aproximação (como 

os ressaltados acima), este instituto jurídico não é equivalente ao das marcas – 

cumpre função absolutamente distinta. 

Já quanto às patentes, na esteira da discussão promovida por Margo Bagley, 

reconhecemos que a discussão guarda potencial de adentrar terreno um pouco 

distinto do pretendido por nossa tese, o que nos demandaria maior tempo de 

 
449 Instituído pela Resolução INPI/PR nº 232/2019 e acessível em: <http://manualdedi.inpi.gov.br>. 
Acesso em: 15 jul. 2020. 
 
450 Neste sentido, cf. BECKERMAN-RODAU, Andrew. Design Patent Evolution: From Obscurity to 
Center Stage. In: Santa Clara High Tech Law Journal, v. 32, 2015. p. 90. 
 
451 Boa discussão sobre desenhos industriais e suas relações com a livre expressão, ainda que em um 
contexto distinto (os autores analisam a constitucionalidade, no direito americano, das design patents, 
que são análogas ao nosso registro de desenhos industriais, ainda que aqui se trate de um direito sui 
generis), está em CLIFFORD, Ralph; PELTZ-STEELE, Richard. The Constitutionality of Design 
Patents. In: Chicago-Kent Journal of Intellectual Property, v. 14, 2015. 
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discussão fora de nosso foco, razão pela qual optaremos por não nos posicionar, aqui, 

a respeito do tema. É que a autora bem atenta para as questões das patentes em 

biotecnologia, é possível que se clame por proteção estatal a invenções que evoquem 

discussões éticas e “jusfilosóficas” profundas, visto que mexem com a vida, tais como 

a tentativa de patentear-se técnicas de criação de monstros como a “quimera 

humana”452, métodos de clonagem, organismos transgênicos, e assim por diante. 

De fato, as já mencionadas “Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente” do 

INPI contam com passagem expressa sobre este tópico em 1.48, que dispõe que "a 

biotecnologia é um campo tecnológico gerador de invenções que podem levantar 

questões morais e de ordem pública". Fornece os exemplos (não exaustivos) de 

processos de clonagem humana; modificação do genoma humano que modifiquem a 

identidade genética de células germinativas humanas; e processos envolvendo 

animais que lhes ocasionem sofrimento sem que nenhum benefício médico 

substancial para o ser humano ou animal daí resulte. É justamente aquilo a que se 

refere Bagley, evidenciando um ponto de interface clara entre moral e sistema de 

patentes. 

De qualquer forma, a memória destes casos nos deixa evidente que, excluídas 

estas questões da alta tecnologia atual, não há o menor cabimento em admitir-se a 

possibilidade de aplicação de uma cláusula de moralidade em patentes da mesma 

maneira e com os mesmos alegados objetivos verificados em marcas, consistentes 

em insular o público de tomar contato com qualquer coisa que o Estado, com base em 

seus critérios próprios de ocasião, considere ofensivo (e assim por diante). Seria o 

caso de aplicá-la mediante mudanças “sazonais” de entendimento, atendendo às 

pretensões do governo ou das pressões sociais de turno, quanto a conceito de “imoral” 

ou “contrário aos bons costumes”. Tal se verificaria quando da eventual aplicação da 

cláusula para considerar imoral o patenteamento de técnicas relativas a métodos 

contraceptivos453, técnicas que envolvam o manuseio de substâncias psicotrópicas, 

 
452 Ainda que a autora esclareça que esse caso não objetivou obter, de fato, proteção para invenção 
consistente na mistura de células humanas com as de diversos animais para a concepção de uma 
criatura bizarra, mas sim justamente para forçar o debate justamente sobre estas questões afeitas ao 
terreno da bioética em patentes – tanto é que a patente foi requerida por ativistas. Cf. BAGLEY, Margo. 
Patent first, ask questions later (op. cit.), p. 501-504. 
 
453 Inclusive, é provável que esteja aí um dos motivos pelos quais a cláusula de moralidade em patentes 
optou por não envolver a questão da “ofensa à religião” em seu texto ao mesmo tempo em que tais 
disposições constam das normas aplicáveis a marcas e desenhos industriais. 
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processos inovativos de criação de bebidas alcoólicas, técnicas industriais 

relacionadas ao mercado da sexualidade, etc. O que não se poderá admitir é que essa 

cláusula seja usada para que o Estado iniba a inquirição científica em certas áreas 

(por meio de manipulação do sistema de incentivos em que consiste a própria 

existência de patentes) simplesmente porque tem algum tipo de inclinação contrária, 

por convicção filosófica, dogmática ou de ordem similar, à própria existência de 

pesquisa científica naquela área454. Quanto a esta questão, os argumentos de nossa 

tese se aplicam quase indistintamente, ainda que provavelmente sejam necessárias 

adaptações que fogem ao nosso escopo. 

De qualquer forma, é de se constatar que o INPI pouco aplica, 

historicamente455, tanto o art. 18, I, como o art. 100, I da LPI, pelo que a prática da 

cláusula de moralidade nestas áreas dispõe de poucas fontes empíricas para 

pesquisa que nos permitam ir muito além de onde até aqui já fomos. Decerto, a 

cláusula de moralidade em marcas cria muito mais problemas reais do que suas 

gêmeas em patentes e desenhos industriais. Fica, de qualquer forma, a sugestão, 

inclusive para nós mesmos, para a redação de estudos posteriores sobre o tema. 

  

 
454 Inclusive, esse ponto é o que permite conectar a temática inserta neste subcapítulo à do capítulo 
geral (dever de neutralidade do Estado no trato do ponto de vista), vez que, seja em marcas, patentes 
ou desenhos industriais, não cabe ao ente público premiar ou punir visões de mundo justamente por 
sua predisposição favorável ou contrária a certos posicionamentos. No caso das patentes, no entanto, 
a expressão é de natureza técnico-científica, consubstanciada em subject matter patenteável – 
geralmente objetos ou processos que, como vimos, também são suscetíveis de atrair discussões afeitas 
à moralidade, principalmente em razão da função que cumprem ou do contexto social em que 
geralmente são empregados ou utilizados. 
 
455 Cf. IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Comentários à Lei da 
Propriedade Industrial. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. p.55-56. 
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Capítulo 7. A questão do “discurso em contextos especiais” (limited 

public forum) e porque o sistema de registro de marcas não se assemelha 

a uma sala de tribunal ou a outros ambientes excepcionais no que se 

refere a exigências de decoro. 
 

Because trademarks are by definition used in commerce, the trademark 

registration program bears no resemblance to these limited public forums. The 

speech that flows from trademark registration is not tethered to a public 

school, federal workplace, or any other government property. A principal 

feature of trademarks is that they help “consumers identify goods and services 

that they wish to purchase, as well as those they want to avoid” (...). “These 

marks make up part of the expression of everyday life, as with the names of 

entertainment groups, broadcast networks, designer clothing, newspapers, 

automobiles, candy bars, toys, and so on" (...). By their very purpose, 

trademarks exist to convey messages throughout commerce. (Trecho da 

decisão In Re: Erik Brunetti, passada pela CAFC em 2017, e autorada pela 

juíza KIMBERLY MOORE) 

 

 Se considerarmos que o sistema de registro de marcas é mantido e operado 

diretamente pelo Estado, outro questionamento natural que tende a surgir (como 

ocorreu, de fato, em nossa banca de qualificação) na apreciação de nossa tese é 

aquele relativo à necessidade natural de observância, pelos usuários, de decoro, 

tendo em vista tratar-se de ambiente público. A analogia a ser feita seria não a uma 

rua ou a uma praça pública, mas a uma sala de tribunal, ou a uma sala de aula, 

espaços onde não é possível imaginar-se que a expressão possa permanecer livre de 

quaisquer restrições, ainda que impostas unilateralmente pelo Estado de acordo com 

seus próprios critérios, e ainda que permaneça relativamente livre. Ou seja, a cláusula 

de moralidade nada mais seria que uma ferramenta para garantir que os usuários do 

sistema de registro de marcas se comportarão com decoro mínimo, ainda mais tendo 

em vista que teriam como interlocutores funcionários públicos, a quem naturalmente 

não se pode desacatar ou ofender. Sua aplicação seria uma forma de garantir um 

comportamento educado, polido e civilizado daqueles que se dirigem ao Estado para 

buscar o benefício do registro marcário. Em suma, o sistema de registro de marcas 

consistiria em um “contexto especial” dentro do qual o Estado poderia impor padrões 

mais rígidos de conduta, baseados em um código próprio de moralidade, justamente 

por estes motivos. 

 Em primeiro lugar, há de se considerar que esta linha argumentativa em favor 

da existência de uma cláusula de moralidade teria a afetar, quase exclusivamente, as 

marcas compostas de palavreado chulo (palavrões) e outras marcas “indecentes” em 
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geral, tais como as de cunho sexual, além de marcas de outra forma desrespeitosas. 

A cláusula de moralidade, com seu caráter de acentuada vagueza, comporta 

restrições tanto a estes tipos de marcas como a outros que não tenham qualquer 

caráter “indecoroso” intrínseco, como é o caso dos nomes de drogas, das marcas que 

envolvam acepções de ofensa a religiões (quando o funcionário não a professar, ao 

menos) e mesmo marcas constituídas de nomes de criminosos e suas organizações. 

Não que se trate de marcas de conteúdo “family-friendly”, mas tampouco se pode 

afirmar que dizer “cannabis”, ou colocar-se no logo a ser registrado um desenho de 

Buda com uma cerveja na mão456 sejam, em si próprias, formas de desacato ou falta 

de respeito direcionada ao funcionário público que opera o sistema marcário. 

Só com base neste ponto já é possível ter-se uma primeira sensação de que 

essa linha argumentativa apresenta falhas lógico-conceituais, visto que busca 

justificar a existência de uma restrição abrangente (a cláusula de moralidade) com 

fundamento em parcela isolada de seu campo de aplicação. Fosse procedente o 

argumento, já à primeira vista teríamos de vislumbrar cenário onde tudo aquilo que a 

cláusula de moralidade glosa do sistema marcário seria necessariamente uma 

expressão a romper o decoro, o que não é o caso. 

 Pois bem. Em prol do debate, imaginemos então que toda expressão 

atualmente restringida pela cláusula de moralidade em marcas constitui uma quebra 

de decoro inaceitável tal qual falar-se um palavrão na frente de um ministro durante 

uma sessão do Supremo Tribunal Federal - ou mesmo chamá-lo de “você”. Referida 

assunção demandaria que regatássemos conceitos da jurisprudência norte-

americana a respeito do que se chama forum analysis457, que serve para escrutinar 

justamente a constitucionalidade de restrições ao discurso de acordo com o local de 

seu proferimento, mais especificamente quando esta é proferida em propriedades 

públicas ou outros foros criados pelo Estado onde seja possível expressar-se458. 

Referido método analítico pressupõe que, como é natural, o Estado não tem a 

obrigação de permitir o proferimento de qualquer tipo de discurso dentro de suas 

 
456 Pedido de Registro de marca nº 909815178 (BUDDHA BEER CLUB), indeferido pelo inciso III do 
art. 124 da LPI (“cláusula de moralidade”). 
 
457 Discussão mais aprofundada sobre o conceito em WEAVER, Russell. Understanding the First 
Amendment. 6ª ed. Estados Unidos: Carolina Academic Press, 2017. p. 123-135. 
 
458 Boa análise, mais aprofundada, sobre a public forum doctrine e seus pressupostos está em INAZU, 
John. The First Amendment's Public Forum. In: William & Mary Law Review, v. 56, 2015. 
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propriedades459. No entanto, é igualmente natural a compreensão de que o Estado 

tampouco possa, sob o argumento de ser o “controlador” das propriedades públicas, 

restringir o proferimento de qualquer discurso nelas proferido. Por isso é que o 

primeiro passo da forum analysis é justamente a identificação de que tipo de foro 

público (public forum) está em questão ao se analisar a viabilidade de uma restrição 

de discurso, tentando encaixar o sistema de registro marcário em uma de três 

categorias existentes. 

 A primeira categoria, concernente aos foros públicos tradicionais (traditional 

public forums), consiste em ambientes físicos que, como o nome já diz, são 

tradicionalmente utilizados para práticas expressivas. Exemplos típicos são as ruas, 

calçadas, praças públicas, parques e quaisquer lugares onde seja corriqueira a prática 

de manifestações de pensamento460. Nestes contextos, a restrição à expressão só se 

admite em presente um interesse público sobreposto altamente relevante, e 

geralmente apenas na forma de regulação de lugar, horário e modo (a exemplo da 

proibição de barulho à noite, ou de barulho próximo a hospitais a qualquer hora do 

dia, e assim por diante, vide capítulo 5.2, supra). 

 A segunda categoria é a dos foros públicos designados (designated public 

forums), consistente, como o nome já sugere, na designação, pelo Estado, de 

ambientes não tradicionalmente usados para a expressão justamente para esse fim. 

Caracterizam-se quando o Estado autoriza e direciona o uso de uma instalação 

pública tal, como um ginásio ou as salas de aula de uma escola ou universidade 

públicas461, por exemplo, para a realização de manifestações de pensamento em 

geral, tais como debates, apresentações e assim por diante. 

Tanto nos foros tradicionais como nos designados, a possibilidade de 

imposição de restrições ao discurso, pelo Estado, com base no conteúdo expressado 

 
459 Fica excluída, então, a aplicação do conceito ao contexto de foros privados, exceto se estes 
estiverem empenhados em função pública (como é o caso, por exemplo, das concessões). 
460 É corriqueira a citação de trecho da decisão da Suprema Corte no caso Perry Education Association 
v. Perry Local Educators' Association (1983), que caracteriza os traditional public forums como "ruas e 
parques que desde tempos imemoriais tem sido confiados ao uso do público e, desde mesmo antes 
disso, tem sido usados para o propósito de reunião, comunicação de pensamentos entre cidadãos e a 
discussão de questões públicas" (nossa tradução do original "streets and parks which have 
immemorially been held in trust for the use of the public and, time out of mind, have been used for 
purposes of assembly, communicating thoughts between citizens, and discussing public questions"). 
São as “ágoras”. 
 
461 Veja-se que são instalações que existem primordialmente para outra função que não seja a de 
manifestação de pensamento. 
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é diminuta, revestida de caráter excepcional e devendo satisfazer a um interesse 

público relevante, imperativo e justificado para que possa ocorrer. Igualmente, não é 

possível, via de regra, que se restrinja a atividade expressiva nestes ambientes com 

base em características pessoais ou qualificativas do falante. As restrições a 

discursos, quando ocorrerem, necessariamente devem ser neutras quanto ao 

conteúdo, sendo inviável aquela baseada em ponto de vista - aplicáveis, portanto, a 

todo tipo de discurso, independentemente da visão expressada. Isso porque, 

naturalmente, se o espaço é tradicional ou destacado para o exercício da livre 

expressão, aplicam-se os predicados corriqueiros a essa prática desta prerrogativa, 

sendo contradição lógica falar-se em “liberdade restritiva” pelo Estado neste âmbito. 

Seria o mesmo que falar que há liberdade de expressão ao mesmo tempo em que o 

Estado pudesse censurá-la quando fosse expressada em público. 

 Já a terceira e última categoria é a dos foros públicos limitados (limited public 

forums), que são aqueles em que o Estado restringe o uso a certos grupos ou para a 

discussão exclusiva de certos tópicos. Trata-se de instalações públicas cuja 

destinação o Estado não tenha autorizado para outras finalidades que não aquelas 

corriqueiras, pelo que também são chamados, em alguns casos, de foros não-públicos 

(nonpublic forums) – não sendo o caso de confundi-los com foros privados (porque 

eles continuam sendo locais públicos)462. Não obstante essa restrição, trata-se, ainda, 

de ambientes onde há alguma prática discursiva – caso contrário sequer faria sentido 

incluí-los nesta discussão. Tradicionalmente, faz-se referência exemplificativa às 

próprias salas de tribunal, escolas públicas, prisões, saguões de aeroportos e 

instalações militares. É natural que o Estado, nestes espaços, possa restringir o 

proferimento de expressões com base em seu conteúdo, desde que de maneira 

neutra, priorizando o atendimento às finalidades do espaço. Por isso é que é 

naturalmente viável que possa existir uma exigência de decoro perante um magistrado 

em sessão463. 

 
462 Não se trata de um conceito estático de fácil definição, na verdade. Uma boa discussão sobre os 
problemas e incertezas conceituais que permeiam a doutrina do "limited public forum" está em ROHR, 
Marc. The Ongoing Mystery of the Limited Public Forum. In: Nova Law Review, v. 33, 2009. 
 
463 Outra discussão, completamente diferente, é se os advogados em sessão podem expressar-se 
politicamente, por exemplo através da utilização de broches contendo mensagens políticas. Outra, 
ainda, é se a audiência das sessões públicas de julgamento pode expressar-se da mesma maneira, 
utilizando, por exemplo, camisetas com mensagens políticas, sociais, etc., tendo em vista o risco de 
isso afetar, também por exemplo, um júri popular. Essa discussão está em KAGAN, Michael. The 
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 A equiparação entre o sistema de registro marcário parece, à primeira vista, 

assemelhar-se a um limited public forum464, primeiramente por exclusão frente às 

outras duas categorias existentes. Não se trata de um foro tradicional, mesmo porque 

o registro de marcas é relativa novidade na história humana, que se expressa nas 

ágoras desde muito antes da própria existência do conceito jurídico de marca. 

Tampouco parece se tratar de um foro designado, dado que a expressão ocorre no 

sistema marcário sem que o Estado tenha “autorizado” que isso ocorresse ou 

“designado” o sistema para tal função. A expressão no âmbito do registro marcário é 

um próprio pressuposto de sua existência, não fruto de uma função especial, diferente 

de sua corriqueira, que tenha sido determinada pelo Estado para tanto. 

Parece-nos mesmo que essa simbiose natural entre marcas e expressão afasta 

até mesmo a caracterização de seu sistema de registro como um limited public forum. 

Isso porque o sistema de registro de marcas não é, em si, um lugar, um foro 

propriamente ditos. A marca, quando é submetida ao exame, não pressupõe a 

existência de um diálogo entre o titular e o examinador – ainda que estes se 

comuniquem a respeito do pedido de registro. Não se verifica situação análoga a 

aparecer perante um juiz e proferir uma expressão. Não é no âmbito do registro que 

ocorre qualquer diálogo ou troca de ideias – isso só ocorrerá quando a marca for 

utilizada em sociedade, o que é absolutamente normal, dado que, sem isso, a marca 

sequer tem qualquer função. Tanto é que a recusa do registro terá o condão de inibir465 

o uso da expressão exclusivamente em contextos externos ao próprio sistema de 

registro466, enquanto a regulação discursiva em foros públicos obviamente só tem 

como repercutir ao proferimento de expressões dentro destes ambientes de clara 

 
Public Defender's Pin: Untangling Free Speech Regulation in the Courtroom. In: Northwestern 
University Law Review Online, v. 112, 2018. 
 
464 Assim conclui Ned Snow em seu Denying Trademark for Scandalous Speech (op. cit.), p. 2364-
2368. Não nos filiamos, no entanto, à linha argumentativa do autor, que conclui ser possível e desejável 
a aplicação de uma cláusula de moralidade no sistema marcário justamente tendo em vista que o 
sistema de registro se constituiria em um “limited public forum" onde, por sua natureza, o Estado pode 
mais facilmente restringir o conteúdo dos discursos proferidos. 
 
465 O que, como já extensamente visto em 2, supra e desdobramentos, é diferente de proibir, mas 
mesmo a inibição que a cláusula de moralidade impõe ao discurso é restrição constitucional e 
democraticamente inaceitável. 
 
466 Mesmo porque a expressão, ainda que indeferido o registro pela cláusula de moralidade, continuará 
materializada no sistema registral ad aeternum, sem que o Estado possa alterá-la, o que igualmente 
causa estranheza em tratá-lo como foro de troca de ideias. 
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identificação. Isso serve para argumentarmos que o sistema de registro marcário 

não se constitui em “foro” ou “contexto especial” onde possam ser impostas 

exigências de decoro. 

Dado que a expressão contida na marca só faz sentido se for proferida em 

sociedade, e a recusa do registro por aplicação da cláusula de moralidade resulta em 

ilegítima inibição justamente a essa livre expressão no âmbito social (vez que tal 

constitui forte estímulo à autocensura, sendo uma unconstitutional condition, como já 

visto e discutido no capítulo 2, “a”, supra), tem-se que o discurso marcário 

necessariamente transcende o sistema de registro, que, ressalte-se, não pode ser 

entendido como se fosse uma localidade, uma instalação pública. Se a marca se 

destina à rua (ao mercado), o sistema de registro não pode impor-lhe restrição de 

moralidade baseada em ponto de vista467 que repercuta nessa expressão sob o 

argumento de que nada mais faz que “proteger o decoro ao se dirigir a um funcionário 

público”. 

A figura seria análoga à de um juiz que considera quebra de decoro, e aplica 

punições, ao peticionante que a ele se dirige, dentro dos ritos oficiais, pelo fato de, 

justamente para provar a ocorrência da violação, ter juntado provas de que sua 

intimidade foi violada por terceiros, consistente em capturas de tela e links de 

publicações onde é ofendido com xingamentos e tem vazadas fotos dele nu. 

Considerar que marcas “de mal gosto” e ofensivas podem ser restringidas no âmbito 

do sistema marcário em nome de uma suposta proteção de decoro ao examinador, 

ou por se tratar de “contexto especial”, é o mesmo que afirmar que a juntada no 

processo, pelo peticionante no exemplo acima, das fotos com nudez e a listagem dos 

xingamentos a que foi submetido constitui uma “quebra de decoro” porque expõe o 

juiz, funcionário público, a uma situação indecorosa, chocante ou vergonhosa, que é 

a de ter que analisar o material para poder decidir. A exposição do examinador de 

marcas a expressões de toda sorte, mesmo que ultrajantes, constitui-se em parcela 

de sua atividade funcional tal como ocorre com o juiz que é “submetido” a fotos e 

xingamentos tal como no exemplo hipotético acima. Isso porque, evidentemente, falar-

se em decoro “dentro da marca” é diferente em falar-se em decoro no endereçamento 

de pedidos à autoridade. Não se pode tolher a expressão em nome de proteção ao 

 
467 “Restrição de moralidade baseada em ponto de vista” é uma redundância, porque o próprio conceito 
de moral deflui, naturalmente, de um ponto de vista específico, não sendo universalizável, ainda que 
seja possível e desejável que haja pontos de aceitação geral e básica. 
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decoro, sob pena de impor-se uma condição inconstitucional ao acesso a direitos 

fundamentais e prerrogativas democráticas. Não se pode exigir a autocensura do 

discurso com base em padrões de moralidade como condição para a possibilidade de 

obtenção do registro de marca. 

Assim, a marca é expressão que ocorre no ambiente comercial e na sociedade 

como um todo, não havendo sentido falar-se no sistema de registro como equivalente 

a um lugar, um foro. A apresentação de um sinal perante o sistema de registro não 

equivale ao proferimento de um discurso dentro de uma propriedade estatal (tal como 

a fala perante o juiz), sujeita a restrições que objetivem manter hígida a finalidade a 

que se destina aquela instalação pública. Por isso mesmo é que o registro de marcas 

nada mais é do que seu próprio nome já evidencia – um registro – uma listagem, uma 

base de dados, um compêndio cuja consulta nada mais que permite verificar quais 

signos distintivos foram reconhecidos pelo Estado como apropriados com 

exclusividade nos termos objetivos da lei. Não é um lugar – mesmo porque, se fosse, 

seria uma localidade indeterminada, vez que “o sistema de registro marcário” não é 

algo com delimitações claras e concretas, como se fosse um prédio público, uma 

praça ou uma rua. Ele está em diversos lugares – nas Revistas da Propriedade 

Industrial, nos servidores virtuais (que sequer devem estar necessariamente alocados 

dentro da sede do INPI), na internet, nos certificados expedidos. Em  suma, o sistema 

de registro de marcas não é uno, mas fragmentado, de maneira que sequer é possível 

identificar um único lugar onde ele se encontre. 

Parece-nos, assim, que o sistema de registro marcário não deve ser tratado 

como foro público (public forum) destinado ao proferimento de expressões, justamente 

porque a expressão, no âmbito deste sistema, cumpre função meramente regulatória, 

passageira, dado que é na sociedade que a marca cumpre efetivamente seu papel 

expressivo. Essa passagem pelo sistema registral, no entanto, é juridicamente 

relevante justamente porque repercute na forma de expressão posterior da marca em 

sociedade. 

Por fim, não podemos olvidar de mencionar que, ainda que o sistema de 

registro marcário fosse passível de caracterização como um limited public forum, 

mesmo neste caso não seria possível a existência de uma cláusula de moralidade. É 

que mesmo estes foros não admitem a filtragem discriminatória de pontos de vista, 

tendo em vista o desdobramento lógico da liberdade de expressão como 

impossibilidade de o Estado discriminar com base no ponto de vista expressado, seja 
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favorecendo ou prejudicando discursos (viewpoint neutrality, vide capítulo 6, supra). 

Regulações de discurso nestes âmbitos devem ser necessariamente content neutral 

(cf. idem), tais como são as regras atinentes à verificação de distintividade, veracidade 

e disponibilidade do sinal marcário – ainda que variem de acordo com o conteúdo do 

sinal, são aplicadas de maneira objetivamente neutra e previsível (também na linha 

do visto em 6.1, supra). Impossível, assim, por todos os ângulos, falar-se na cláusula 

de moralidade como mera ferramenta de “proteção ao decoro” no âmbito de um 

“contexto especial”, equiparável ao discurso proferido dentro de uma sala de tribunal, 

do Congresso Nacional, do gabinete do Presidente da República, e assim por diante. 
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Capítulo 8. A livre expressão como prerrogativa democrática e a 

consequente ilegitimidade da cláusula de moralidade em marcas como 

norma jurídica. Dos requisitos e pressupostos de necessária verificação 

para que a supressão estatal do discurso possa ocorrer legitimamente e 

porque eles não se verificam no caso da cláusula de moralidade em 

marcas. 
 

Every legal norm presupposes some viewpoint, if only in the minimal sense 

that it promotes some interest, however grand or trivial. The more important 

the norm in social terms, the greater the weight it imputes to the viewpoint it 

promotes. A legal norm counts as non-viewpoint-punitive not by abstaining 

from a viewpoint, but when, taken within the legal system as a whole, it entails 

no penalty for the expression, within public discourse, of some contrary 

viewpoint. (...) democracy’s legitimating expressive conditions derive from the 

citizen’s prerogative of non-viewpoint-punitive expression within public 

discourse. (ERIC HEINZE, em "Hate Speech and Democratic Citizenship", p. 

21-22) 

 

 Ao longo de toda nossa exposição até aqui, jamais admitimos que o direito à 

livre expressão deva ser “absoluto” ou que nenhuma restrição por parte do Estado 

possa ser imposta ao discurso. Apesar de nosso posicionamento ser, sem dúvida, 

enormemente mais permissivo à expressão, mais até do que o padrão jurisprudencial 

da Suprema Corte dos Estados Unidos, obviamente não chegaríamos a afirmar que 

se trata de um direito constitucional intocável em qualquer contexto. 

Bem verdade é que, ao longo de todo nosso escrito, temos nos referido à livre 

expressão (também “predicado expressivo”) como algo anterior à própria Constituição, 

verdadeira prerrogativa democrática que está em seu fundamento. Em sendo este 

capítulo o último desta Parte I, imprescindível desenvolvermos esse conceito nuclear 

à nossa tese, sem o qual qualquer teste corriqueiro de proporcionalidade poderia, 

como efetivamente parece ocorrer, simplesmente considerar a livre expressão como 

um direito constitucional de menor peso frente a virtualmente qualquer outro, 

facilitando sua supressão – através da cláusula de moralidade - em uma variada gama 

de situações. Nossa tese rejeita a possibilidade de sujeição da livre expressão a testes 

de proporcionalidade que busquem sopesá-la ante outros direitos a fim de verificar 

qual deve “prevalecer” num “juízo de ponderação”. O presente capítulo se destina, em 

primeiro lugar, a argumentarmos os motivos e a importância deste posicionamento. 
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Uma vez que essa tarefa esteja cumprida, será fácil entender porque a cláusula de 

moralidade não deve gozar de tolerabilidade no ordenamento jurídico brasileiro. 

A explanação final sobre a inadmissibilidade da referida cláusula em nosso 

sistema virá na esteira da identificação das hipóteses em que o discurso pode ser 

efetivamente suprimido pelo Estado, a despeito de seu status como prerrogativa 

constitucional – que, frise-se, não goza de completa imunidade regulatória em todos 

os contextos, apesar de se tratar de verdadeiro fundamento da democracia. Uma vez 

identificadas tais hipóteses, ficarão claros os motivos pelos quais a cláusula de 

moralidade não se encaixa em qualquer uma delas e, portanto, não pode existir. 

Como já adiantado timidamente na introdução de nossa tese, a noção de que 

a livre expressão constitui prerrogativa democrática deflui da doutrina de Eric 

Heinze468. A obra do autor em questão busca analisar a compatibilidade do “discurso 

de ódio” (hate speech) e a cidadania democrática – em outras palavras, se essa 

categoria expressiva pode e deve ser suprimida em uma sociedade pautada pela 

democracia. Devemos adiantar que temos uma preocupação em não permitir que, 

neste momento, o debate sobre “discurso de ódio” e livre expressão dominem nossa 

exposição. 

A cláusula de moralidade em marcas, sabe-se, traduz-se em proibição genérica 

a discursos com diversos tipos de conteúdo469, dentre os quais o hate speech e seus 

inúmeros subtipos é apenas um. Nem tudo o que a cláusula de moralidade toca é hate 

speech, portanto não faz sentido que nosso debate no presente capítulo tenha 

preponderância desse tema. Insta adiantar também, no entanto, que a Parte II 

dedicará capítulo exclusivo a esse tópico (qual seja o 13, infra), vez que, como 

acabamos de ver, a cláusula de moralidade em marcas também se traduz em uma 

proibição à prática de hate speech e seus subtipos no ambiente marcário, pelo que 

nenhum prejuízo advirá a tese pelo adiamento momentâneo desta discussão. 

 
468 É possível já adiantarmos, com completa modéstia, que esse autor é a fonte primária deste capítulo, 
pelo que suas ideias igualmente permeiam toda nossa tese. É natural que recorramos com frequência, 
aqui, às palavras do autor, seja por meio de citações diretas ou por paráfrases. A obra em questão é 
HEINZE, Eric. Hate Speech and Democratic Citizenship (op. cit.). 
 
469 Como já vimos e podemos adiantar, as marcas constituídas de nomes de drogas ilícitas são 
abarcadas pela cláusula de moralidade, mas não são hate speech. As marcas que envolvem religião 
igualmente não o são, necessariamente. O mesmo para marcas de cunho vulgar-sexual; palavrões; e 
assim por diante. 
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Não obstante o foco de Heinze nessa questão, sua teoria é plenamente 

aproveitável para a integralidade de nossa tese, vez que analisa em primeiro lugar o 

papel do livre discurso em uma sociedade democrática para só depois relacionar esse 

tema com a especificidade do hate speech. O diferencial da exposição de Heinze a 

respeito do tema se destaca, razão de nossa escolha, tendo em vista seu caráter 

universalizável (apesar da necessidade de observarmos as devidas 

contextualizações)470 que nos fornece valoroso ponto de partida para nossa reflexão 

sobre o caso brasileiro (justamente o objetivo de nossa tese). Isso porque sua base 

teórica parte de conceitos presentes em todos os ordenamentos jurídicos “sérios” do 

planeta, quais sejam os preceitos democráticos. Sua sustentação igualmente se 

propõe liberta de uma dicotomia comum em análises sobre a livre expressão, qual 

seja aquela entre “liberdade” e “igualdade”, que, via de regra, serve para caracterizar, 

respectivamente, o modo de tratamento norte-americano e europeu dados ao tema. 

É justamente neste ponto que nossa tese, ao adotá-lo como referencial teórico, 

buscará transcender eventuais contrapontos no sentido de que só teria aplicabilidade 

nos Estados Unidos, pressupondo necessariamente a existência da cultura jurídica de 

elevada tolerância e apreço daquele país à liberdade de expressão. De forma alguma: 

nossa tese é adstrita ao caso brasileiro, e suas conclusões são todas válidas para 

este nosso ordenamento jurídico. 

Assim, o presente capítulo se destinará a identificar os principais pontos da 

exposição de Heinze com o objetivo de compreendermos inúmeros conceitos e 

conclusões essenciais para nossa tese. Em primeiro lugar, analisaremos a 

identificação da liberdade de expressão como prerrogativa democrática, que não é 

conceito sinonímico a direito constitucional. Nosso primeiro tópico de discussão será 

sobre essa diferenciação e os motivos pelos quais é imprescindível realizá-la. Em 

seguida, adentraremos a importância da livre expressão não-punitiva do ponto de vista 

como condição legitimadora de um sistema democrático, deixando também claro que 

a tese aqui defendida é aplicável diretamente ao sistema jurídico brasileiro, 

independendo de fatores externos ou da realização de uma opção por privilegiar-se 

 
470 Como o próprio autor bem explica, o mote de sua teoria não depende de conceitos da jurisprudência 
norte-americana, principalmente o de marketplace of ideas como justificação primordial para o 
posicionamento preferencial da liberdade de expressão ante outros direitos e prerrogativas. No entanto, 
o autor faz questão de ressaltar que conceitos e discussões desenvolvidos naquele país são também 
extremamente importantes para sua sustentação, dado que só aquela jurisprudência debateu e refinou 
tantos pontos da livre expressão, e com tanto refinamento. Cf. Idem, p. 6. 
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liberdade ou igualdade. Depois, o esforço será o de identificar, neste contexto já 

perpassado, situações onde o discurso possa ser legitimamente suprimido. Tudo para 

chegarmos ao trecho final, que concluirá que a cláusula de moralidade não goza de 

legitimidade para existir no ordenamento jurídico brasileiro. 

Ao final deste capítulo, ofereceremos nossa “Conclusão da Parte I”, retomando 

os principais tópicos discutidos (de maneira extremamente resumida, como deve ser 

uma conclusão) e arrematando o núcleo teórico de nossa tese. Tudo para depois, na 

Parte II, partirmos para terreno que complete nossa proposição acadêmica através da 

análise de situações em espécie que justifiquem a adequação, a relevância, a 

conveniência e a urgência de adoção de nosso posicionamento pelo sistema de 

registro de marcas. 

 

a) Livre expressão como prerrogativa democrática. Conceito antecessor, não-

sinonímico ao “direito constitucional” homônimo. 
 

Tradicionalmente, construções teóricas em defesa da liberdade de expressão 

consistem em ressaltar seu caráter fundamental dentro de um sistema de direitos – 

constitucionais, civis ou humanos. Cláudio Chequer, por exemplo, faz boa defesa do 

livre discurso argumentando que, via de regra, este deve prevalecer no conflito 

hermenêutico com outros direitos na maioria dos tendo em vista tratar-se de um direito 

fundamental preferencial “prima facie”. Referidas defesas, como se bem vê, consistem 

em argumentar que, dentro de um regime de direitos emanados de um documento 

superior (caso, geralmente, da Constituição), a liberdade de expressão deve gozar de 

importância acentuada perante outros dada sua importância, seu valor intrínseco, 

além de cumprir múltiplas funções relevantes na vida social e democrática471. A livre 

expressão, nestes contextos, passa a ser apenas um dentre vários (ainda que de 

importância reconhecidamente acentuada) direitos e liberdades individuais naquilo 

que Heinze chama de “checklist de direitos humanos” (human rights checklist)472. 

É justamente nesse ponto que a teoria de Heinze se mostra diferenciada. Sua 

defesa da livre expressão não se baseia em enxergá-la como um direito dentre vários 

 
471 CHEQUER, Cláudio. A Liberdade de Expressão como Direito Fundamental Preferencial Prima 
Facie (op. cit.), p. 233-277. 
 
472 Cf. HEINZE, Eric. Hate Speech and Democratic Citizenship (op. cit.), p. 5. 
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outros de importância ímpar dentro de sistemas constitucionais, civis ou de direitos 

humanos. Segundo o autor, a maioria dos direitos tidos como fundamentais podem 

estar presentes em regimes não-democráticos, mas nenhum regime verdadeiramente 

democrático será marcado pela ausência da prerrogativa de expressão, pelo cidadão, 

no âmbito do discurso público (citizen’s prerrogative of expression within public 

discourse): 

 

Free expression is, of course, no more important to individual or collective 

welfare than a number of other interests, such as fair trials, protection from 

torture, or access to food and water. It is, however, the only distinctly 

democratic interest. A state could easily release its political prisoners or stop 

torturing without becoming a democracy. It might well provide food and water 

without becoming a democracy. It might even offer a considerable margin of 

free expression without becoming a democracy. It cannot be a democracy, 

however, without guaranteeing what I shall call the citizen’s prerogative of 

expression within public discourse. (grifos constantes do original)473 

 

Em se invocando um conceito de difícil definição como “democracia” para 

defender-se a livre expressão como um “valor democrático”, é necessário encarar-se 

os argumentos de opositores474 que sugerem, justamente, que tal construção teórica 

é difícil justamente tendo em vista estes desafios – ou até impossibilidades – 

conceituais. Se definir o conteúdo jurídico de “democracia” é tarefa árdua, defender a 

livre expressão tomando por base tal conceito seria inviável na visão destes 

opositores. A esses argumentos há de se comentar que, a despeito da dificuldade em 

conceituar-se “democracia” de maneira precisa, é necessário atentar que a definição 

de tais formas políticas de caráter mais geral e abstrato dificilmente descerá a detalhes 

quanto às práticas e políticas públicas a serem adotadas como primordiais. No 

entanto, a existência de diferenças entre regimes políticos, que tendem a produzir 

 
473 Idem, ibidem. Nossa tradução: “A livre expressão, sem dúvida, não é mais importante para o bem-
estar individual ou coletivo que uma gama de outros interesses, tais como julgamentos justos, proteção 
contra a tortura, ou acesso a comida e água. Ela é, no entanto, o único interesse distintamente 
democrático. Um Estado poderia facilmente soltar seus presos políticos ou parar de torturar sem que 
com isso se torne uma democracia. Ele também pode fornecer comida e água sem se tornar uma 
democracia. Ele pode até oferecer margem considerável de livre expressão sem se tornar uma 
democracia. Ele não pode se tornar uma democracia, no entanto, sem garantir aquilo que chamo de 
prerrogativa de expressão, pelo cidadão, no âmbito do discurso público”. 
 
474 Heinze cita, especificamente, Seana Valentine Shiffrin, DAJ Richards e Jeremy Waldron. Idem, p. 
43. 
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regras jurídicas distintas, não implica em reconhecer que é impossível identificar a 

presença ou ausência de valores democráticos em regimes. Fosse “democracia” um 

conceito impossível, não seríamos capazes, justamente ante a falta de critério 

decisivo, de identificar regimes ditatoriais evidentes, tais como a Coreia do Norte ou a 

atual Venezuela. É necessário que seja possível identificar-se convergências e 

divergências entre regimes democráticos ao mesmo tempo em que não se pode 

admitir que se trate de um conceito “aberto” que tudo comporta, sob pena de termos 

um não-conceito. Em suma, quer-se dizer que qualquer conceito de democracia deve 

conter requisitos e atributos mínimos, ainda que possa haver alguma dificuldade em 

delimitar-se os limites máximos do termo. 

A identificação de critérios e requisitos mínimos para a correta identificação de 

uma democracia equivale a parcela do conceito de legitimidade democrática – trata-

se dos critérios de legitimidade. Essa construção teórica é importante para que se 

possa diferenciar um Estado de uma democracia. Há diversos fatores, segundo 

Heinze, que legitimam um Estado como tal, muitos dos quais fazem parte das 

chamadas checklists de direitos humanos. A presença ou ausência de diversas 

práticas aí se incluem, mas há de se identificar quais são exclusiva e verdadeiramente 

atinentes a um regime democrático: “um Estado não necessita ser uma democracia 

para torturar menos ou para garantir acesso à alimentação”475. Ou seja, diversos 

outros tipos de regimes podem contar com garantias e direitos igualmente verificáveis 

em democracias, mas isso não significa que estes também são democracias. O 

mesmo se repete com uma gama de outros direitos constantes das tais listas, que são 

indubitavelmente importantes para a identificação de um Estado legítimo, mas não 

necessariamente para verificar-se a presença de uma democracia. 

Por outro lado, há elementos de necessária identificação em qualquer regime 

que se queira chamar democracia. O voto – caracterizado por Heinze como uma 

derivação do próprio direito de expressão, pelo que a origem etimológica do termo 

adviria mesmo de “voz” - é um deles, apesar de não ser o único476. É aqui que 

começamos a entender a diferenciação entre prerrogativa e direito. O voto é uma 

 
475 Tradução nossa do original: “A state does not need to be a democracy in order to torture less or to 
assure access to nourishment”. Idem, p. 46. 
 
476 Uma longa discussão sobre o voto como verificador ou não de um regime democrático está em 
Idem, p. 46-49. 
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manifestação expressiva essencial à vida democrática de maneira tal que é algo que 

verdadeiramente a define, ao menos parcialmente. Uma democracia sem voto é igual 

a um “quadrado não-quadrilátero”477 – uma contradição em termos. Esse caráter de 

essencialidade indissociável lhe confere o status de prerrogativa. Como tal, não há 

meios de se abusar do voto478. Isso porque o voto é mais que mero direito ou liberdade 

– é algo sem o qual sequer se pode identificar uma democracia. É algo que, se tolhido 

ou limitado em sua essência, desfigura o próprio regime democrático sem 

possibilidade de remediação. 

A diferenciação entre “prerrogativa” e “direito” está no fato de que o primeiro 

conceito é incompatível com a noção de “abuso”, dentro de uma perspectiva de 

essencialidade para a configuração do conceito de democracia, enquanto o contrário 

naturalmente se verifica no segundo caso. Daí resulta que prerrogativas não podem 

estar sujeitas a testes de proporcionalidade e ponderação que se destinem a decidir 

qual dos valores deve prevalecer em caso de conflito, porque se colocadas as 

prerrogativas em patamar inferior a qualquer outro valor, passa-se a inexistir uma 

democracia, e passa a existir outro tipo de regime político. A diferença é resumida de 

maneira bastante clara e exemplificativa na seguinte passagem: 

 

Despite varying interpretations of the concept of the rule of law, or 

Rechtsstaat, democratic conception admits state-authorized incursions either 

on property (fines, civil awards, appropriations, garnishment of wages, 

maintenance payments, etc.) or on physical freedom (arrest, detention, 

imprisonment, restraint and prior restraint orders, etc.). No Rechtsstaat can 

legitimately curtail an essential element of citizenship on any democratic 

rationale. (...) To claim, by extension, that the prerogative to vote can be 

‘abused’ is conceptually meaningless479 . There may well be such a thing as 

 
477 Segundo exemplo do próprio Heinze em Idem, p. 49. 
 
478 Ainda que existam procedimentos exógenos que distorçam o exercício dessa prerrogativa em 
dimensão coletiva, tal como é o caso da compra de votos. 
 
479 Idem, p. 49-50. Nossa tradução: “apesar das variadas interpretações do conceito de "rule of law" 
[normalmente traduzido como "Estado de Direito"], ou Rechtstaat, a concepção de democracia admite 
incursões autorizadas pelo Estado, seja na propriedade (multas, condenações civis, apropriações, 
penhora de salários, pensões, etc.) ou na liberdade física (prisões, detenções, restrições de direitos, 
etc.). Nenhum Rechtstaat pode legitimamente reduzir algum elemento essencial da cidadania em 
qualquer racionalidade democrática. Afirmar, por extensão, que a prerrogativa de voto pode ser 
"abusada" é conceitualmente vazio. Pode bem existir algo como limitar a liberdade individual de alguém 
para garantir a liberdade de outra pessoa - daí a intrincada jurisprudência sobre direitos. No entanto, 
não existe algo como limitar a cidadania de alguém para garantir a cidadania de outrem - daí a falácia 
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limiting one individual’s freedom in order to assure some other individual’s 

freedom, hence the intricate jurisprudence of rights. But there is no such thing 

as limiting one individual’s citizenship in order to assure some other 

individual’s citizenship, hence the fallacy both of reducing essential elements 

of democratic citizenship to a sheer checklist of human rights, and then of 

subjecting them to a jurisprudence of balancing competing interests. (grifos 

constantes do original) 

 

 Assim, enquanto é conceitual e logicamente possível pensar-se em aplicar 

métodos de ponderação e proporcionalidade a direitos e liberdades individuais como 

forma de assegurar o respeito aos próprios direitos e liberdades individuais de outrem 

em muitos casos, a mesma racionalidade é impossível de ser aplicada às 

prerrogativas. Não há que se pensar em sopesar prerrogativas cidadãs de alguém 

contra prerrogativas cidadãs de outrem como meio de sopesá-las, porque proceder 

assim significaria admitir a possibilidade de negar a existência da democracia com o 

objetivo de assegurá-la. Por isso é que prerrogativas democráticas são mais que 

direitos constitucionais. São, verdadeiramente, a constituição da constituição – mais 

que um direito que emana de um texto constitucional, trata-se daquilo que viabiliza o 

estabelecimento da própria democracia. 

É de se ressaltar também que há diferenças conceituais essenciais entre o 

regime de direitos humanos para com o regime democrático, apesar de não ser tarefa 

fácil identificá-las, dado que há muitos pontos de convergência. Sobre este ponto, 

Heinze comenta480 que o “Direito dos direitos humanos” consiste em identificar, tão 

somente, os atributos que necessitam existir de forma comum a todos para que se 

verifique a condição humana. Tais atributos podem se verificar em uma sociedade 

independentemente de seu status democrático. Já a identificação de atributos 

legitimadores de uma democracia consiste em enumerar as condições em que um 

humano se torna cidadão – alguém inserto ao contexto de uma sociedade 

democrática. Trata-se de entender quais normas devem estar presentes para que uma 

sociedade que se pretenda democrática assim o seja. 

 
de reduzir-se elementos essenciais da cidadania democrática a uma mera listagem de direitos 
humanos, para então sujeitá-la a uma jurisprudência de sopesamento de interesses conflitantes”. 
 
480 Idem, p. 52. 
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 É neste contexto que devemos entender outro conceito, qual seja o de 

legitimidade. Veja-se, de pronto, que o próprio título de nossa tese menciona a 

ilegitimidade de normas como a cláusula de moralidade em marcas. Há um motivo 

muito específico para que não tenhamos usado termos mais comuns na seara jurídica, 

como “inconstitucionalidade”. É que nossa intenção, na esteira da doutrina de Heinze, 

é a de mostrar que a existência de normas punitivas do ponto de vista tais como a 

cláusula de moralidade em marcas é verdadeiramente incompatível com a 

identificação de um regime democrático, e não apenas conflitante para com o texto da 

Constituição brasileira tal como atualmente fraseado – apesar de esta conclusão 

também ser verdadeira. Legitimidade, assim, é conceito que deve ser aqui 

compreendido como elemento caracterizador de uma democracia481. Goza de 

legitimidade a democracia que, dentre outros aspectos, não pune com base no ponto 

de vista expressado. A existência de punições do tipo diminui (apesar de não 

necessariamente excluir) a legitimidade democrática do regime político sob escrutínio. 

E jamais será possível argumentar-se que a existência de tais punições se funda na 

democracia. 

Tais constatações não significam que qualquer restrição imposta pelo Estado 

ao proferimento de expressões (no caso de nosso foco analítico) se traduza em 

evidência de ausência de democracia ou, pior, na presença de autoritarismo. Quer-se 

dizer apenas que, ao tolerar a existência de normas punitivas do ponto de vista, um 

aspecto legitimador da democracia em um Estado está ausente – o que é diferente de 

dizer que inexiste aí este tipo de regime. “As democracias perdem alguma margem de 

legitimidade na proporção em que denegam certas condições legitimadoras, mas 

ainda mantém a legitimidade quando outras condições são mantidas de maneira 

geral”482. 

 
481 Tal conceito, explica Heinze, está em consonância também com a visão de outros autores, tais como 
John Rawls e Ronald Dworkin, no sentido de que a democracia deve ser caracterizada por um conjunto 
de elementos que não necessariamente derivam do ordenamento jurídico positivado do regime político 
em questão. A diferença entre a visão de Heinze e a dos dois autores citados é tão somente a de que 
o primeiro identifica a impossibilidade de punição de ponto de vista no debate público como prerrogativa 
democrática, e assim busca justificá-la, enquanto os outros autores buscam ancorá-la como um direito. 
As consequências disso são justamente as aqui debatidas, consistentes na tendência de os regimes 
jurídicos sujeitarem os direitos a padrões hermenêuticos de ponderação, proporcionalidade, 
balanceamento, etc., virtualmente esvaziando o peso que a livre expressão tem como condição 
legitimadora da democracia. Cf. Idem, p. 59-65. 
 
482 Idem, p. 87. 
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Enfim, o que queríamos deixar claro aqui é que prerrogativa democrática é 

conceito antecessor ao de direito constitucional e noções congêneres. Não são 

sinonímicos, e por seu conteúdo jurídico é possível afirmar que as prerrogativas não 

devem se sujeitar a exegeses de sopesamento tais como proporcionalidade ou 

ponderação. É justamente nessa esteira que a próxima parcela de nossa análise se 

debruçará, brevemente, sobre a livre expressão de pontos de vista como prerrogativa, 

viabilizando o entendimento posterior (na última parte deste capítulo) de que a 

cláusula de moralidade é inadmissível em uma sociedade democrática. 

 

b) A impossibilidade de ser punido em razão do ponto de vista expressado 

como prerrogativa democrática. Condição legitimadora da democracia também 

no caso brasileiro. 
 

A defesa da livre expressão como uma das condições legitimadoras de uma 

democracia se apresenta na forma do que já defendemos anteriormente a respeito da 

necessidade de trato neutro do ponto de vista pelo Estado. A este aspecto Heinze 

chama prerrogativa do cidadão de expressão-não-punível-pelo-ponto-de-vista no 

âmbito do discurso público (citizen’s prerogative of non-viewpoint-punitive expression 

within public discourse)483. Trata-se de ter a garantia de que tribunais e outros agentes 

públicos não aplicarão qualquer penalidade àquele que expressar determinado 

discurso tomando como base o ponto de vista nele expresso. 

Referida prerrogativa, como vimos anteriormente, goza de status anterior à 

própria Constituição, pelo que se pode chamá-la de constituição da constituição. Isso 

porque há de se entender que sem a verificação da possibilidade de expressar-se 

qualquer ponto de vista sem ser punido exclusivamente em virtude da visão de mundo 

professada, não pode sequer existir algo que se possa chamar debate público. É o 

que Robert Post, apud Heinze, bem equaciona quando afirma que é justamente 

porque um consenso absoluto jamais pode ser atingido que o debate constitutivo da 

democracia é necessariamente “infindável”, devendo existir em fluxo contínuo como 

 
483 Ao contrário da tradição americana, Heinze considera inadequado o emprego do termo 
“neutralidade” nestes contextos, por entender que o Estado nunca agirá de maneira neutra porque 
sempre promoverá algum valor. Sua definição, assim, passa por identificar a passividade da ausência 
da aplicação de punições pelo Estado, e não em denotar um eventual caráter ativo de tratar o discurso 
de maneira neutra. 
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processo comunicativo permanente484. Sem esse processo permanente, a que se 

chama “debate público”, sequer é possível conceber uma Constituição. 

A livre expressão consubstanciada no debate público assume, assim, 

existência prévia à do próprio texto constitucional, além de lhe servir como fonte e 

base contínua durante sua vigência, já que é por meio deste fluxo contínuo de embate 

de ideias que se funda a possibilidade de emenda ou da criação de uma nova 

Constituição485. Isso é, qualquer texto constitucional numa sociedade democrática 

deverá, quando de sua concepção, e durante sua vigência posterior, contemplar a 

prerrogativa do cidadão de expressão-não-punível-pelo-ponto-de-vista no âmbito do 

discurso público. Sem que se verifique esta condição, a constatação pela existência 

de democracia fica dificultada, vez que ausente um processo de debate público que 

permita expressar, no próprio ato de concepção do ordenamento jurídico, todas as 

ideias indistintamente – inclusive ideias frontalmente contrárias à opção pelo próprio 

regime democrático. A principal marca legitimadora da democracia é sua tolerância 

para com a expressão mesmo de ideias que consistam em repudiá-la, advogando pelo 

seu próprio fim486: é a pluralidade que se mostra ausente quando é possível a punição 

com base no ponto de vista expressado. É por isso que Heinze identifica um status 

“pré-legal” no discurso público, que, como vimos, é pressuposto de existência de 

qualquer Constituição democrática, e não seu fruto487. 

Contraponto importante488 à tese de que a prerrogativa expressiva no debate 

público goza de status anterior ao próprio ordenamento jurídico positivado identifica 

que há formas de expressão que não nascem do seio do debate público propriamente 

dito. O reconhecimento desta crítica implica reconhecer que nem todas as formas de 

 
484 POST, Robert. Constitutional Domains: Democracy, Community, Management. Estados 
Unidos: Harvard University Press, 1995. p. 186. apud HEINZE, Eric. Hate Speech and Democratic 
Citizenship (op. cit.), p. 82. 
 
485 É a essência do próprio processo legislativo. 
 
486 Neste ponto, cf. nossos comentários constantes do capítulo 12, infra, sobre a aceitabilidade jurídica 
imperativa das tais “manifestações antidemocráticas”. 
 
487 É também por isso que Heinze enxerga a existência de mecanismos de punição ao discurso com 
base no ponto de vista como prova inequívoca de falhas na democracia em questão. Daí deriva a 
negativa categórica a posicionamentos que entendem que restrições ao discurso com base no ponto 
de vista expressado possam ser compreendidas como mecanismos que sinalizam a saúde ou a força 
de uma democracia, ou mesmo condicionantes. Idem, p. 72. 
 
488 Feito por autores como Susan Williams, Steven Shiffrin e Eugene Volokh, apud HEINZE, Idem, p. 
83. 
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expressão gozam do status de prerrogativa democrática, pelo que algumas podem de 

fato vir a ser reguladas ou de outra forma tuteladas pelo ordenamento jurídico. 

No entanto, como já vimos, o pressuposto analítico da expressão deve ser o de 

que seu proferimento ocorre no seio do discurso público, como expressão política, 

ainda que se trate de commercial speech ou outras formas aparentemente banais de 

discurso do ponto de vista do debate público489. Isso porque a marca se volta 

especialmente à sociedade e, como tal, virtualmente sempre demarca visões de 

mundo e pontos de vista específicos. É justamente por isso que a jurisprudência da 

Suprema Corte americana é extremamente sensível e intolerante para com leis não-

neutras que se destinem a suprimir determinados pontos de vista, ainda que a forma 

de expressão que os carregue seja, à primeira vista, irrelevante para o debate 

público490. Não obstante, é natural reconhecer-se que haverá casos onde a expressão 

poderá ser legitimamente suprimida. É o que veremos no subcapítulo a seguir. 

Antes, no entanto, vale ressaltar que as conclusões a respeito da prerrogativa 

do cidadão de expressão-não-punível-pelo-ponto-de-vista no âmbito do discurso 

público valem, sem ressalvas, para o caso brasileiro, independentemente do que se 

verifique na realidade – ou seja, são conclusões verdadeiras a despeito do que digam 

quaisquer leis ou julgados existentes que envolvam liberdade de expressão. É que, 

como já mencionamos em inúmeras outras passagens, nossa tese consiste em 

defender como entendemos deva ser o ordenamento jurídico, fazendo justamente 

uma crítica ao modo pelo qual ele eventualmente é entendido atualmente. 

Por fim, disso tudo deriva que a livre expressão, como prerrogativa 

democrática, não pode se sujeitar a métodos analíticos onde se busque sopesar 

liberdade versus igualdade, como é o método padrão de hermenêutica na 

 
489 De fato, Heinze nota já inicialmente que a expressão “debate público” não deve ser restrita a ponto 
de compreender apenas comentários sobre acontecimentos políticos em si, podendo um beijo gay, por 
exemplo, ser, em alguns contextos, forma de expressão política. O mesmo ocorre com a arte de 
Jackson Pollock e a música de Arnold Schöenberg. Cf. Idem, p. 27. Aliás, especificamente sobre a 
classificação como efetiva expressão mesmo daquilo que aparentemente não guarda caráter 
expressivo de visões de mundo em si, tal como a arte abstrata (que não representa algo concreto), da 
música instrumental e do texto manifestamente sem sentido, cf. TUSHNET, Mark; CHEN, Alan; 
BLOCHER, Joseph. Free Speech Beyond Words: The Surprising Reach of the First Amendment. 
Estados Unidos: NYU Press, 2017. 
 
490 Uma análise mais aprofundada destes temas se encontra em nosso capítulo 1.2 (commercial 
speech) e 6 (dever de neutralidade do Estado no trato do ponto de vista). 
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jurisprudência brasileira491. Não se trata, assim, de alinhar-se ao padrão exegético 

norte-americano ou europeu, mas de fazer recair o foco analítico na livre expressão 

livre de punições fundadas em ponto de vista como condição legitimadora da 

democracia – que, como resultado, faz superar esta própria tensão. 

 

c) Se a livre expressão consiste em prerrogativa democrática, quais discursos 

são passíveis de supressão pelo Estado? O que fazer com as marcas que se 

enquadrem nos casos de supressão admitida uma vez que não mais exista 

cláusula de moralidade? 

 

A abertura do presente capítulo se preocupou em ressaltar inexistir caráter 

absoluto na prerrogativa de livre expressão justamente porque é natural que haja 

situações excepcionais onde o Estado poderá, de fato, atuar no sentido de suprimir 

expressões. Tal supressão pode ocorrer através da aplicação de punições ou pela 

inibição concreta de seu proferimento através de desestímulos e da iminência de 

aplicação da própria sanção em geral. O presente subcapítulo, que fecha nossa 

análise sobre como a prerrogativa da livre expressão impede a existência de uma 

cláusula de moralidade em marcas, passa então a se debruçar sobre as hipóteses 

onde é possível – inclusive sob o ponto de vista da legitimidade democrática – a 

imposição de regulações restritivas sobre o conteúdo da expressão. 

Em primeiro lugar, é extremamente conveniente rememorar o apanhado 

sintético oferecido por Heinze em relação à possibilidade de regulação do discurso e 

a simultânea impossibilidade de penalização fundamentada no ponto de vista 

expresso492 493: 

 
491 Cf. CHEQUER, Cláudio. A Liberdade de Expressão como Direito Fundamental Preferencial 
Prima Facie (op. cit.), p. 203-231. 
 
492 Cf. HEINZE, Eric (op. cit.), p. 45. Nossa tradução: “Lembre-se que a expressão no âmbito do discurso 
público não é livre de punições. O Estado poderá impor restrições legítimas no âmbito do discurso 
público quando a comunicação de conteúdo puder causar danos materialmente demonstráveis (fraude 
comercial, perjúrio, revelação de segredos de segurança nacional em tempos de guerra, etc.); e poderá 
também impor restrições mais brandas de "tempo, modo de proferimento e lugar". No entanto, em se 
tratando de outros tipos de conteúdo não-restrito expresso, que incluam questões de interesse geral 
social ou político, uma democracia não pode legitimamente penalizar expressões somente fundando-
se na natureza odiosa ou perigosa do ponto de vista. A legitimidade democrática presume a 
prerrogativa do cidadão de expressão-não-punível-pelo-ponto-de-vista no âmbito do discurso público”. 
 
493 Sobre as restrições de tempo, lugar e modo de proferimento da expressão, vide nosso capítulo 5.2, 
supra. 
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Recall that expression within public discourse is not non-punitive. Government 

may impose legitimate restrictions within public discourse where the 

communication of content is liable to cause materially demonstrable harm 

(commercial fraud, courtroom perjury, disclosure of national security secrets 

in wartime, etc.); and may impose least-restrictive, ‘time, manner, and place 

restrictions’. Assuming otherwise non-restricted content, however, which 

includes issues of general social or political concern, a democracy cannot 

legitimately penalize expression solely on grounds of its odious or dangerous 

viewpoint. Democratic legitimacy assumes the citizen prerogative of non-

viewpoint-punitive expression within public discourse. (grifos constantes do 

original) 

 

 Apesar de o autor, no trecho acima, mencionar “questões de interesse geral e 

político” como qualificadora especial de expressões aptas a inviabilizar a aplicação de 

regulações restritivas, vimos logo ao final do subcapítulo anterior que não nos parece 

correta ou conveniente a adoção deste critério. O discurso qualificado como 

prerrogativa democrática deve, em nossa visão, ser identificável não através de uma 

rotulagem apriorística que dele se faça com base em sua relevância social, mas por 

um processo de exclusão que torne a proteção em regra, e não o contrário. Tudo 

aquilo que não se encaixar nas hipóteses de restrição possível deve ser considerado 

como parte integrante da prerrogativa democrática de livre discurso. 

 Não obstante tais colocações, mantém-se verdadeiras duas assertivas de 

Heinze no trecho citado. A primeira é a que conecta a possibilidade de restrição ao 

discurso com a ocorrência de danos materialmente demonstráveis dele advindos. De 

tal expressão entende-se que só pode ser restringido o discurso que tiver 

repercussões concretas e nítidas na sociedade ou na esfera privada de outrem; 

excluem-se naturalmente, deste conceito os danos exclusivamente psíquicos ou 

ligados ao “conforto intelectual ou emocional”494, como visto nos termos exatos do 

capítulo 5, supra. 

 
494 Que, não é demais lembrar, se referem à exposição a ideias e discursos de cunho geral (proposições 
intelectuais), não se admitindo a hipótese de tolerância para com ameaças, intimidações e assédios 
individualizados, bem como categorias congêneres, havendo, no entanto, a necessidade de trabalhar-
se a qualificação destes conceitos tomando como base a livre expressão. Pode-se adiantar que não 
tende a ser possível qualificar-se qualquer opinião mais politicamente incorreta, ou sarcástica, 
expressada contra alguém, como “assédio”, por exemplo, como é comum nos dias de hoje. 
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 Neste ponto, a Suprema Corte dos Estados Unidos nos parece boa referência, 

vez que sua jurisprudência historicamente admite poucas restrições à livre expressão, 

pelo que as categorias relevantes de conteúdo passível de supressão são muito bem 

delineadas. E, em linha com as conclusões de Heinze, repudia-se veementemente 

qualquer restrição que tome por base a expressão de pontos de vista. São elas, tal 

como listadas quase taxativamente495 no caso United States v. Alvarez (2012), a 

advocacia que intencione, e torne provável, a incitação à ação ilícita iminente 

(imminent lawless action)496; a obscenidade497; a difamação498; o discurso 

integralmente proferido no âmbito de condutas criminosas499; as "fighting words" 

(palavras que busquem intencionalmente provocar em outrem especificamente uma 

 
495 Há outros casos que preferimos não citar, tal como o do “discurso envolvendo grave ameaça que o 
Estado tenha o poder de evitar”, justamente porque a própria Suprema Corte admite dificuldades na 
aplicação deste conceito. Seria o caso, nos parece, do exemplo da revelação de segredos em tempo 
de guerra, citado por Heinze. No entanto, casos como New York Times Co. v. United States (1971), um 
dos famosos casos envolvendo os “Pentagon Papers” (tema do filme “The Post”) mostraram que 
mesmo a questão da revelação de segredos em tempo de guerra encontra limites como restrição ao 
discurso. Um apanhado de fácil compreensão sobre estes casos se encontra principalmente no capítulo 
4 de LEWIS, Anthony. Freedom for the Thought that we Hate: A Biography of the First 
Amendment. Estados Unidos: Basic Books, 2008. 
 
496 A doutrina do imminent lawless action é fruto do desenvolvimento de diversas doutrinas anteriores, 
tais como a bad tendency, do final do século XIX, e a clear and present danger, já mais desenvolvida 
nos tempos de Holmes e Brandeis. Consubstanciou-se no caso Brandenburg v. Ohio (1969). 
Comentaremos em maior detalhe na Parte II, quando falarmos das marcas que envolvam justamente 
o “discurso de ódio” e a “advocacia da violência” em geral. 
 
497 O termo “obscenidade” (obscenity) não deve ser tomado em sua literalidade, vez que, por exemplo, 
a pornografia não é considerada forma de expressão “obscena” e, portanto, punível nos termos da 
jurisprudência da Suprema Corte americana. Trata-se de termo jurídico com conteúdo jurídico bem 
definido (tendo como precedente paradigmático o caso Miller v. California (1973), que discutiremos 
também na Parte II quando falarmos justamente das marcas que envolvam conteúdos sexuais em 
geral. 
 
498 Igualmente, não se pode confundir o modo de tratamento da difamação no direito americano com a 
prática do direito brasileiro. A difamação, naquele sistema, é punível somente em casos excepcionais 
que nem de longe passam por uma análise genérica, feita pelo juiz, de potencial abstrato ou presumido 
de uma expressão desrespeitosa manchar a imagem de outrem, fulminando a honra objetiva. Boa 
explicação do conceito e de suas mudanças ao longo do tempo está em WEAVER, Russell. 
Understanding the First Amendment (op. cit.), p. 37-44. No caso de marcas, de qualquer forma, 
dificilmente uma marca difamatória logrará êxito em obter registro não em virtude da cláusula de 
moralidade, mas por aplicação normal dos requisitos de disponibilidade e distintividade do símbolo. Em 
suma, tendem a haver outros motivos para indeferir marcas difamatórias (atreladas ao conceito de 
honra objetiva de uma pessoa física, frise-se), estando a cláusula de moralidade normalmente 
dissociada destas discussões. 
 
499 Para uma delimitação clara do conteúdo jurídico do conceito, que deflui do consideravelmente 
confuso e impreciso caso Giboney v. Empire Storage & Ice Co. (1949), cf. VOLOKH, Eugene. The 
"Speech Integral to Criminal Conduct" Exception. In: Cornell Law Review, v. 101, 2016. 
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reação física violenta)500;  pornografia infantil501; fraude; e as ameaças concretas (true 

threats)502. 

 O critério adotado por Heinze do “dano materialmente demonstrável” como 

identificador da proteção do discurso nos parece adequado, mas há de se reconhecer 

a possibilidade de manipulação do conceito, principalmente na qualificação do que 

seja dano. Por isso, preferimos ficar com a jurisprudência da Suprema Corte 

americana, trabalhada e desenvolvida ao longo de mais de um século sem que se 

testemunhasse grande alargamento destas exceções503, para identificar com 

facilidade as categorias de discurso excluídas de qualquer proteção, seja sob o ponto 

de vista da legitimidade democrática ou do direito constitucional. 

 Em verdade, uma lei que deseje restringir expressões deve passar pelo teste 

strict scrutiny, que já apresentamos no capítulo 1.2, supra. Como ali dissemos, referido 

teste pressupõe que o Estado só poderá regular ou restringir, em geral, direitos 

fundamentais, quando estritamente necessário; de maneira extremamente específica; 

e garantindo que não haja meios menos gravosos de se regular ou restringir tais 

direitos. Em toda a história da Suprema Corte, apenas as categorias acima 

mencionadas foram capazes de satisfazer os requisitos para admitir-se a possibilidade 

de restrição ao conteúdo de discursos. É por este motivo que, conforme aponta Adam 

Winkler, o teste strict scrutiny é “fatal na teoria, estrito de fato” (fatal in theory, strict in 

 
500 Diferentemente da incitação, que objetivam induzir alguém à, pessoalmente, incorrer em prática 
criminosa, as fighting words buscam causar na pessoa uma reação violenta contra quem as está 
proferindo. Há diferenças conceituais, e a jurisprudência posterior ao conhecido caso Chaplinsky v. 
New Hampshire (1942) deixou claros diversos casos em que o conceito não se aplica, pelo que esta 
exceção, assim como a da “obscenidade”, deve ser sempre compreendida cum grano salis. Uma boa 
explanação se encontra em MEAGHER, Dan. The 'Fighting Words' Doctrine: Off the First 
Amendment Canvass and into the Implied Freedom Ring?. In: UNSW Law Journal, v. 28 (3), 2005. 
 
501 Discutiremos essa temática específica no capítulo 10.1, infra. Caso New York v. Ferber (1982). 
 
502 Watts v. United States (1969), caso onde se decidiu que determinado discurso onde manifestante 
antiguerra dizia que, se fosse convocado para o exército, gostaria de mirar um rifle primeiramente 
contra o então presidente Lyndon B. Johnson, tendo sido acusado de violar uma lei que veda a 
realização de ameaças contra o presidente. No caso, decidiu-se que ameaças são de fato discurso 
excluído de proteção constitucional, mas que não havia violação à lei no caso porque o discurso em 
questão se qualificava como “hipérbole política”. Sobre critérios de qualificação de um discurso como 
true threat, cf. CRANE, Paul. "True Threats" and the Issue of Intent. In: Virginia Law Review, v. 92, 
2006. 
 
503 Em verdade, uma das categorias excluídas de proteção pela Suprema Corte, qual seja a da 
“obscenidade”, não encontra guarida em nossa tese, pelo que nos colocamos até em posição de 
enxergar ainda maior proteção a categorias de discurso. Essa discussão, porém, ficará para a Parte II, 
quando tratarmos justamente das marcas que envolvam conteúdo sexual. 
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fact)504 – porque raras são as leis restritivas do discurso que conseguem superá-lo505. 

Tamanha é a dificuldade para suprimir-se discursos nos Estados Unidos – e não há 

nada, como vimos, que deva permitir conclusão diversa também no caso brasileiro. 

 Identificadas as categorias de expressão que se admite suprimir legitimamente, 

é de se perguntar como o sistema de registro de marcas pode evitar que, por exemplo, 

sinais que envolvam pornografia infantil sejam registrados uma vez que quaisquer 

cláusulas de moralidade em marcas sejam excluídas do ordenamento jurídico 

brasileiro. Sobre este ponto, somente ação legislativa posterior, adotada de maneira 

específica, poderá suprir eventual lacuna neste sentido. Referida ação não poderá, 

nos termos de nossa própria tese, criar uma nova cláusula de moralidade, qual seja 

uma regra de caráter vago, genérico e impreciso para impedir o registro de quaisquer 

marcas “antissociais”. Se o problema é com esta ou aquela categoria de discurso, 

então a lei deve tratar delas aberta e objetivamente, nunca impor uma regra genérica 

que extrapole seus propósitos de forma que sequer se torna possível identificar o 

objetivo da norma (como vimos nos capítulos 4 e 5, supra, e veremos essa temática 

específica da pornografia infantil em 10.1, infra). 

 É necessário ressaltar que apenas casos muito incontroversos506, como é o 

caso da própria pedofilia, poderiam justificar a imposição de restrições ao 

reconhecimento de direitos marcários. Não se pode esquecer que, segundo nossa 

tese, e mesmo na esteira das decisões da Suprema Corte americana, a maioria das 

categorias de discurso hoje excluídas da proteção marcária deveriam ser permitidas 

– inclusive algumas com o potencial de gerar elevadas objeções, como é o caso das 

marcas que contemplam nomes de organizações criminosas, de drogas ilícitas e de 

conteúdo “obsceno”. Há de se lembrar que, conforme temos aqui defendido, a 

sociedade é quem há de reagir à adoção destes sinais, não sendo papel do registro 

marcário adiantar essa suposta reação por meio de previsões sobre o teor da opinião 

pública. Uma marca que faça clara exaltação da pedofilia seria instantânea e 

justamente rechaçada pela sociedade, dada a altíssima reprovabilidade social deste 

 
504 Cf. WINKLER, Adam. Fatal In Theory And Strict In Fact: An Empirical Analysis Of Strict 
Scrutiny In The Federal Courts (op. cit.). 
 
505 Igualmente, cf. KELSO, R. Randall. The Structure of Modern Free Speech Doctrine: Strict 
Scrutiny, Intermediate Review, And “Reasonableness” Balancing (op. cit.). 
 
506 Apesar de haver casos limítrofes e considerações a se fazer a respeito deste “caráter incontroverso”, 
sempre absolutamente respeitado, de qualquer forma, o princípio protetivo da infância e juventude, 
como veremos em 10.1, infra. 
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tipo de conduta, para além de seu caráter flagrantemente criminoso. Sequer é 

necessário que o Estado, no âmbito do registro marcário, faça esse tipo de julgamento 

subjetivo – a sociedade já se encarrega desta tarefa. 

 O princípio fundante destas afirmações é o de que a sociedade saberá bem 

reagir, oferecendo os estímulos ou desestímulos proporcionais e adequados a marcas 

que envolvam expressões “polêmicas”, como é o caso da maioria das marcas que 

atraem hoje a aplicação da cláusula de moralidade. Partimos do princípio de que o 

Estado não deve assumir este papel, sob pena de continuarem se caracterizando 

situações onde mesmo marcas inofensivas são reprimidas em sua forma de 

expressão tão somente por escolherem termos que atraem alguma preocupação ou 

antipatia pessoal do Estado, personificado no examinador, revisor ou juiz.  

São casos verdadeiramente esdrúxulos, como o da marca MAFFIA TRAINING 

CENTER, adiantado na introdução, que passava longe de guardar qualquer relação 

com uma organização criminosa real (era uma escola de informática). Ali, o titular 

parecia querer somente aproveitar-se do apelo eventualmente positivo que essa 

palavra traz junto à sociedade, ao mesmo tempo em que corria o risco de atrair críticas 

em virtude de um apelo eventualmente negativo também existente em torno do 

mesmo termo. É a sociedade, justamente, que deve reagir à marca, sem que o Estado 

tenha motivo (como visto no capítulo 5, supra) para adiantar esta reação e tomar 

“medidas de precaução” que se traduzem na supressão de discursos. 

Por fim, cabe-nos adiantar que se o caso da marca acima mencionada pôde 

bem ser qualificado como “ridículo”, há literalmente centenas de outros tão 

incompreensíveis quanto, muitos dos quais verdadeiramente anedóticos. É sobre eles 

que iremos nos debruçar na Parte II desta obra (que começa logo a seguir, após a 

conclusão da Parte I, que prometemos ser rápida) para que possamos discutir os 

meandros de cada uma das categorias de discurso que a cláusula de moralidade em 

marcas atualmente exclui da possibilidade de registro ou reconhecimento jurídico e os 

motivos do descabimento (ou eventual cabimento, desde que mediante lei objetiva e 

específica) de cada uma delas. 
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CONCLUSÃO DA PARTE I: Da total ilegitimidade, e consequente 

inconstitucionalidade, da cláusula de moralidade no direito marcário 

brasileiro 
 

 Ao longo da extensa Parte I deste trabalho, fomos capazes de demonstrar a 

inviabilidade de aceitar-se a existência de uma cláusula de moralidade em marcas no 

direito brasileiro. Nossa opção foi a de começar toda nossa construção teórica a partir 

da identificação da existência de um conteúdo expressivo em marcas, que difere da 

tradicionalmente reconhecida – e principal – função distintiva. Não havia como não 

iniciarmos nossa tese por aí, visto que todos os posteriores tópicos de discussão 

partem da premissa de que marcas são formas de expressão de ideias e mensagens. 

A identificação desta função foi o que nos permitiu, no primeiro capítulo, concluir que 

marcas podem ser entendidas como discurso constitucionalmente protegido, o que 

viabilizou o desenvolvimento, posteriormente, de sua caracterização também como 

prerrogativa democrática. 

Do esmiuçar desta ideia passamos a analisar a questão do corporate speech, 

correspondente à possibilidade de pessoas jurídicas gozarem de capacidade jurídica 

relativamente à prerrogativa de livre expressão. Este passo foi importante na medida 

em que a vastíssima maioria dos usuários de marcas é pessoa jurídica, o que poderia 

suscitar questionamentos quanto à capacidade expressiva das mesmas ante à 

caracterização da expressão como direito humano. Nossa conclusão foi a de que é 

evidente que há liberdade plena do discurso empresarial. 

Daí debruçamo-nos sobre a questão do commercial speech, que é outro 

fundamento de nossa tese. Isso porque marcas, em virtude de sua ampla utilização 

no comércio, tendem a ser confundidas com mensagens publicitárias quando de seu 

trato eventual como discurso. O ponto principal deste tópico passou por concluir que 

marcas não são commercial speech porque a veracidade que se espera da parcela 

expressiva das marcas é completamente diferente da veracidade que se espera do 

commercial speech. Dessa forma, a aferição de veracidade do discurso que é possível 

no discurso comercial (como forma de proteção ao consumidor) não se aplica ao 

aspecto expressivo da marca. A marca deve transmitir uma verdade objetiva a 

respeito de características do produto ou serviço, mas não necessita observar 

qualquer verdade “subjetiva”, relativa à visão de mundo nela expressa. Tanto é que é 

possível a existência de marcas que exprimam visões de mundo conflitantes, tais 
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como “A Terra é Plana” e “A Terra é Redonda” – o que não seria possível fossem as 

marcas commercial speech. De qualquer forma, mesmo que fossem assim 

consideradas, defendemos que sua proteção como discurso deveria ser idêntica à do 

discurso político, visto tratar-se de mecanismo que fornece à sociedade informações 

relevantes, por exemplo, sobre o sistema de preços ou sobre a disponibilidade de 

bens e serviços, que informarão a tomada de decisão coletiva, podendo vir a repercutir 

em políticas públicas. 

O segundo capítulo tem conexão lógica clara com o antecessor: uma vez que 

identificamos marcas como formas de expressão, haveríamos de entender os motivos 

pelos quais a negativa de um pedido de registro de marca pela cláusula de moralidade 

constituiria afronta ao livre discurso. Neste trecho, ancoramo-nos em dois conceitos: 

o chilling effect (ou “efeito inibidor”) e a “unconstitutional conditions doctrine”. A 

negativa de um registro de marca pela cláusula de moralidade mantém a expressão 

livre para vir à tona através de outros meios, tais como a publicação de um livro ou 

uma postagem na internet, é verdade. No entanto, identificamos que a disponibilidade 

de meios de expressão alternativos não é suficiente para que se permita inibi-la 

livremente no âmbito marcário. A ameaça de indeferimento que a cláusula de 

moralidade representa induz à autocensura: a opção não-deliberada, mas induzida, 

de modificar o conteúdo ou a forma de expressão da ideia por fundado temor de 

incorrer em uma punição caso assim não se proceda. 

Essa realidade é incompatível com a doutrina das condições inconstitucionais, 

plenamente aplicável no Brasil, que preconiza que não pode o Estado condicionar a 

obtenção de benefícios governamentais (caso do registro de marca) à renúncia a um 

direito fundamental (ou prerrogativa democrática, caso da livre expressão). A cláusula 

de moralidade impõe que aquele que quiser acessar o registro de marcas deverá 

adequar a expressão de suas ideias a um padrão ideológico estatal, sob pena de 

insucesso. Aqui também nos dedicamos a mostrar que o registro de marca não é, em 

inúmeras ocasiões, mero capricho ou privilégio sem o qual qualquer um pode viver 

normalmente no mundo empresarial. Mostramos que o registro de marcas é 

imprescindível para o combate a contrafações e, muitas vezes, para viabilizar o 

acesso a mecanismos relevantes de solução de controvérsias. Por isso, não procede 

sob nenhum ângulo a afirmação de que a proteção da expressão proferida através da 

marca é irrelevante a ponto de suscitar qualquer dúvida constitucional porque a ideia 

continua podendo vir à tona por outros meios. 
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O terceiro capítulo analisou as repercussões jurídicas do reconhecimento, pelo 

Estado, do direito de marca. O objetivo foi o de mostrar que o ato de conceder um 

registro não implica em dizer que o Estado “deu aval” ao conteúdo expresso no sinal, 

consentindo ou de qualquer forma endossando, apoiando a ideia ali veiculada. Este 

trecho é importante porque, fossem todas as marcas parte de um discurso 

governamental (government speech), seria natural concluir-se que o Estado poderia 

exercer maior controle de conteúdo e de ponto de vista, dado que tratar-se-ia de 

expressão sua. Não é, como vimos, o caso. Igualmente, vimos que o fato de o Estado 

manter o sistema de registro de marcas com recursos públicos não significa que o ato 

de concessão constitui subsídio ou financiamento do Estado às marcas registradas. 

Fosse o caso, talvez pudesse se afirmar que, por estar “pagando” pelas marcas (e aí 

fizemos menção anedótica à China, onde há forte subsídio público para que empresas 

- que não são lá exatamente privadas - promovam registros de propriedade industrial), 

o Estado deveria poder exercer especial controle sobre seu conteúdo expressivo, o 

que não procede. 

O capítulo 4 se dedicou à importante tarefa de tentar entender os motivos que 

justificam a existência da cláusula de moralidade em marcas. Ali, fizemos um 

apanhado histórico da primeira norma brasileira a tratar do assunto, ainda na época 

do Império, identificando que a cláusula de moralidade sempre esteve presente no 

direito brasileiro. Olhamos também os anais do Congresso Nacional e os tratados para 

tentar identificar alguma ratio legis incidente à regra. Daí seguimos para identificar 

inúmeros motivos justificantes da existência da cláusula de moralidade em marcas, 

sendo que a “proteção da moral pública” aparece como principal motivação de 

existência da norma. 

O capítulo seguinte, em sequência lógica, busca analisar estes motivos e 

sustentar que nenhum deles se justifica juridicamente. Aí passamos pelo importante 

capítulo 5.1, que se dedica a analisar a mudança de entendimento do paradigma da 

livre expressão e a novel identificação do “discurso como causador de dano” como 

fundamentos teóricos de um inexistente “direito de não se sentir ofendido”. Fizemos 

uma longa análise sobre como surge, na sociedade contemporânea, a noção de que 

o Estado deve proteger o indivíduo de sentir-se ofendido blindando-o da exposição a 

certas ideias, e como este entendimento não prospera juridicamente, principalmente 

em virtude do conceito de heckler’s veto e outros fundamentos. A análise prossegue 

para identificar o paradoxo constituído pela assunção primordial daqueles que 
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defendem a irrelevância da relação entre direito de marca e questões expressivas sob 

o fundamento de que a marca pode continuar sendo utilizada e protegida sem registro. 

Se a ideia que a cláusula de moralidade pretende evitar de vir a público através da 

negativa de registro poderá continuar sendo livremente veiculada em sociedade, de 

que maneira o Estado blinda o público de ser a elas exposto? A constatação deste 

paradoxo complementa a irrelevância e a improcedência lógicas, além de jurídicas, 

dos pretensos motivos justificantes da existência da cláusula de moralidade em 

marcas. 

A sexta passagem de nosso trabalho discute a neutralidade no trato de ponto 

de vista como um dever estatal inescapável e intransponível. Tal constatação não 

significa que o Estado deve ser, ele mesmo, neutro em seus posicionamentos. 

Defende-se tão somente que tal ente não deva ter o poder de desequilibrar o debate 

público oferecendo benefícios e favorecimentos em geral a determinada visão de 

mundo ao mesmo tempo em que, logicamente, prejudica outras. É defeso ao Estado 

realizar discriminação entre pontos de vista. Aí passamos também por análises 

relativas à vagueza da cláusula de moralidade como fator que impossibilita sua 

aplicação isonômica, sendo este outro motivo pelo qual a aceitação constitucional de 

referida norma goza de alta suspeição. Vimos também como no cenário dos direitos 

autorais a situação é completamente diversa, inexistindo qualquer amarra de 

moralidade como condicionante para o reconhecimento de direitos de exclusiva – e a 

falta completa de sentido, injustificável juridicamente, nesta realidade. Tudo para 

depois analisarmos também as regras análogas aplicáveis a patentes e desenhos 

industriais. 

O capítulo 7 discute questão importante, qual seja a qualificação jurídica do 

sistema de registro de marcas como foro público apto a receber a expressão e os 

limites da ingerência estatal nestes casos. Isso porque uma indagação natural à nossa 

tese passa pela qualificação do sistema de marcas como um ambiente onde se espera 

que os usuários observem exigências de decoro, pelo que a cláusula de moralidade 

nada mais que seria que um mecanismo para fazer valer estas normas de etiqueta. 

Constatamos, através de robusta análise, que o sistema de registro de marcas não se 

encaixa em nenhuma das categorias de public forum existentes, pelo que não há que 

se falar em exigências de decoro. A marca, quando passa pelo registro marcário, em 

verdade ali só cumpre função regulatória, visto que se destina verdadeiramente ao 

mercado, às ruas, e não ao próprio sistema de registro. A expressão contida na marca 
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ocorre na sociedade, e não no sistema registral propriamente dito. O “sistema de 

registro”, inclusive, sequer é um “lugar” – tanto é que não há como saber e determinar 

onde ele se localiza exata e concretamente. No mais, a exposição do examinador de 

marcas a expressões de toda sorte, mesmo que ultrajantes, constitui-se em parcela 

de sua atividade funcional, pelo que não há que falar em exigências de decoro no 

conteúdo da marca em si. E, mesmo que o sistema de registro de marcas fosse um 

limited public forum (o que não ocorre), mesmo nestes casos é inviável que se admita 

a discriminação de pontos de vista, tal como a cláusula de moralidade 

inequivocamente faz. 

Finalmente, o oitavo capítulo, como acabamos de ver, discute a qualificação da 

livre expressão como prerrogativa democrática, que é noção anterior à de direito 

constitucional. Aqui fundamentamos porque entendemos, com base na doutrina de 

Eric Heinze, que a impossibilidade de ser punido em razão do ponto de vista 

expressado é um pressuposto sem o qual não é possível identificar-se uma 

democracia. É na livre expressão desembaraçada que se funda a própria concepção 

de um texto constitucional, além da deliberação sobre suas mudanças posteriores 

através de emendas ou mesmo da decisão por sua liberação, pelo que essa 

prerrogativa se pode chamar constituição da constituição. Como resultado direto deste 

status, concluímos que a livre expressão não deve se sujeitar a testes de 

balanceamento, tais como a proporcionalidade ou a ponderação, justamente porque 

não há que se falar em afastar uma prerrogativa cidadã como forma de garantir a 

observância de outra. Tal constatação impõe que a cláusula de moralidade não deva 

poder ser usada como mecanismo de filtragem de pontos de vista pelo Estado. Ao 

final, perpassamos as situações onde entendemos que o discurso possa ser 

legitimamente suprimido, para que pudéssemos identificar o que fazer caso alguma 

marca se encaixe nestas categorias. Concluímos que só uma ação legislativa 

específica poderia criar novo caso de indeferimento, dentre as hipóteses de supressão 

legítima, sendo inviável a subsistência da cláusula de moralidade tal como atualmente 

se encontra ou sob outra redação igualmente vaga e imprecisa. 

Em suma, a Parte I, que aqui finalmente se encerra, objetivou fornecer todo o 

cabedal teórico no qual se funda a nossa tese de inviabilidade, seja por ilegitimidade 

ou inconstitucionalidade, da cláusula de moralidade em marcas. Neste exato ponto a 

tese já poderia ser encerrada, mas ela ficaria um tanto incompleta, além de 

extremamente sem graça. Não passaria de um exercício hipotético útil apenas a 
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juristas, potencialmente fadado à ignorância completa e inacessibilidade pelo grande 

público. A Parte II, que agora se inicia, se debruça sobre um levantamento empírico 

extenso que realizamos junto ao INPI para identificar as variadas categorias de 

discursos em espécie onde a cláusula de moralidade se aplica na prática, analisando 

juridicamente cada uma delas. O escrutínio de motivações concretas fornecidas pelo 

INPI para indeferir marcas com base na cláusula de moralidade, mesmo em sede 

recursal, nos permitirá identificar como opera tal norma na vida real, confirmando a 

exatidão da problematização feita na Parte I, além de reforçar e justificar a 

conveniência, correção e imprescindibilidade das soluções aqui propostas. O objetivo 

desta Parte II, então, é o de tornar nossa tese infinitamente mais completa 

juridicamente, além de interessante para qualquer leitor, assumindo o caráter de 

verdadeira referência em matéria de análise jurídica e jurisprudencial do inciso III do 

art. 124 da LPI ou eventuais normas análogas substitutivas (constituindo aquilo que 

temos chamado “cláusula de moralidade”). 

Certamente havemos de nos escusar pela extensão que nosso trabalho já 

assumiu e seguirá assumindo, mas estamos tranquilos em afirmar que a Parte II será 

tão importante para nossa fundamentação teórica quanto a Parte I. Além de, é claro, 

ser infinitamente mais divertida tanto de ler quanto de escrever. 
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INTRODUÇÃO À PARTE II: AS MUITAS FACES DA CLÁUSULA DE 

MORALIDADE 

 

 Ao longo das quase 300 páginas que compõem a primeira parte de nosso 

esforço, afirmamos em inúmeros momentos que a cláusula de moralidade é dotada 

de uma vagueza tal que diversas categorias de discurso são por ela abarcados 

indistintamente. Isso significa que marcas contendo variadas mensagens são 

consideradas, igualmente, “afrontosas à moral e aos bons costumes”, denotando a 

dificuldade em identificar-se as delimitações jurídicas do âmbito de aplicação da 

norma em questão. Como também já afirmamos, de tão vagos seus termos, tudo 

guarda potencial de atrair a incidência da cláusula de moralidade. 

 A presente Parte II se dedica justamente a identificar quando e como, na 

prática, a cláusula de moralidade tem sido aplicada – o que não significa que 

identificaremos todas as aplicações possíveis da regra em questão. Afinal, como dito, 

para que se crie uma nova categoria de discurso considerado atentatório aos 

conceitos vagos e necessariamente imprecisos de “moral e bons costumes”, ou, ainda 

pior, o de “sentimento digno de respeito e consideração”, basta querer. Por outro lado, 

não é como se não houvesse casos onde a cláusula de moralidade seja 

corriqueiramente aplicada. Isso é, mensagens e pontos de vista que, se expressos em 

marcas, geralmente atraem a aplicação do inciso III do art. 124 da LPI. A partir da 

identificação e do comentário de casos concretos, nos será plenamente possível 

demonstrar as incoerências e a constante dificuldade de aplicação isonômica da 

norma, na esteira do aventado em capítulos anteriores. 

 Esta Parte II objetiva também discutir os motivos pelos quais entendemos que 

o Estado não deveria e não poderia tratar com intolerância, dentro do sistema 

marcário, cada um destes conjuntos de mensagens com características específicas. 

Fundamentaremos, com base no predicado da livre expressão (em sua característica 

tanto como direito como prerrogativa), a razão de entendermos ser a melhor opção, 

do ponto de vista jurídico, não inibir ou suprimir a expressão dos pontos de vista 

refletidos em certas modalidades discursivas. 

 Com efeito, cada capítulo desta Parte II tratará de um tipo de caso específico 

onde a cláusula de moralidade se aplica. Começaremos pelas expressões chulas, 

xingamentos e expressões de baixo calão; prosseguindo pelas marcas indecentes, 

vulgares, com conteúdo obsceno e de teor sexualmente explícito ou sugestivo em 
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geral; as marcas interpretadas como desrespeitosas a religiões (blasfemas); as 

marcas que envolvam nomes, nomenclaturas e apelidos de drogas ilícitas (quando 

para uso em atividades lícitas, obviamente); nomes de organizações criminosas, 

terroristas, extremistas, advocacia da violência e do crime em geral; e, por fim, as 

marcas que envolvam termos pejorativos, depreciativos, “incontroversamente 

preconceituosos” e "discurso de ódio" em geral. Por fim, comentaremos brevemente 

casos “miscelâneas”, que não se encaixam em nenhuma destas macrocategorias de 

discurso – como são poucos, a seção será necessariamente breve.  

Com estrutura mais enxuta, precisa e objetiva, é nosso desejo concluir esta 

Parte II utilizando-se de menos espaço do que necessitou a Parte I. 

 Outra menção imprescindível é quanto ao levantamento empírico que 

realizamos para viabilizar e conferir credibilidade a esta Parte II. As decisões do INPI 

são publicadas nas Revistas da Propriedade Industrial (RPI), publicadas 

semanalmente toda terça-feira. A RPI, na parte de marcas, é extremamente extensa 

- ao contrário das relativas a outros tipos de direitos industriais, as RPIs de marcas 

trazem literalmente milhares de despachos espalhados por extensões que chegam à 

casa das 5000 páginas por semana. A realidade prática impõe, assim, que os 

despachos de deferimento e indeferimento de marcas, bem como aqueles que 

decidem recursos, sejam enxutos e tragam, geralmente, não mais que a indicação do 

inciso do art. 124 que levou ao indeferimento, com o resultado da decisão tomada pelo 

órgão. 

 Isso não significa, porém, que as decisões sobre pedidos de registro de marcas 

e recursos sejam sempre desprovidas de qualquer fundamentação posterior. Elas 

existem – só não são publicadas. Para obter-se acesso ao “inteiro teor” das decisões 

que deferem ou indeferem marcas, bem como dão ou negam provimento a recursos 

contra o indeferimento, é necessário recolher uma taxa-base (que em 2020 é de R$ 

7,00 – sete reais – para cópias de até 4 páginas, com R$0,20 -vinte centavos – 

adicionais por página excedente) e peticionar ao órgão solicitando a disponibilização 

personalizada de cópia digital do “Parecer Técnico” aplicável ao caso. Nele é que 

constarão, via de regra, os motivos concretos pelos quais o examinador e o revisor 

(se houver) tomaram a decisão publicada em RPI. Os Pareceres Técnicos a respeito 

de marcas indeferidas por operação da cláusula de moralidade, como veremos, 

variam enormemente em seu conteúdo, havendo alguns com fundamentação mais 

completa, e tantos outros com fundamentação virtualmente ausente. 
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 Nosso primeiro esforço foi o de mapear a maior quantidade possível de marcas 

que já tenham sido indeferidas por aplicação da cláusula de moralidade, seja sob a 

égide da atual LPI (Lei Federal nº 9.274/1996) ou na vigência do anterior Código de 

Propriedade Industrial (Lei Federal nº 5.772/71). Este esforço é de mais difícil 

realização do que aparenta. A base de dados digital pública do INPI para busca de 

marcas não dá ao usuário a opção de levantamento pelo conteúdo do complemento 

do despacho – que é o campo onde consta o inciso ou artigo de lei justificante da 

decisão de indeferimento. Nem mesmo muitas bases de dados pagas – caso daquela 

a que temos acesso em virtude de nosso trabalho – igualmente o fazem. Tivemos que 

localizar um prestador privado de serviço507 cuja ferramenta de busca permite, 

tecnicamente, a busca pelo conteúdo do complemento do despacho. Obtido acesso 

através de uma gentileza do detentor da ferramenta, que a concedeu em caráter 

limitado e temporário exclusivamente para a finalidade de realização desta pesquisa, 

fomos capazes de mapear de cerca de 950 processos de registro de marca em que 

houve a aplicação, em ato indeferitório do INPI, do inciso III do art. 124 da LPI ou do 

dispositivo correspondente na legislação anterior (Código da Propriedade Industrial). 

O processo mais antigo detectado foi depositado em 29/01/1988 (marca MAIA SEX 

WAX, 814089666), e o levantamento engloba processos publicados até 25 de julho 

de 2019. 

 Dentro da amostra inicial, selecionamos cerca de 100 casos que entendemos 

especialmente representativos das diferentes categorias de discurso abrangidas pela 

aplicação prática da cláusula de moralidade (além de extremamente curiosos), 

recolhemos as taxas respectivas e peticionamos ao INPI a disponibilização de cópia 

dos Pareceres Técnicos relevantes. Priorizamos casos onde houve a apresentação e 

o julgamento de recursos contra o indeferimento, porque tais casos nos dão especial 

noção de como são inicialmente interpretados pelos examinadores os sinais que 

acabam por atrair a aplicação da cláusula de moralidade (e quais as motivações dadas 

para o indeferimento); as razões recursais dos titulares dos pedidos consubstanciados 

nos recursos; e a forma de recepção destas argumentações pela instância 

 
507 Trata-se do produto “BuscaSys”, da Softica Informática, a quem agradecemos desde já pela 
gentileza em conceder-nos acesso gratuito temporário para finalidade exclusivamente de realização 
desta pesquisa. Há outras ferramentas privadas que oferecem a mesma funcionalidade, mas não todas. 
Também tivemos a oportunidade de fazer levantamentos redundantes nas bases HC Office (que abriu 
acesso público por tempo limitado em determinada ocasião) e Darts-IP (em acesso concedido para 
degustação da plataforma). 
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administrativa revisora (cujas decisões são redigidas geralmente por tecnologistas de 

variadas formações que servem perante o órgão, com a chancela posterior, ainda que 

virtualmente automática, do Presidente do INPI). A lista completa de casos que 

receberam nosso peticionamento consta do início de cada capítulo desta Parte II, 

separados por pertinência temática. 

Certamente não se trata de um levantamento exaustivo – tal só poderia ocorrer 

se revisássemos todas as publicações oficiais dos órgãos registradores de marca no 

Brasil desde o Império até os dias atuais, o que é certamente impossível na prática. 

Da mesma forma, como a cada semana saem novas RPIs com novos despachos, o 

levantamento naturalmente ficaria desatualizado com o passar do tempo. Decerto, 

como a conclusão deste trabalho ocorre em julho de 2020, desde nosso último 

levantamento já foram expedidos, certamente, inúmeros outros despachos 

indeferindo marcas com base na cláusula de moralidade. Muitos outros igualmente o 

serão após a conclusão deste trabalho. Isso não importa: a amostra já é bastante 

abrangente, e não é necessário que façamos um levantamento exaustivo508 para que 

possamos traçar tendências jurisprudenciais no âmbito administrativo do INPI, nem 

para que possamos criticá-las. 

De qualquer forma, cumpre ressaltar que o objetivo desta Parte II não é o de 

compilar estatísticas relativas à cláusula de moralidade – esse trabalho seria mais 

adequado a um artigo. Tampouco se dedicará apenas a evidenciar, em caráter 

diagnóstico, a prática da aplicação do inciso III do art. 124 da LPI. A análise crítica que 

aqui pretendemos fazer às tendências decisórias do órgão servirá como pano de 

fundo para explicitarmos os motivos pelos quais entendemos que, de maneira geral, 

ratio decidendi a exemplo das verificadas de maneira relativamente empírica não 

deveriam ser juridicamente aceitáveis. Como adiantado, cada tipo de discurso 

merecerá sua própria análise, tendo em vista a existência de peculiaridades claras 

entre cada universo. 

Dizemos que a cláusula de moralidade tem “muitas faces”509 porque ela se 

aplica a tipos de discurso que atraem discussões jurídicas das mais variadas apesar 

 
508 Mesmo porque teríamos que atualizá-lo semanalmente, o que é inviável tendo em vista o caráter 
estático da tese de doutorado uma vez concluída. Projeto assim seria mais condizente com um blog ou 
com um “observatório”. 
 
509 Outro escrito a respeito da prática da cláusula de moralidade em marcas – virtualmente o único que 
localizamos a respeito do tema -, apresentado por examinadores do INPI em um congresso de 
branding, utiliza-se da figura dos “sete pecados capitais marcários”. Isso porque os autores dividem as 
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do conteúdo geral, vago e estanque da norma. O mesmo dispositivo legal deságua 

em discussões que envolvem lógicas argumentativas jurídicas extremamente 

distintas, e cada qual busca justificar, dentro do argumento da “proteção à moral 

pública” (vide capítulo 4, supra), a necessidade de supressão discursiva com o 

objetivo de tutelar determinado bem jurídico. Por exemplo, a discussão sobre a 

aplicação da cláusula de moralidade para inviabilizar o registro de marcas envolvendo 

palavreado chulo não guarda acentuada identificação para com aquela que envolve a 

“apologia” ou a menção a nomes de drogas ilícitas. Da mesma forma, a discussão que 

permeia marcas “blasfemas” é completamente diferente da que trata das marcas com 

conteúdo sexualmente explícito ou sugestivo. O ponto comum que interliga todas 

essas discussões é o fato de a livre expressão nos bem servir como referencial 

analítico independentemente do caso. O que faremos aqui, então, é tentar 

fundamentar porque, via de regra, a livre expressão impõe não ser uma boa ideia 

permitir ao Estado indeferir marcas com base em cada um dos critérios de moralidade 

adotados na prática pelo INPI. 

Importante notar, por fim, que a análise a ser conduzida nesta Parte II não 

terá como evitar citar termos de baixo calão, vulgares, xingamentos, expressões 

de teor sexual, profanidades, blasfêmias, insultos que podem assumir teor de 

ofensa a minorias variadas, nomes de organizações criminosas, nomes de 

drogas ilícitas e assim por diante. Necessário adiantar, como disclaimer, que 

todos os casos analisados constam de registros públicos (principalmente a 

base de dados do INPI, que reúne dados publicados em caráter oficial nas RPIs), 

e que nenhuma das expressões empregadas deve ser entendida como proferida 

por este autor ou com destinação a algo ou alguém. Ao leitor de sensibilidade 

mais aguçada, alertamos para a necessária cautela ao proceder-se na leitura. 

  

 
categorias de discurso que atraem a aplicação da cláusula de moralidade em sete, talvez pelo apelo 
retórico dos “sete pecados capitais” associados à “imoralidade” das marcas. Também dividimos em 7 
as categorias de discurso analisadas, mas de maneira diferente destes autores. Cf. CASTRO E SILVA, 
Anderson; ARDISSONE, Carlos. Marcas Negadas por Ofenderem a Moral e os Bons Costumes: 
Um Estudo de Caso. In: KREUTZ, Elizete et al. (Orgs.) Anais do II Congresso Internacional de 
Marcas/Branding: Conexões e Experiências. Lajeado: Editora Univates, 2016. 
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Capítulo 9. Palavreado e imagens chulas, palavrões, xingamentos e 

expressões de baixo calão em geral. 

 

You taught me language, and my profit on’t is, I know how to curse. 

(SHAKESPEARE, em A Tempestade) 

 

(…) expressing an idea well requires finding just the right word, and writing 

with a truncated vocabulary is like conducting an orchestra with one hand tied 

behind your back (Trecho do brief de CATO INSTITUTE em Iancu v. Brunetti) 

 

 Uma das faces mais evidentes da cláusula de moralidade ocorre quando seu 

vocabulário vago é utilizado para impedir o reconhecimento jurídico de sinais que 

contenham palavrões e expressões de baixo calão em geral. Quando se pensa no que 

possa significar “atentar contra a moral e os bons costumes”, temos a impressão de 

que o xingamento ou o uso de palavreado chulo tendem a surgir quase 

automaticamente como uma das mais prováveis formas de definição da conduta. Daí 

decorre que, de fato, o uso de expressões de baixo calão, independentemente do 

contexto em que apareçam na marca, atrai aplicação quase automática e 

praticamente inescapável da cláusula de moralidade, como veremos a seguir. 

Antes, é necessário deixarmos claro, preliminarmente, que o presente capítulo 

guarda pontos de conexão e identidade para com o seguinte, que trata de marcas com 

conteúdo sexualmente explícito ou sugestivo, obsceno, vulgar e assim por diante. De 

fato, muitos xingamentos consistem em nomes de partes íntimas do corpo humano, 

de atos sexuais, ou giram em torno dessa temática. Já fenômeno diverso ocorre com 

palavrões de teor racial ou que apelem para alguma característica de minorias: 

mesmo que muitos termos usados para ofender com base nestes elementos não 

constituam, isoladamente, xingamentos ou palavreado chulo, o contexto de seu uso 

pode fazer com que eles assumam essa característica. O mesmo ocorre com o 

chamado palavreado “profano”, qual seja o blasfemo: pode assumir característica de 

“xingamento”, mas isso não significa que a análise jurídica que permeia a ofensa neste 

contexto seja idêntica à que aqui pretendemos fazer, mais genérica, para casos de 

emprego marcário de palavrões em geral. 

Apesar destes fatos, no entanto, entendemos haver suficiente distinção entre 

as discussões jurídicas relevantes envolvidas em cada um dos casos. Assim, e como 

já veremos, o escrutínio jurídico da aplicação da cláusula de moralidade para interferir 
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no reconhecimento de xingamentos como marcas difere, em muitos pontos, da análise 

jurídica que se faz da mesma interferência quando aplicada a marcas de teor sexual 

e também ao palavreado destinado a ofender com base em características. Assim, há 

palavras de baixo calão que se caracterizam ao mesmo tempo como ofensas à 

religião; ao caráter de minoria; como expressões de teor sexualmente explícito ou 

sugestivo, e assim por diante. Nestes casos, vale tanto uma análise jurídica quanto a 

outra a respeito da aplicação da cláusula de moralidade. Não é o que acontece com 

todos os xingamentos, no entanto – por isso a impossibilidade de junção dos temas 

e, destarte, separação entre os capítulos. 

Nessa esteira, convém que nossa análise sobre essa temática específica parta 

de uma definição especializada dos conceitos protagonistas deste capítulo. Segundo 

Timothy Jay510 511: 

 

What Is “Cursing”? 

 

Cursing, as the term is used here, refers to several uses of offensive speech. 

Technically speaking, cursing is wishing harm on a person (e.g., eat shit and 

die). But the term cursing is used comprehensively here to include categories 

such as: swearing, obscenity, profanity, blasphemy, name calling, insulting, 

verbal aggression, taboo speech, ethnic-racial slurs, vulgarity, slang, and 

scatology. Each category has a unique set of defining features (…). Cursing 

 
510 Jay é psicólogo e professor emérito da Massachusetts College Of Liberal Arts (MCLA). Com décadas 
de pesquisa específica na área, Jay é, sem dúvida, uma das grandes referências na área de “psicologia 
do xingamento”, qual seja o estudo sobre o que leva o ser humano a utilizar-se de palavreado de baixo 
calão e as repercussões disso a partir de diversos pontos de vista: psicológico, comportamental, social, 
político, neurolinguístico, etc. 
 
511 Nossa tradução: “O que é "xingamento"? 
 
Xingamento, da forma com que aqui usado, refere-se a diversos usos de discurso ofensivo. 
Tecnicamente falando, xingar é desejar o mal a alguém (por exemplo, ao dizer-se "eat shit and die" [N 
do A.: literalmente, "coma merda e morra"]). No entanto, o termo "xingamento" é utilizado amplamente 
aqui para incluir categorias tais como: usar palavrões, obscenidades, profanidades, blasfêmias, usar-
se de apelidos maldosos ["name calling"], insultos, agressões verbais, discurso tabu, ofensas étnico-
raciais, vulgaridades, gírias e escatologia. Cada categoria conta com características únicas para defini-
las (...). O xingamento é a expressão de palavras ofensivas e emocionalmente poderosas (tais como 
"foda-se" ou "merda") ou expressões emocionalmente danosas (tais como "vai tomar no cu", "vaza 
daqui", "enfia no cu") que são entendidas como insultos. Xingamentos não são sempre utilizados para 
insultar, como no caso de "eu não sei onde caralho estava indo". O xingamento serve às necessidades 
emocionais do falante e afeta emocionalmente os ouvintes. Permite que o falante expresse emoções 
fortes e/ou produza um impacto emocional em um falante. O impacto pode ser positivo, como no caso 
de piadas ou da atração sedutora, ou pode ser negativo, tal como no caso de usar-se apelidos maldosos 
ou assédio sexual”. Cf. JAY, Timothy. Why We Curse: A neuro-psycho-social theory of speech (op. 
cit.), p. 9-10. 
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is the utterance of emotionally powerful, offensive words (e.g., fuck, shit) or 

emotionally harmful expressions (e.g., kiss my ass, piss off, up yours) that are 

understood as insults. Curse words are not always used as insults, for 

example, “I didn’t know where the fuck I was going.” Cursing serves the 

emotional needs of the speaker and cursing affects listeners emotionally. 

Cursing permits a speaker to express strong emotions and/or produce an 

emotional impact on a listener. The impact can be positive, as in joking and 

sexual enticement, or it can be negative, as in name calling and sexual 

harassment. 

 

Como se vê, “usar palavreado de baixo calão” nem sempre equivale a “xingar” 

alguém, porque no segundo caso há uma tentativa de causar no interlocutor uma 

reação - geralmente negativa. No entanto, apesar de compreendermos haver nuances 

de significado entre os diferentes termos512 usados neste curioso universo do cursing, 

podemos ignorá-los em nosso estudo. Isso porque é fato que, para os fins analíticos 

voltados à cláusula de moralidade, eles podem ser encarados como sinonímicos no 

que se refere às repercussões que trazem aos pedidos de registro de marca: o 

indeferimento. De fato, os despachos do INPI que aplicam a cláusula de moralidade 

em casos do tipo utilizam termos como “expressão de baixo calão”513, “expressão de 

caráter chulo”514 e “termo vulgar”515 de maneira intercambiável e sinonímica516. O 

mesmo ocorre com “expressão ofensiva”517, “expressão atentatória dos bons 

 
512 Como o próprio Jay adianta no trecho acima transcrito, outra obra dele mesmo desempenha o papel 
de definir, uma a uma, as diferentes categorias deste tipo de palavreado. Cf. JAY, Timothy. Cursing in 
America: A psycholinguistic study of dirty language in the courts, in the movies, in the 
schoolyards and on the streets (op. cit.), Capítulo 1. 
 
513 A exemplo, veja-se o caso do processo INPI nº 916227421 (marca "MDP! MULHERÃO DA 
PORRA"). 
 
514 Processo INPI nº 914531255 (marca "AS RAINHAS DA PORRA TODA"). 
 
515 Processo INPI nº 911603093 (marca "FUCK A PORRA TODA NO CLUB"). 
 
516 Veja-se, nos exemplos acima, que a palavra “porra” foi, em um caso, considerada “baixo calão”, e 
em outro caso, “de caráter chulo”, e, em outro caso, “vulgar”, sugerindo que os termos usados para se 
descrever xingamentos que invocam a aplicação da cláusula de moralidade são mesmo 
intercambiáveis sem grande distinção. 
 
517 Processo INPI nº 911742832 (marca "QCFODA"). 
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costumes”518 e “termo obsceno”519. Nestes casos, conforme evidenciam as notas 

explicativas anexadas a cada um dos termos aqui citados, as palavras “porra” e “foda” 

foram, cada qual, sinonimicamente adjetivadas pelo INPI de todas estas variadas 

maneiras com o mesmo objetivo: viabilizar a aplicação da cláusula de moralidade. 

Igualmente, por vezes, ocorre também a opção de se deixar implícita a caracterização 

do termo como genericamente “encaixável” no dispositivo legal proibitivo, em 

despachos de teor tais como: “a marca reproduz a expressão ALMOFODAS, 

irregistrável de acordo com o inciso III do Art. 124 da LPI”520. 

 Inclusive, os casos citados nas notas explicativas acima nos parecem 

ilustrativos o bastante para permitir iniciarmos nossa incursão jurídica no tema ao 

evidenciar as relações entre o emprego marcário de palavreado de baixo calão e a 

livre expressão de ideias. 

É que a primeira particularidade analítica a se atentar a respeito da relação 

entre xingamentos e cláusula de moralidade é a de que, neste caso específico, a 

inibição ao discurso representada pela norma poderia se constituir como aceitável por, 

em tese, estar recaindo não sobre a ideia transmitida através do palavreado chulo, 

mas somente na forma de proferimento da expressão. A cláusula de moralidade, neste 

ponto, assumiria caráter de norma content neutral, sendo mais aceitável sob o prisma 

expressivo (vide capítulos 5.2 e 6 e desdobramentos, supra), justamente porque se 

aplicaria indistintamente a todas as ideias cuja expressão consistisse em empregar tal 

vocabulário. 

Por ser restrição neutra de modo de proferimento da expressão, e não à ideia 

expressa em si, a faceta da cláusula de moralidade aplicável a palavrões seria mais 

defensável como norma jurídica. Ainda, a aceitabilidade da norma nestes moldes 

estaria adstrita à constatação de que é perfeitamente possível expressar-se sem fazer 

uso deste tipo de palavreado, havendo sempre alternativas mais “socialmente 

amigáveis”, pelo que nenhum dano concreto à livre expressão seria verificado com a 

supressão de vocabulário desta natureza do ambiente marcário. A cláusula de 

moralidade serviria para nada mais que cumprir função de “agente esterilizante” do 

 
518 Processo INPI nº 908586663 (marca "JORNAL O FODA-SE O JORNAL MAIS SÉRIO QUE VOCÊ 
JÁ LEU"). 
 
519 Processo INPI nº 904216519 (marca "NEF! NÓIS É FODA"). 
 
520 Processo INPI nº 905692012 (marca “ALMOFODAS”). 
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debate público, garantindo sua ocorrência dentro de padrões de decoro e 

sociabilidade521. 

 Esta interpretação guarda como premissa suposta característica sempre 

negativa, antissocial e socialmente intolerável do palavreado chulo – que é natural em 

um processo tal como o de registro marcário, onde há poucas oportunidades de 

esclarecer-se o contexto de concepção do sinal, que é primordial no caso de emprego 

de palavrões. Ao entender que a livre expressão não é afetada pela remoção deste 

tipo de vocabulário do debate público, pressupõe que é possível sempre ser 

igualmente autêntico, convincente, confiável e atingir a mesma reação no público 

receptor do discurso através do uso de eufemismos e palavras “amigáveis”. Ignoram-

se, acima de tudo, os motivos que levam alguém a usar palavrões – ou, nesse caso, 

buscar incorporá-los numa marca. 

 Seria excessivamente pretensioso de nossa parte não recorrer novamente à 

literatura especializada para tentar entender o porquê do uso deste tipo de vocabulário 

de maneira geral. Daí é possível mencionar que Timothy Jay, por exemplo, identifica 

todo um campo teórico que se debruça especificamente a estudar as diversas forças 

que conduzem o ser humano a utilizar-se de palavras de baixo calão nos mais 

variados contextos. Neste sentido, sua neuro-psycho-social theory of cursing522 se 

revela campo tão abrangente que jamais daríamos conta de exaurir essa análise no 

 
521 Note-se que reconhecer esse argumento já presume uma concessão, que naturalmente não 
estamos dispostos a fazer, segundo a qual o Estado conseguiria efetivamente desempenhar a função 
de pinçar, no universo de palavras do português brasileiro e todos os demais idiomas estrangeiros, 
todos os termos que possam ser considerados “de baixo calão”. Segundo Benjamin K. Bergen, 
“Profanity isn’t fixed. It’s variable, it’s context-sensitive, and it’s relative. It’s the product of cultural 
attitudes toward specific words, attitudes that can differ radically from person to person and from culture 
to culture. (Nossa tradução: "palavrões não são categoria fixa. É variável, é sensível ao contexto e é 
relativa. É produto de atitudes culturais perante certas palavras, atitudes que podem diferir radicalmente 
de pessoa para pessoa e de cultura para cultura". Cf. BERGEN, Benjamin. What the F: What Swearing 
Reveals About our Language, Our Brains and Ourselves. Estados Unidos: Basic Books, 2006. p. 
219. Difícil imaginar, frente a tais constatações, que o Estado consiga efetivamente delimitar com 
justiça, isonomia e efetividade o conjunto de palavras consideradas tabu em sociedade. A confusão se 
materializa, por exemplo, quando a L’Óreal, empresa conhecida no ramo de produtos de higiene e 
cosméticos, tem indeferida sua marca HIGH AF (915838605) porque o examinador, através de 
pesquisa no Google e no Urban Dictionary, entendeu que a empresa buscava registrar abreviação da 
expressão “high as fuck”, que significaria algo como “muito inebriado”, “muito drogado”. Evidente a 
improbabilidade de esta empresa, por seu perfil, ter realmente tido essa intenção (maior chance de 
“AF” ser alguma sigla para alguma substância boa para a pele ou os cabelos), mas serve para denotar 
a baixa confiabilidade dos julgamentos do Estado em delimitar a categoria de palavrões, principalmente 
tendo em vista o trecho citado de Bergen. 
 
522 Cf. JAY, Timothy. Why We Curse: A neuro-psycho-social theory of speech (op. cit.). O livro todo, 
como o título já escancara, se dedica a analisar “why we curse”, ou “porque xingamos”, sob as mais 
diferentes perspectivas. Por isso é que jamais poderíamos tentar esgotar o tema aqui. 
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limitado espaço de que dispomos para este capítulo – motivo pelo qual pinçaremos, 

de maneira rápida e resumida, conclusões gerais523 deste e de outros autores que, 

estudando este tema altamente multidisciplinar, igualmente oferecem formulações 

sobre os motivos que levam o ser humano a utilizar-se de palavrões. Só assim 

poderemos nos aproximar de uma compreensão sobre as repercussões, no livre 

discurso, de uma norma que se propõe a excluí-los da seara marcária – exatamente 

como ocorre com a cláusula de moralidade. 

 Constatação recorrente de Jay é a de que o uso de palavreado guarda forte 

relação com a expressão de emoções. “Os humanos são animais emocionais, sexuais 

e agressivos. Porque temos emoções fortes e contamos com o discurso, aprendemos 

a usar palavrões para expressar nossas emoções524". Neste sentido, o emprego de 

palavrões permite ao ser humano verbalizar emoções fortes de maneira única, 

inatingível através de palavras “estéreis” desprovidas desta carga emocional que só 

os palavrões são capazes de materializar. Neste ponto, é Steven Pinker quem fornece 

boa explicação a respeito da diferença na extensão expressiva de palavras 

consideradas “tabu” (disfemismos) de palavras “estéreis” que transmitem o mesmo 

conceito sem essa “carga emocional” (eufemismos). Ao expor e analisar a diferença 

entre as mais variadas maneiras de referir-se a fezes, ou “merda” no linguajar chulo, 

discorre o autor: 

 

The major difference is that the taboo term is dysphemistic—it calls to mind 

the most disagreeable aspects of the referent, rather than just pointing to it. 

Now, people don’t like to think about feces any more than they like to see it, 

smell it, or touch it. Yet we are incarnate beings, for whom feces is part of life, 

and there are occasions on which we have no choice but to confer on what to 

do with it. The solution is to divide the linguistic labor between euphemisms, 

which refer to an entity without evoking the unwanted emotions, and 

dysphemisms, including taboo words, for those rhetorical occasions on which 

we want to rub in how truly awful the entity is525. 

 
523 Que, sem que sejamos redundantes no uso do termo, significa que é imprescindível analisar-se o 
contexto no qual elas surgem dentro de cada uma das obras. Atenção especial, assim, deve ser 
dedicada à referência bibliográfica citada. 
 
524 Idem, p. 243. 
 
525 Cf. PINKER, Steven. The Stuff of Thought: Language as a window into human nature. Estados 
Unidos: Viking Penguin, 2007. p. 350. Há tradução oficial nacional desta obra, cujo trecho 
transcrevemos a seguir: “A grande diferença é que o tabuísmo é disfemístico-remete aos aspectos mais 
desagradáveis do referente, em vez de simplesmente indicá-lo. As pessoas não gostam de pensar em 
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 A conclusão de Pinker coaduna-se com a de Jay quando este último enuncia 

que uma teoria abrangente do cursing deve mostrar porque o palavreado chulo é 

essencial à expressão de emoções na vida humana: "ele intensifica a expressão 

emocional de maneira não possível através do uso de palavras amigáveis526". 

 É por estes motivos, especificamente, que se pode afirmar que a política 

pública consubstanciada na cláusula de moralidade e cujo objetivo é expurgar do 

debate público qualquer palavreado considerado de baixo calão em geral não pode e 

não deve ser compreendido como “norma content neutral” aceitável por não repercutir 

na livre expressão. É evidente que ao retirar da seara expressiva do indivíduo a 

possibilidade de utilizar-se deste tipo de palavreado, por mais socialmente incômodo 

que ele possa ser, interfere-se ilegitimamente no conteúdo do que é expresso. Ao 

determinar unilateralmente que qualquer palavra considerada pelo Estado como 

“chula” resultará no indeferimento da marca527, o falante é induzido a praticar 

autocensura que repercute diretamente no conteúdo da mensagem que se pretende 

propor – e isso é não só ilegítimo - por todos os motivos que já repisamos na Parte I 

– como indesejável. A expressão em sociedade com isso perde, sem dúvida, 

dinamismo e autenticidade. 

 Explica-se. Conforme Steven Pinker bem identifica: 

 

When used judiciously, swearing can be hilarious, poignant, and uncannily 

descriptive. More than any other form of language, it recruits our expressive 

faculties to the fullest: the combinatorial power of syntax; the evocativeness 

 
fezes, do mesmo jeito que não gostam de vê-las, cheirá-las ou pôr a mão nelas. Mas somos seres 
reais, para quem as fezes fazem parte da vida, e há ocasiões em que não temos escolha senão pensar 
no que fazer com elas. A solução é dividir o trabalho linguístico entre eufemismos, que se referem a 
uma entidade sem evocar emoções indesejáveis, e disfemismos, entre eles os tabuísmos, para as 
ocasiões retóricas em que queremos ressaltar mesmo quão nojenta é a entidade.” Preferimos sempre 
citar o original para evitar que nosso escrito corra o risco de sofrer com as chamadas “perdas na 
tradução”, mas não faria sentido darmos nossa tradução a trecho já trabalhado por profissional 
certamente melhor qualificada que nós para isso. A edição nacional da obra citada se chama Do que 
é feito o pensamento: a língua como janela para a natureza humana. Tradução de Fernanda 
Ravagnani. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. p. 398. 
 
526 Cf. JAY, Timothy. Why we curse (op. cit.), p. 17-18. Do original: “A comprehensive theory of cursing 
shows why curse words are essential to emotional expression and emotional life: They intensify 
emotional expression in a manner that is not possible with noncurse words”. 
 
527 O que, como vimos em nota explicativa anterior neste capítulo, constitui competência que sequer 
temos como admitir possível e desejável de maneira isonômica em seu desempenho pelo Estado. 
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of metaphor; the pleasure of alliteration, meter, and rhyme; and the emotional 

charge of our attitudes, both thinkable and unthinkable. It engages the full 

expanse of the brain: left and right, high and low, ancient and modern528. 

 

 O palavreado chulo, assim, é dotado de habilidade especial como linguagem, 

eis que “convoca nossas faculdades expressivas à máxima plenitude”. Chama a 

atenção do público de maneira diferenciada. Para o bem ou para o mal, captura-a de 

forma que nenhuma outra palavra mais “educada” é capaz de fazê-lo. Apresenta-se 

como artifício retórico que acentua o poder de persuasão do agente529 enquanto 

confere caráter de maior espontaneidade tanto ao falante quanto à mensagem 

propugnada mediante seu emprego530. Por isso, nos parece, que é o tipo de 

palavreado preferido das bandas de estilos como rock, punk, rap, hip hop, metal e 

congêneres, seja para compor seus nomes como suas letras – transmite uma aura de 

rebeldia que é característica destes estilos musicais e que através disso se tornam, 

acima de tudo, autênticos. 

É por isso que o exemplo da marca ALMOFODAS, acima citada, provavelmente 

fez a opção por transformar este termo em sua identidade marcária: o próprio leitor há 

de jamais se esquecer dela justamente porque a palavra conhecida (“almofadas”) teve 

a si incorporado um palavrão (“foda”) – sem falar no apelo à qualidade e a uniqueness 

que o nome igualmente transmite ao produto sem que sequer o conheçamos (como é 

o caso). É por isso que AS RAINHAS DA PORRA TODA, também citada, invoca no 

ouvinte uma sensação e um conjunto de ideias muito diferentes daquilo que resultaria 

de marca “sinonímica” como AS RAINHAS DE TUDO, AS RAINHAS DO PEDAÇO ou 

algo tanto quanto family-friendly. Não se pode impor que as marcas devam operar 

 
528 Na tradução oficial executada por Fernanda Ravagnani (op. cit. duas notas de rodapé atrás, p. 424): 
“Quando usado com critério, o palavrão pode ser engraçadíssimo, pungente e incrivelmente eficiente 
nas descrições. Mais que qualquer outra forma de linguagem, ele convoca nossas faculdades 
expressivas à máxima plenitude: o poder combinatório da sintaxe; o poder de evocação da metáfora; o 
prazer da aliteração, da metrificação e da rima; e a carga emocional de nossas atitudes, tanto as 
concebíveis como as inconcebíveis. Coloca em ação o cérebro todo: esquerdo e direito, superior e 
inferior, antigo e moderno”. 
 
529 Cf. SCHERER, Cory; SAGARIN, Brad. Indecent Influence: The Positive Effects of Obscenity on 
Persuasion. In: Social Influence, v. 1, 2006. 
 
530 Cf. RASSIN, Eric; VAN DER HEIJDEN, Simone. Appearing credible? Swearing helps! In: 
Psychology, Crime and Law, v. 11, 2005. 
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através de sinônimos, sob pena de se desfigurar o próprio intuito da marca na 

construção do goodwill. 

O palavreado de baixo calão proporciona, simultaneamente, um forte elemento 

de identificação ao mesmo tempo em que reforça a mensagem carregada pelo sinal. 

Trata-se, em outras palavras, de um forte potencializador tanto da função distintiva 

como da função expressiva da marca. Não é por outro motivo que há tantas tentativas 

de registrar como marca expressões do tipo531. Traçando-se mais um paralelo para 

com a seara autoral, nos parece ser pelo mesmo motivo que, feliz ou infelizmente, 

músicas com o uso deste tipo de palavreado reverberam tanto na sociedade, e que 

tantos livros – muitos dos quais clássicos da literatura532, inclusive – fazem questão 

de se utilizar crescentemente533 deste tipo de linguajar. 

 Aliás, o aumento da presença dos palavrões na vida social, e a reação social 

que naturalmente a isso acompanha (seja com viés de aceitação, indiferença ou 

repúdio) nos permite traçar importantes considerações a respeito de nosso 

posicionamento sobre o tema. O primeiro é o de que não é que estejamos defendendo, 

estimulando ou exaltando o uso de palavrões em sociedade. Há de se reconhecer, 

como faz Pinker534, que nem sempre é ruim que determinado linguajar seja 

considerado tabu, como de fato há muitos termos socialmente estigmatizados – 

principalmente os que servem para discriminar. 

Segundo, há de se lembrar que o palavreado chulo é um artifício retórico. Neste 

sentido, é óbvio que nem toda expressão do tipo irá operar de fato com as 

 
531 Pendente um levantamento empírico com metodologia mais rigorosa que a aqui proposta, podemos 
transmitir que, sem sombra de dúvida, nossa impressão ao analisar os mais de 900 casos mencionados 
na introdução desta Parte II, é a de que são muitas as marcas que pereceram perante a cláusula de 
moralidade por carregar algum tipo de expressão “tabu”. Se incluirmos na contagem também as marcas 
que envolvem palavreado sexualmente sugestivo (que tentamos não deixar preponderar na análise 
desempenhada por esse capítulo, mas que igualmente podem ser consideradas palavrões em muitos 
contextos), é seguramente possível dizer que trata-se da categoria de discurso que mais invoca a 
aplicação da cláusula de moralidade, sendo a segunda o nome de drogas ilícitas (principalmente 
cannabis). 
 
532 Ulisses, de James Joyce, é obra profícua em que há intenso uso de palavrões pelos personagens, 
justamente porque a intenção do autor era refletir a forma com que falam as pessoas comuns, os 
chamados “populares”. 
 
533 Parece ser evidente que, também por isso, segundo pesquisa quantitativa, o número do emprego 
de palavrões na literatura vem crescendo de 1950 para cá. Cf. TWENGE, Jean; VANLANDINGHAM, 
Hannah; Campbell, Keith. The Seven Words You Can Never Say on Television: Increases in the 
Use of Swear Words in American Books, 1950-2008. In: SAGE Open, July-September 2017. 
 
534 P. 420-421 da versão nacional de Do que é feito o Pensamento, op. cit. 
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características aqui delineadas no que se refere à autenticidade, poder de persuasão 

e credibilidade. Em muitos casos, o uso de palavrões pode proporcionar justamente o 

efeito contrário, qual seja o sentimento de desprezo, desconforto ou simplesmente o 

de “vergonha alheia” no público que com ele tome contato. O ponto é que, 

independentemente disso, há de se reconhecer que a utilização desse tipo de 

linguajar – com os riscos e benefícios que naturalmente oferece - deve ser algo que 

permaneça livre à escolha de qualquer falante, inclusive na seara marcária. Há de se 

reconhecer que o palavreado chulo é uma forma legítima de expressão que merece 

ser protegida tanto quanto o discurso com palavreado “limpo”, “amigável” ou “estéril”, 

principalmente na esteira do que concluímos a respeito da inviabilidade argumentativa 

da justificação da cláusula de moralidade em marcas como instrumento de proteção 

da moral pública (vide capítulo 5 e desdobramentos, supra). Aqui, vale ressaltar que, 

a despeito da abertura desta opção tal como aqui propugnamos, nem todos irão 

naturalmente optar por adotar esse tipo de linguagem em suas comunicações com o 

público. Em verdade, é de se presumir que apenas uma minoria assim o fará, visto 

que, como ressaltado, se há benefícios em utilizar-se de palavrões no universo 

marcário, há também riscos que nem todos estarão dispostos a correr. 

Não temos também como deixar de ressaltar, uma vez mais, a diferença entre 

registro de marca e utilização da marca em mercado. Nossa tese aborda a primeira 

parte, concernente ao reconhecimento de proteção jurídica de direito de exclusiva 

sobre determinado sinal. No caso da cláusula de moralidade, diferentemente do 

requisito de veracidade objetiva, por exemplo, não há porque condicionar-se o 

reconhecimento jurídico da marca ao uso que lhe será dado posteriormente senão por 

preocupações com a moral pública que, como vimos, não cabem quando se está a 

interferir com a livre expressão. Pelo menos não cabem no momento de registro ou, 

mais amplamente, reconhecimento jurídico do sinal. Isso significa que é, em tese, 

possível a discussão jurídica apartada da aplicação de restrições posteriores ao uso 

do sinal que leva palavrões em seu conteúdo. 

É por isso mesmo que nos Estados Unidos, apesar de terem caído as restrições 

ao registro de marcas com palavrões (caso Iancu v. Brunetti, julgado em 2019), isso 

não significa que tornou-se livre a veiculação destas mesmas marcas na televisão 
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durante o dia, por exemplo535. Eventuais restrições de lugar e horário ao uso destes 

sinais podem naturalmente ser objeto de discussão jurídica. Isso é tão verdade que 

tais regulações se aplicam mesmo às tais “marcas não registradas”, evidenciando que 

não há porque vincular questões de registro a preocupações com o uso posterior neste 

caso. Não é de nossa alçada, nessa tese, a discussão sobre os méritos e deméritos 

de liberar-se ou proibir-se a veiculação de marcas que usem palavrões neste ou 

naquele contexto ou horário. Nosso foco está em discutir e defender que a cláusula 

de moralidade constitui restrição abusiva e arbitrária e, portanto, ilegítima, 

inconstitucional e geralmente inadmissível, tanto no todo como quando interpretada 

restritivamente de forma a viabilizar o indeferimento de marcas que carreguem 

palavreado chulo em geral. 

 

9.1 Panorama dos casos concretos analisados e observações gerais 

sobre o comportamento da jurisprudência do INPI em marcas envolvendo 

palavrões. 

 

 Um dos pontos fortes que propomos para dar credibilidade e força 

argumentativa à nossa tese é, como adiantado na Introdução à Parte II, a análise de 

casos concretos analisados pelo INPI envolvendo cada um dos tipos de discurso que 

atraem, corriqueiramente, a aplicação da cláusula de moralidade. 

 No caso das marcas envolvendo palavrões, conforme declaramos também no 

início deste capítulo, há uma “zona cinzenta” entre os “palavrões gerais” e aqueles 

que apelam a características sexuais, pelo que temos a preocupação de não misturar 

casos. Assim, deixaremos alguns casos que aqui também se encaixariam para 

apresentação e análise no Capítulo 10, que tratará das marcas obscenas e com 

conteúdo sexualmente explícito ou sugestivo. 

 Não custa reprisar que nosso esforço foi o de mapear casos onde a cláusula 

de moralidade foi aplicada para indeferir o pedido de registro e um recurso foi 

apresentado, devolvendo a análise à apreciação superior pela Presidência do INPI. 

Essa dupla-verificação realizada nos casos selecionados confere maior solidez ao 

 
535 Permanecem, assim, vigentes os conhecidos precedentes FCC v. Pacifica Foundation (1978) e FCC 
v. Fox Television Stations, Inc. (2009 e 2012). Em outras palavras, continua não sendo permitida a 
veiculação, em horário nobre na televisão as seven dirty words de George Carlin, ainda que 
incorporadas a marcas registradas. 



337 
 

caso analisado como precedente materializante da jurisprudência administrativa a 

respeito daquela expressão chula, podendo o entendimento eventualmente ser, ou 

não, estendido para situações análogas. 

 Dentre os cerca de 100 casos levantados nos moldes acima536, 10 se encaixam 

especificamente na temática deste capítulo (há outros que igualmente o fariam, mas 

reservamos sua apresentação para outros capítulos)537. São as seguintes marcas: 

 

1) “MERDE! “(NCL 41, processo nº 824944909, depositada em 2002) 

2) “PACARAI” (NCL 33, processo nº 827953739, depositada em 2005); 

3) “JACKASS” (NCL 09, processo nº 824400704, depositada em 2007) 

4) “F*** ME I’M FAMOUS!” (NCL 41, processo 900368810, depositada em 

2007) 

5) "DE PUTA MADRE" (NCL 18, processo nº 829594175, depositada em 2008) 

6) "DE PUTA MADRE" (NCL 25, processo nº 829594183, depositada em 2008) 

7) "FIGURATIVA (MÃO COM DEDO DO MEIO LEVANTADO)" (NCL 41 - 

entretenimento - processo nº 830102108, depositada em 2008) 

8) "PAQUERA" (NCL 35, processo nº 830653929, depositada em 2010) 

9) “VAI TOMÁ NO KUKA BAR” (NCL 43, processo nº 903698447, depositada 

em 2011) 

10) "NÉF! NÓIS É FODA" (NCL 41, processo nº 904216519, depositada em 

2011) 

 

Os textos dos pareceres técnicos comentados são publicamente acessíveis 

mediante peticionamento ao INPI e recolhimento de taxa; obviamente, o autor coloca 

à disposição todo o material levantado, sem custos, para consulta posterior de 

qualquer interessado. 

 

 
536 Frise-se, uma vez mais, que levantamos mais de 900 casos que receberam a aplicação da cláusula 
de moralidade, dos quais pinçamos cerca de 100 para análise mais detida mediante obtenção, paga, 
do Parecer Técnico que contém (ou deveria conter) a fundamentação mais detalhada da decisão de 
indeferimento. 
 
537 Com certeza há – como sempre haverá - mais casos concretos que poderíamos ter separado para 
análise, mas a reserva do possível impôs que só conseguíssemos olhar estes. 
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Casos “MERDE!”, “VAI TOMÁ NO KUKA BAR”, “PACARAI”, “PAQUERA”, 

“NEF! NÓIS É FODA” e “DE PUTA MADRE”: ausência de fundamentação suficiente 

pelo INPI, seja para deferir ou indeferir 

 

O texto interno do INPI quando do indeferimento da marca MERDE! foi o 

seguinte: "termo ou expressão contrária à moral e aos bons costumes. O sinal, em 

português, é termo chulo". O recurso alegou que não era caso de aplicação da 

cláusula de moralidade porque "em verdade, trata-se de consagrada palavra utilizada 

no meio teatral, artístico e cultural com o significado metafórico de "BOA SORTE"". A 

adoção do termo viria da "mente original, genial e criativa de BOCAGE, "que a usou 

precedentemente em uma peça teatral da qual era diretor para desejar "boa sorte" aos 

atores por ele dirigidos na oportunidade. Desde então (...) a expressão MERDE! no 

meio teatral e artístico em geral é usada com o seu significado de SAUDAÇÃO 

OFICIAL PARA SE DESEJAR BOA SORTE, sem qualquer alusão ou pertinência com 

o seu significado real". A esta argumentação o texto interno que fundamentou o 

indeferimento do recurso limitou-se a dizer “RECURSO CONHECIDO. NEGADO 

PROVIMENTO. MANTIDO O INDEFERIMENTO/ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE 

REGISTRO”. A falta de fundamentação concreta nas decisões que aplicam a cláusula 

de moralidade é uma característica das decisões da jurisprudência administrativa do 

INPI que se repetirá ao longo de toda essa Parte II. 

No caso da marca “VAI TOMÁ NO KUKA BAR”, o indeferimento ocorreu sob o 

argumento de que “considera-se que o sinal em exame reproduz expressão idiomática 

ofensiva, normalmente utilizada como xingamento". Esta fundamentação, apesar de 

curta, até constitui uma justificativa. Facilmente se sabe o que ela quis dizer. O recurso 

alegou que “Kuka” é o nome do proprietário do bar em que a marca é usada, e que 

utilizar-se de uma marca mais comportada, tal como “O Kuka Bar convida você a 

beber” soaria ruim para o marketing do bar, por isso temos a inversão da frase para: 

“Vai tomá no Kuka bar”, o que acaba gerando o mesmo sentido, só que de uma forma 

inovadora e jocosa, típica da cultura brasileira”. 

Observa-se que a alegação do recorrente se coaduna com nossa análise do 

tema: há uma opção deliberada em usar-se de termos assim porque, muitas vezes, 

eles proporcionam à marca um apelo quase inatingível mediante expressões “mais 

estéreis”. Há uma vantagem clara em adotar sinais com esse tipo de apelo. 
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O curioso e relevante na análise do caso, no entanto, é a fundamentação dada 

para, surpreendentemente, prover o recurso: "PELA REFORMA DO ATO 

INDEFERITÓRIO, uma vez que o sinal sob exame não infringe o disposto no artigo 

124, inciso III, da LPI, não se configurando em expressão, figura ou desenho ou 

qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou 

imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso 

ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração". Vê-se que não há 

argumentação que vá além de “não há infração à lei”. Não há, efetivamente, 

fundamento para deferir tal como houve para indeferir. A falta de fundamentação, 

como aventado, é característica que se verifica quase sempre quando da aplicação 

da cláusula de moralidade. 

Rigorosamente o mesmo ocorre no caso das marcas DE PUTA MADRE: 

indeferidas sob a alegação de tratar-se de "termo vulgar, de baixo calão no português 

falado no Brasil", os recursos foram decididos sob a alegação genérica de que "o sinal 

sob exame infringe o disposto no artigo 124, inciso III, da LPI, configurando-se em 

expressão contrária à moral e aos bons costumes". Levantamos as fundamentações 

para o indeferimento em dois processos diferentes, cada um em uma classe, 

imaginando que poderia haver alguma discrepância analítica, mas a justificação 

verificada (ou sua ausência) é rigorosamente idêntica em ambos os casos. 

Já nos casos "PACARAI" e “NEF! NÓIS É FODA”, o indeferimento inicial sequer 

lista motivo no texto interno do despacho, limitando-se a afirmar que o pedido era 

indeferido com base "na norma legal indicada". Os recursos alegam que as marcas 

não gozam de reprovação perante à sociedade brasileira no estado atual de seus 

padrões morais. O Parecer Técnico fundamenta o deferimento do recurso no caso 

“PACARAI” sob a alegação una de que "a análise do mérito do ato administrativo leva 

a concluir-se que o sinal trazido a registro não viola o mencionado preceito legal" 

enquanto no caso “NEF!”, a questão da imoralidade é simplesmente ignorada quando 

da análise do recurso, que se atém a alegar que há similaridade do sinal para com 

outro anteriormente registrado. 

Situação idêntica ocorreu no caso “PAQUERA”, que sequer se trata de 

palavrão. A decisão de indeferimento inicial, revertida em recurso mediante julgado 

com igual ausência de fundamentação, aponta para a correção de nossa tese quando 

esta alega que sequer é possível esperar do Estado que consiga, com competência 

mínima, delimitar um conjunto de palavras que possam ser consideradas como “de 
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baixo calão”. Termos inofensivos por vezes entram na lista, enquanto termos mais 

“explícitos” por vezes ficam de fora. 

Em suma, são casos que demonstram que as decisões que aplicam a cláusula 

de moralidade neste campo sequer são verdadeiramente fundamentadas, vez que é 

comum estarem ausentes motivações mínimas que não um texto padronizado 

afirmando que o sinal “infringe” ou “não infringe” o dispositivo legal. 

 

Caso “JACKASS”: análise do significado da expressão em língua inglesa 

aponta que o termo não é ofensivo e denota a alta subjetividade presente nos exames 

da cláusula de moralidade 

 

Neste caso, decisão inicial entendeu que JACKASS, nome do famoso 

programa de cacetadas norte-americano, significaria “JACK BUNDÃO” em português, 

e por isso colidiria com a cláusula de moralidade. A decisão do recurso verificou que 

a expressão "não configura infringência ao supracitado diploma legal, vez que tal 

expressão, no inglês, tem como significado, no vernáculo: burro, idiota, jumento, bobo. 

Portanto, não sendo contrário aos bons costumes e à moral". Ou seja: chamar a 

pessoa de “BUNDÃO” é atitude vedada por imoral; chamá-la de IDIOTA ou JUMENTO 

é conduta moral e permitida. 

Evidente que a análise deste caso materializa o altíssimo grau de subjetividade 

presente nas análises de aplicação da cláusula de moralidade, conforme já bem 

suspeitávamos. A vagueza da norma sempre dará margem a esse tipo de operação 

do dispositivo legal, o que o torna altamente imprestável perante a prerrogativa 

democrática de livre expressão. 

 

Caso “F*** ME I’M FAMOUS!”: é possível fazer alusão a um palavrão na marca 

de modo que todos saibam do que se trata; só não é possível efetivamente usá-lo 

 

A marca, requerida por empresa ligada ao famoso DJ David Guetta, foi 

inicialmente indeferida com a seguinte fundamentação: "a expressão "f*** me" (ou "f... 

me" ou em outras formas similares) faz uma alusão a uma expressão contrária à moral 

e aos bons costumes, qual seja "fuck me", que é uma expressão originária do idioma 

inglês, com o significado literal de "transe ou faça sexo comigo", mas o termo "fuck", 

isolada ou em outras expressões, incluindo esta contida na marca em exame, também 
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é utilizada no sentido pejorativo, como palavrão". Apesar de nossa tese nos direcionar 

a discordar da análise feita, fato é que se trata de caso onde se verifica, efetivamente, 

a presença de fundamentação suficiente para a aplicação da cláusula de moralidade. 

O recurso, de maneira engenhosa, porém claramente petulante, alega que o 

uso de asteriscos na marca impõe ser impossível concluir que o público entenderá 

“F***” como “FUCK ME”, sendo possível interpretar a marca como “FACE ME I’M 

FAMOUS” ou “FEEL ME I’M FAMOUS” dentre outras alternativas. Ainda que 

naturalmente entendamos que a marca deva poder ser registrada, é evidente que esta 

alegação é juridicamente inviável, vez que se trataria confessadamente de verdadeira 

phantom mark538 - marca com conteúdo mutável ou sem delimitação exata de 

conteúdo. No mais, nos parece bastante evidente que a marca tenha tido a intenção 

de significar, de fato, “FUCK ME I’M FAMOUS”. Afinal, é óbvio que se a palavra 

ocultada por asteriscos não fosse um palavrão, não haveria porque ocultá-la em 

primeiro lugar. O recurso, no entanto, foi acolhido sem que o parecer técnico aclarasse 

os motivos concretos para tanto. 

Isso sugere que, para a cláusula de moralidade, não importa que todos saibam 

que a marca faz alusão a um palavrão; o que não se pode admitir é que ele seja 

efetivamente usado. É óbvio que essa conclusão não faz sentido e evidencia, em mais 

um caso concreto, as vicissitudes juridicamente incômodas da cláusula de moralidade. 

  

 
538 Sobre este conceito, cf. o nosso Marcas Não Tradicionais (op. cit.), p. 160-162. 
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Capítulo 10. Obscenidade, indecência e profanidade: marcas com 

conteúdo sexualmente explícito ou sugestivo. 

 

If you can’t say ‘fuck,’ you can’t say ‘fuck the government’ (LENNY BRUCE) 

 

What shocks me may be sustenance for my neighbor. What causes one 

person to boil up in rage over one pamphlet or movie may reflect only his 

neurosis, not shared by others. We deal here with a regime of censorship 

which, if adopted, should be done by constitutional amendment after full 

debate by the people (WILLIAM O. DOUGLAS, em seu dissent em Miller v. 

California, 1957) 

 

How can words draw clear lines between what is and is not obscene, any more 

than words can define what is and is not beautiful, or does or does not taste 

good? (MICHAEL TRACHTMAN) 

 

 Como adiantamos no início do capítulo anterior, faz todo sentido que a 

sequência de nosso escrito aborde um tipo específico de “expressão de baixo calão” 

que guarda características muito específicas: a vulgar, indecente ou obscena, aí 

incluída a sexualmente explícita ou sugestiva. Trata-se, com efeito, de marcas que se 

utilizem de algum tipo de referência às genitálias ou aos órgãos excretores humanos, 

bem como respectivos atos praticados com utilização destes, seja com palavras ou 

através de figuras. Veja-se, em primeiro lugar, que expressões com este tipo de 

conteúdo costumam ser categorizadas como “baixo calão”, mas nem toda expressão 

de baixo calão está necessariamente vinculada a este tipo de conteúdo. Por isso 

tivemos a preocupação em abordar os temas em capítulos separados, apesar de os 

argumentos apresentados logo acima servirem também, de modo geral, para o 

presente tema. Não obstante, há uma série de questões que necessitam ser 

abordadas para garantir uma discussão mais completa sobre esse tópico específico. 

 O primeiro ponto de relevância está na dificuldade e na confusão quando da 

definição dos termos utilizados para caracterizar, especificamente, as marcas que 

envolvam expressão sexual ou excretora. Já vimos, também no capítulo anterior, que 

o INPI utiliza adjetivos variados, de maneira intercambiável e sinonímica, para 

caracterizar marcas que atraem a aplicação da cláusula de moralidade em geral. 

Como também vimos, “termo vulgar” e “termo obsceno” são expressões que, no 

linguajar decisório do INPI, não necessariamente estão acompanhadas desta carga 
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“sexual/excretória” específica, sendo utilizadas para caracterizar também outros tipos 

de expressões “imorais” e “contrárias aos bons costumes”. O fato de serem utilizados 

termos dos mais variados para a caracterização da violação sugere haver uma 

dificuldade intrínseca em preenchê-los com conteúdo jurídico – parecem ser utilizados 

com base em seu significado dicionarizado, sem qualquer lastro legal específico. Sem 

dúvida, fixar conceitos e definições deve ser nossa primeira preocupação, vez que é 

o esforço que nos permitirá trabalhar doutrinas e institutos jurídicos específicos sem a 

mesma confusão conceitual que comete, a exemplo do que vimos, a jurisprudência 

administrativa do INPI. 

 Parece-nos que o ponto de partida natural dessa tentativa de conceituação 

esteja no Código Penal, especificamente aos arts. 233 e 234, concernentes aos 

crimes de “ultraje público ao pudor”. O primeiro tipifica a prática de “ato obsceno” e o 

segundo, que se imagina guardar aplicabilidade mais íntima para com as marcas, 

bane diversas condutas praticadas com “escrito ou objeto obsceno”. No entanto, é 

evidente que este diploma legal não elabora sobre o conteúdo jurídico destes 

conceitos, deixando a tarefa a cargo da jurisprudência e da doutrina. Não é novidade, 

igualmente, que a constitucionalidade do art. 233 (que se poderia estender facilmente 

ao 234, em nosso ver) passa, à época de confecção deste escrito, por escrutínio do 

Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário nº 1093553, com repercussão 

geral reconhecida) justamente em virtude de suposta ofensa ao princípio da reserva 

legal (também “princípio da taxatividade”). Isso porque tais artigos se constituem nas 

chamadas “normas penais em branco”, onde a interpretação sobre a licitude da 

conduta analisada recai sob julgamento subjetivo do agente aplicador da lei539. 

 Tais fatos evidenciam uma dificuldade geral, quase insuperável (a ponto de 

suscitar-se a inconstitucionalidade de proibição baseada em adjetivação tão vaga) em 

definir-se, com algum grau de objetividade, o que seja “ato obsceno”. A doutrina 

oferece uma boa tentativa, mas ainda excessivamente vaga, quando afirma que 

“considera-se ato obsceno [ou “objeto obsceno”] aquele que suscita repugnância, que 

é ofensivo ao pudor, de acordo com o sentimento coletivo sobre decência, que se 

forma na moral e bons costumes do local em que foi praticado”540. 

 
539 Sobre a aplicabilidade dessa discussão à cláusula de moralidade em marcas, vide capítulo 6.1, 
supra. 
 
540 PORTO, Roberto; CARNEIRO, José Reinaldo Guimarães. Direito Penal: Parte Especial - Artigos 
121 a 288. São Paulo: Elsevier, 2009. p. 114-115. 
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 Vê-se logo que estes esforços de definição são igualmente vagos, não havendo 

notícia de um método-padrão para aferir-se qual é o “sentimento coletivo sobre 

decência”, ou o que juridicamente signifique “pudor”, por exemplo. Nessa esteira, a 

prática jurídica norte-americana parece oferecer definições com as quais talvez 

possamos desenvolver algum tipo de raciocínio jurídico, apesar de a dificuldade de 

conceituação continuar sendo, mesmo naquele sistema, aspecto característico da 

análise jurídica de questões relativas à expressão sexual. 

Neste sentido, a Federal Communications Commission (FCC) qualifica541, com 

base na jurisprudência da Suprema Corte, três “níveis” de discurso relativos ao objeto 

de estudo do presente capítulo542. Em ordem do mais tolerável para o menos tolerável, 

tem-se primeiro o discurso “profano” (profanity)543, que é aquele consistente em 

linguagem “grosseiramente ofensiva” que se constitua em um “incômodo público” 

(public nuisance). Trata-se, geralmente, do uso, na mídia, de palavras como as 

conhecidíssimas seven dirty words de George Carlin – texto satírico que comentava, 

justamente, as palavras que não se pode falar na televisão sob pena de punição544. O 

nível intermediário de tolerabilidade constitui o “discurso indecente” (indecency)545, 

qual seja aquele que retrata órgãos sexuais ou excretórios em maneira “patentemente 

ofensiva”546, mas que não se enquadra no teste qualificatório de obscenidade. Assim, 

o que é indecente não é obsceno, mas o contrário se verifica. 

 
 
541 Trata-se, sem dúvida, do órgão mais demandado em relação a este tipo de controle porque é o que 
regula televisões, rádios e outras mídias similares. 
 
542 Para uma boa análise, mais completa e aprofundada, da regulação da FCC sobre discursos 
regulados por motivos de moralidade no ambiente televisivo em geral, cf. LEVI, Lili. The FCC's 
Regulation of Indecency. In: First Reports, v. 7, n. 1, 2008. 
 
543 Idem, p. 23. 
 
544 Uma dessas palavras é justamente fuck e suas variáveis, cujo proferimento por Bono Vox durante 
uma transmissão ao vivo numa cerimônia do Billboard Music Awards (“this is fucking brilliant”) 
ocasionaram a aplicação de uma notice of liability que, ainda que sem teor de punição, foi contestada, 
desaguou no caso FCC v. Fox Television Stations, Inc. (2009). 
 
545 Idem, p. 14. 
 
546 Sobre os critérios usados para definir se algo deve ser considerado “patentemente ofensivo” no 
âmbito da análise de caracterização do conteúdo como “indecente”, cf. Idem, p. 15-17. Podemos 
adiantar que, nesta análise, o contexto é levado em consideração (muito diferentemente da análise 
feita em marcas), pelo que já foram consideradas como aceitáveis para veiculação (isso é, estaria 
ausente a “ofensa patente” necessária para a qualificação da indecência) palavras que, no ambiente 
marcário, muito provavelmente atrairiam a aplicação da cláusula de moralidade. É o caso, por exemplo, 
de “dick,” “power dick,” “ass,” “pissed,” “bastard,” “penis,” “son of a bitch”, “crap” e outras (p. 17). 
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Por sua vez, o nível mais intolerável de discurso neste contexto é aquele 

caracterizável como “obsceno” (obscenity). Enquanto discursos profanos e indecentes 

podem ser veiculados em televisão e rádio em horários noturnos, o discurso obsceno 

tem sua veiculação pública totalmente proibida. Isso porque a jurisprudência da 

Suprema Corte, historicamente547, entende que o discurso obsceno não goza de 

qualquer proteção constitucional, sendo o Estado livre para suprimi-lo do debate 

público. A central justificativa dos casos paradigmáticos na matéria é a de que 

discursos obscenos não oferecem qualquer contribuição ao debate público (que 

objetiva a “busca pela verdade”). Seriam, portanto, despidos de “valor social”548. O 

entendimento excludente da obscenidade da esfera discursiva protegida foi construído 

através de decisões proferidas inicialmente nas décadas de 1950 e 60 (Roth v. United 

States, em 1957, já com o ditame proibitivo), que se desenvolveram até culminarem 

no mais moderno landmark case na matéria, qual seja Miller v. California (1973), que 

veremos logo a seguir. 

A dificuldade jurisprudencial em conceituar-se o que seja “discurso obsceno” é 

histórica549. Já em 1911 Theodore Schroeder, fundador da Free Speech League550, 

publica longa obra em que analisa pormenorizadamente as incoerências e 

dificuldades, históricas e (então) atuais nas iniciativas de criminalização e 

consequente supressão do discurso obsceno551. Tais dificuldades não cederam com 

 
547 Um histórico completo das decisões da Suprema Corte sobre obscenidade, partindo do landmark 
case primeiro na matéria, Roth v. United States (1957), é encontrável em STONE, Geoffrey. Sex and 
The Constitution: Sex, Religion and Law from America’s Origins to the Twenty-First Century. 
Estados Unidos: Liveright, 2017. p. 264-293. Deve-se mencionar que a definição atingida em Miller, 
que logo veremos, é fruto de tensões e dificuldades constantes, bem descritas na referência 
bibliográfica citada. 
 
548 Cf. WEAVER, Russell. Understanding the First Amendment (op. cit.), p. 62. 
 
549 Cf. HIXSON, Richard. Pornography and the Justices: the Supreme Court and the intractable 
obscenity problem. Estados Unidos: Southern Illinois University Press, 1996. 
 
550 Entidade que depois veio a se converter, em 1920, na American Civil Liberties Union (ACLU). 
Schroeder é, sem dúvida, o maior defensor histórico da livre expressão desamarrada, muito nos moldes 
em que é hoje contemplada pela Suprema Corte americana, mas indo além, visto seu engajamento 
notável na defesa inclusive da liberdade de expressão sexual e “obscena”. Schroeder se notabilizou 
pelos inúmeros escritos, não só na área jurídica, acerca da psicologia da pornografia e da obscenidade 
em geral. 
 
551 Cf. SCHROEDER, Theodore. "Obscene" Literature and Constitutional Law: A Forensic Defense 
of Freedom of the Press. Estados Unidos: Autopublicação, 1911. Obra em domínio público, livremente 
acessível em <https://archive.org/details/cu31924020342196>. Acesso em: 05 mai. 2020. Também 
SCHROEDER, Theodore. Unconstitutionality of all laws against "Obscene" literature. Estados 
Unidos: Free Speech League, 1910. Obra em domínio público; livremente acessível em: 
<https://archive.org/details/unconstitutional00schr>. Acesso em: 05 mai. 2020. 
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o decurso do tempo, tornando-se de tal monta que autores como Weaver afirmam que 

a decisão em Roth “atirou a Corte em um limbo jurisprudencial”552 que resultou num 

caos doutrinário. Registra-se que a dificuldade em se obter um conceito de consenso 

foi tamanho que Justices como Potter Stewart chegaram a afirmar que a Corte estaria 

engajada em processo de “definir o indefinível”553 e que, além disso, “sem uma 

definição clara e prática de obscenidade, a Corte se tornou efetivamente numa 

comissão revisora de livros e filmes que julgava obras com base em padrões 

individualizados de aceitabilidade”554 555. 

Não obstante este “caos”, o caso Miller v. California (1973) assume o status de 

mais moderno precedente sobre a matéria, tendo a característica principal de oferecer 

uma fórmula vaga não para definir o termo, mas para supostamente verificar se 

determinado discurso é ou não obsceno. Trata-se de proposição com três pontos 

principais. O primeiro indica que se deve analisar se o discurso, de acordo com os 

padrões locais556 e naquele momento temporal específico, “apela para o interesse 

lascivo da pessoa média” (“whether the average person, applying “contemporary 

community standards”, would find that the work, taken as a whole, appeals to the 

prurient interest”; em outras palavras, se o material “excita sexualmente” seu público-

alvo); o segundo, que a expressão deve mostrar ou descrever conduta sexual de 

 
 
552 Idem, p. 59. Do original: “Roth plunged the Court into a jurisprudential morass”. 
 
553 Em Jacobellis v. Ohio (1964). Idem, ibidem. 
 
554 Idem, ibidem. Do original: “Without a clear working definition of obscenity, the Court effectively 
became a book and film review board that judged works on the basis of individualized standards of 
acceptability”. 
 
555 A história da Suprema Corte em seus casos sobre o tema é repleta de episódios anedóticos, tais 
como a chamada movie night, em que Justices se reuniam para assistir os filmes acusados de constituir 
discurso obsceno para verificar-se se realmente eles realmente assim se caracterizavam – e cada 
magistrado delineava seus próprios requisitos para enquadrar o conteúdo como obsceno ou não – 
denotando a alta carga de subjetividade que envolve o conceito. Não por outro motivo é que a mais 
célebre definição de obscenidade a daí advir é, na verdade, uma não-definição. Trata-se do 
“Casablanca Test” de Potter Stewart, enunciado no caso Jacobellis v. Ohio (1964), que coloca como 
“critério jurídico” para identificar-se a presença de obscenidade o famigerado “I know it when I see it” 
(algo como “não sei definir, mas sou capaz de reconhecer quando vejo”). Nenhuma frase pode ser mais 
característica de um conceito aberto, em branco, que só pode ser preenchido por subjetividades 
juridicamente inaceitáveis. Todo o cenário conforme descrito por WOODWARD, Bob; ARMSTRONG, 
Scott. The Brethren: Inside the Supreme Court. Estados Unidos: Simon & Schuster, 1979. 
 
556 Significando, na prática, que o conceito de obscenidade será definido com base em costumes e 
valores do local, não havendo um padrão nacional caracterizante do conceito. O que pode ser obsceno 
para certa comunidade pode ser considerado “arte” ou “literatura” em outro local no mesmo país. 
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maneira “patentemente ofensiva” (“depict or describe sexual conduct in a "patently 

offensive" way”); e, por fim, que o discurso, como um todo, deve ser marcado pela 

ausência de qualquer real valor literário, artístico, político ou científico (“lack serious 

literary, artistic, political or scientific value”). Esta é a análise que, se inteiramente 

compatibilizada a qualquer discurso, torna-o desprotegido por obsceno. 

Tanto é impraticável definir-se uma linha objetiva do que seja obsceno que 

William Brennan, justice historicamente sempre favorável à exclusão jurídica da 

expressão obscena, tendo redigido as principais opiniões proibitivas da Suprema 

Corte sobre a matéria antes de Miller v. California (1973) (incluindo o principal 

precedente antecessor, Roth v. United States ,de 1957), reviu seu posicionamento de 

maneira contundente. Após 16 anos de tentativas, e muitas decisões estabelecendo 

(falhos) padrões jurisprudenciais para a definição de obscenidade, Brennan passou 

para o lado dos dissenters em Miller v. California. Conforme bem sintetiza Marjorie 

Heins: 

 

He had finally concluded that obscenity laws were unworkable: no definition 

supplied by legislatures or judges could cure the vagueness and subjectivity 

of such concepts as prurient interest, patent offensiveness, and serious value, 

which necessarily vary “with the experience, outlook, and even idiosyncrasies 

of the person defining them. Although we have assumed that obscenity does 

exist, and that we “know it when [we] see it”, Brennan wrote, “we are 

manifestly unable to describe it in advance except by reference to concepts 

so elusive that they fail to distinguish clearly between protected and 

unprotected speech.” He later told a reporter: “I put sixteen years into that 

damn obscenity thing... I tried and tried, and I waffled back and forth, and I 

finally gave up. If you can’t define it, you can’t prosecute people for it557.” 

 

 
557 Cf. HEINS, Marjorie. Not in Front of the Children: “Indecency”, Censorship and the Innocence 
of the Youth. Estados Unidos: Hill and Wang, 2002. p. 86. Nossa tradução: "Ele finalmente havia 
concluído que leis de obscenidade eram impraticáveis: nenhuma definição fornecida por legislativos ou 
juízes curaria a vagueza e subjetividade de conceitos tais como "interesse lascivo" (prurient interest), 
"ofensividade patente" (patent offensiveness) e "real valor" (serious value), que necessariamente 
variam "com a experiência, visão de mundo e mesmo idiossincrasias da pessoa que os estiver 
definindo. Embora tenhamos assumido que a obscenidade de fato existe, e que "reconhecemos quando 
a vemos", Brennan escreveu: "somos manifestamente incapazes de descrevê-la adiantadamente, 
exceto se através de referências a conceitos tão elusivos que falharão em distinguir claramente 
discurso protegido do desprotegido". Ele posteriormente disse a um repórter: "Coloquei dezesseis anos 
naquela maldita coisa de obscenidade... Tentei e tentei, fui para frente e para trás, e finalmente desisti. 
Se você não tem como definir, você não pode processar pessoas com base nisso". 
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O cenário acima narrado, que descreve a dificuldade quase absoluta em 

conceituar-se uma categoria de discurso sexual que seja desprotegida por “carecer 

de “valor”, nos induz à conclusão de que, independentemente do que diga a 

jurisprudência ou a prática norte-americana na matéria, ou mesmo o Código Penal 

brasileiro, deve ser o discurso sexual completamente permitido no ambiente 

marcário558. Podemos resumir este posicionamento fazendo-se uma pequena 

alteração na afirmativa final de Brennan no trecho acima: “se você não tem como 

definir, você não pode indeferir um registro de marca com base nisso”. 

Os motivos para isso não são novos no âmbito de nossa tese. Isso porque a 

análise do cenário norte-americano nos deixa bastante claro que, também aqui, a 

tentativa de exclusão desse tipo de discurso se baseia na noção justificante da 

cláusula de moralidade em marcas segundo a qual o público deve ser blindado de 

tomar contato com expressões que para alguns possam ser ofensivas, asquerosas ou 

que lhes afetem as sensibilidades. É justamente o caso da expressão 

sexual/excretória: a única justificativa para bani-la está no fato de que é possivelmente 

“chocante” para parte do público que eventualmente tome contato com ela. No mais, 

em havendo um requisito geral de que a expressão seja “patentemente ofensiva” para 

que se torne intolerável, evidente que não haverá qualquer modo de aferição da 

conduta que não seja altamente subjetivo e, portanto, de difícil aplicação isonômica, 

operando de maneira contrária ao dever de neutralidade do Estado no trato do ponto 

de vista, como já vimos especialmente no capítulo 6. 

A exclusão da obscenidade de qualquer proteção constitucional ou democrática 

deriva diretamente da noção de que tais conteúdos não caracterizam a expressão de 

qualquer ideia ou ponto de vista. Por isso é que se atinge a conclusão de que a 

expressão não guarda qualquer valor social e, portanto, deve estar sujeita à 

possibilidade de mais fácil tutela estatal subjetiva, com base em punições e 

desincentivos. A ideia de justificar-se a possibilidade de supressão ou desincentivo 

(indução à autocensura) com base na noção de que a expressão obscena, indecente 

ou profana é “imprestável”, sendo desprovida de qualquer valor social, é justificativa 

vaga facilmente aplicável a qualquer tipo de discurso que se deseje censurar. Quando 

 
558 O que, frise-se uma vez mais, não significa concluir que qualquer marca com conteúdo sexual deva 
poder ser livremente utilizada ou dirigida a qualquer público. Continuam sendo possíveis restrições de 
horário, lugar e modo de proferimento. 
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o proferimento do discurso não resulta em perigo concreto, de forma que não há tempo 

para submetê-lo ao processo de debate público antes que o risco possa se 

materializar, cabe à sociedade definir o valor que cada expressão guarda, não a juízes 

e burocratas com base em noções subjetivas de ofensividade. Assim, toda a 

argumentação oferecida na Parte I, especialmente capítulo 5, supra, e 

desdobramentos, se aplica igualmente ao caso das marcas obscenas, indecentes e 

profanas. Não cabe ao Estado, mas à sociedade, definir que tipo de discurso tem ou 

não tem valor se esse não oferece perigo ou risco de dano concreto e imediato. 

Boa parte da justificativa para banir-se o discurso obsceno e regular-se o 

indecente e profano se baseia na possível exposição do público infantil a conteúdos 

evidentemente inapropriados para estas faixas etárias559 - o mesmo ocorre com a 

cláusula de moralidade em marcas. Realmente, não estamos a defender que crianças 

devem ou possam ser expostas a termos ou imagens sexualmente explícitas560. No 

entanto, há de se diferenciar, como temos feito, o momento do registro de marca do 

momento de sua utilização em mercado (em sociedade). Em sendo o disciplinamento 

jurídico da propriedade intelectual de natureza preponderantemente concorrencial, 

nos parece óbvio, como temos defendido, que há uma independência destes 

momentos naquilo que se refere à cláusula de moralidade. Deste modo, não há porque 

o processo de registro tentar antever, nestes casos, a repercussão que a marca terá 

na sociedade sob uma perspectiva moral. Assim, a marca obscena, indecente ou 

profana pode tranquilamente ser registrada enquanto sua exposição posterior 

continuará podendo ser regulada quanto a horário, local e modo de proferimento. Já 

é o que acontece, por exemplo, com os programas de TV de conteúdo adulto, que só 

podem ser veiculados em certo horário da noite561. É o que determina, sem qualquer 

 
559 Sem sombra de dúvida, desde tempos imemoriais, os esforços de supressão e regulação da 
expressão de obscenidades, indecências e profanidades em geral guarda ligação com uma tentativa 
de, através de mecanismos censórios, proteger crianças da exposição a esse tipo de conteúdo. Sem 
dúvida, um dos melhores estudos sobre o tema está em HEINS, Marjorie. Not in Front of the Children: 
“Indecency”, Censorship and the Innocence of the Youth (op. cit.) 
 
560 Apesar de ser possível analisar se cabe ao Estado decidir que tipo de conteúdo deverá ser afastado 
de crianças, os fundamentos para a tomada dessa decisão e as formas de escrutínio deste poder. Cf. 
ROSS, Catherine. Anything Goes: Examining the State's Interest in Protecting Children from 
Controversial Speech. In: Vanderbilt Law Review, v. 53, 2000. 
 
561 A FCC, inclusive, dá como justificativa para permitir a veiculação de conteúdo indecente ou profano 
somente na faixa das 22 às 6 justamente a menor probabilidade de, nestes horários, haver crianças na 
audiência. Conforme verificável em <https://www.fcc.gov/consumers/guides/obscene-indecent-and-
profane-broadcasts>. Acesso em: 09 abr. 2020. 
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problema expressivo, o art. 78 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal 

nº 8.069/1990)562. Já é o que acontece com as marcas não registradas que se 

consubstanciem em discursos desta natureza. Portanto, é plenamente possível que 

marcas consideradas “sexualmente chocantes” sejam registradas sem que isso 

signifique qualquer aumento da possibilidade ou probabilidade de crianças serem a 

ela expostas. 

O reconhecimento de um direito de exclusiva sobre o sinal não tem o condão 

de lhe outorgar proteção para utilização sem qualquer amarra. Destarte, e tendo já 

contraposto eventuais outros argumentos justificantes da cláusula de moralidade 

(especialmente a “vontade do Estado de não querer ver-se associado” a sinais do 

tipo), não há qualquer motivo para pensar-se que a recusa do pedido de registro de 

marca irá servir para, de qualquer forma, proteger a sensibilidade e o desenvolvimento 

saudável de crianças e adolescentes. Trata-se de simples aplicação daquilo que já 

identificamos como o “paradoxo da cláusula de moralidade” (vide capítulo 5.2, supra). 

Por fim, é de se observar que, afora certos mercados bastante específicos, que 

por sua natureza já lidam com expressões sexuais, é difícil imaginar que há ou 

haveria, de maneira geral, a opção por utilizar-se marcas sexualmente tão explícitas 

a ponto que sejam verdadeiramente perturbadoras para a ampla maioria da 

população, justificando alguma tentativa de intervenção estatal que objetive 

efetivamente “proteger a sociedade”. Nossa argumentação tem em mente mais as 

marcas que ficam ultrapassam a fronteira do “socialmente aceitável” para adentrar 

território “incômodo”, sendo abatidas pela cláusula de moralidade, que expressões 

sexuais “altamente desviantes”, bizarras e coisas do gênero. Veremos, no capítulo 

10.2, infra, que as tentativas de registro de expressões indecentes ou obscenas em 

geral não são representações explícitas de pessoas defecando, genitálias expostas, 

atos sexuais explícitos ou fetiches altamente chocantes, mas marcas que contém 

expressões como “bunda”, “gostosa”, “tesão” ou representações dos seios femininos, 

 
562 Que determina que “as revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças 
e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com a advertência de seu 
conteúdo”. Veja-se, aqui também, que a flexibilidade interpretativa de termos como “material impróprio 
ou inadequado” podem levar a interpretações tais como a ocorrida no tal episódio da Bienal do Livro 
do Rio de Janeiro, onde a história em quadrinhos “A Cruzada das Crianças’, da Marvel, que retrata 
cena de beijo gay, foi considerada “material impróprio ou inadequado a crianças” pela autoridade local, 
que ordenou que o material fosse recolhido justamente para a colocação da embalagem lacrada e 
advertência de conteúdo, nos termos do artigo citado do ECA. O episódio ocasionou polêmica e 
acusações de censura por parte da autoridade local, sendo representativo do problema que termos 
vagos na legislação podem causar quando estamos falando de livre expressão. 



351 
 

mesmo vestidos. Também é bastante recorrente o uso de expressões sexuais como 

forma de humor em marcas – como a caricatura de genitálias, termos “duplo sentido” 

ou outras passagens ditas “sugestivas”. Sobre este ponto, cabe lembrar que as 

expressões sexuais aqui analisadas são igualmente abarcadas pelas nossas análises 

sobre palavreado de baixo calão, o que nos remete aos trechos de Jay e Pinker 

citados no capítulo 9, supra. Assim, impossível dizer-se que não há especialmente 

nestes casos (que temos a impressão de serem a maioria dentre as marcas que 

atraem a aplicação da cláusula de moralidade nestas hipóteses), um valor social 

inegável destas expressões como tais, ainda que presente o conteúdo sexual. 

De qualquer forma, ainda que marca eventualmente representasse algum tipo 

de expressão sexual altamente desviante, com grande potencial de chocar a 

sociedade de maneira generalizada, cumpre concluir que rejeitamos a aplicação da 

cláusula de moralidade com a finalidade de excluir do ambiente marcário mesmo estas 

expressões sexuais mais explícitas. Isso porque partimos do princípio de que não 

cabe ao Estado arbitrar a supressão deste tipo de expressão com base em noções 

vagas de moral, bons costumes e assim por diante, como já extensamente discutido 

na Parte I. Essa prática, como vimos, depende de noções subjetivas que resultam, 

inequivocamente, em aplicações anti-isonômicas da lei e, portanto, injustas, 

exatamente como ocorre com a cláusula de moralidade. Trata-se, especificamente, 

de conceitos antijurídicos tais como “ofensividade patente” e “falta de valor como 

discurso”. Como já frisado, a sociedade trata de reagir naturalmente às marcas que 

se dirijam ao mercado através de expressões chocantes, impopulares, consideradas 

impróprias, antissociais e assim por diante. Ter o Estado como substituto da 

sociedade decidindo antecipadamente o que é “ofensivo ou chocante demais para ir 

a público”563, neste caso em sua faceta sexual ou excretória, é solução que vitima a 

livre expressão. 

  

 
563 Ainda que, segundo o paradoxo da cláusula de moralidade, a negativa do registro de marca sequer 
tem o condão de impedir que a expressão venha à sociedade, inclusive com status de marca não 
registrada – o que é totalmente diferente de dizer-se que a negativa de registro não interfere na livre 
expressão (vide capítulos 2 e 5, supra). 
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10.1 A questão da pornografia infantil. 

 

Nossa análise de obscenidade em marcas não pode passar alheia à reflexão 

sobre o caso específico de expressões que, de alguma forma, sugestionem, 

relacionem ou de qualquer forma representem menores em contextos sexuais ou 

sexualizados. Antes disso, não há, também, como iniciarmos essa passagem sem 

destacarmos nosso repúdio explícito e veemente à pornografia infantil em qualquer 

perspectiva, pelo que nenhuma afirmativa do presente subcapítulo jamais deverá ou 

poderá ser interpretada como uma defesa, em nenhum grau, desta prática 

integralmente ilegal e altamente repugnante. 

Nossa análise sobre as marcas que envolvam expressões sexuais – obscenas, 

indecentes ou profanas (segundo a escala classificatória da FCC), se levada ao limite, 

desaguaria na conclusão de que seriam admissíveis, sob o prisma da liberdade de 

expressão, tais marcas. Não é o caso. Não há nenhuma objeção de nossa parte a 

uma proibição de registro ou reconhecimento jurídico de marcas que envolvam 

pornografia infantil. No entanto, o melhor caminho para tal não seria a subsistência da 

cláusula de moralidade em marcas no teor em que atualmente se encontra, mas a 

confecção de uma norma específica com este conteúdo, cuidadosamente redigida 

para observar o inequívoco interesse público em prevenir-se e reprimir-se a 

exploração sexual de crianças ou sua exposição prematura a este tipo de atividade 

sem que isso signifique banir do universo marcário todo tipo de expressão sexual sob 

eventual pretexto de que todas tem o potencial de atingir negativamente o público 

infantil – como acontece atualmente. 

Neste exato sentido564 está o caso New York v. Ferber (1982), julgado pela 

Suprema Corte americana, que questionava a constitucionalidade, sob o prisma da 

livre expressão, de legislação que proibia a circulação de material que retratasse 

qualquer tipo de “conduta sexual”565 praticada por menores. A alegação central da 

defesa era a de que a legislação proibitiva era excessivamente ampla (overinclusive) 

e de conteúdo vago. Ao concluir que há um interesse estatal completamente legítimo 

 
564 Apesar de ausente qualquer adstringência específica do precedente citado ao universo marcário, é 
plenamente possível a menção do caso por analogia. 
 
565 Assim entendida de maneira ampla, tal como mencionado expressamente no caso, incluídos não só 
os atos sexuais, sejam efetivos ou simulados, masturbação, masoquismo ou exibição das genitálias, 
além de outros atos. 
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em evitar a exposição de crianças aos males evidentes do envolvimento com 

atividades do tipo, decidiu-se que a pornografia infantil se localiza completamente fora 

da esfera da livre expressão. Isso justamente porque, dentre outros motivos, a 

distribuição deste tipo de material está intrinsecamente ligada à sua produção, sendo 

plenamente aceitável que Estado e legislação se preocupem em controlar 

integralmente este tipo de atividade, devendo prevenir e reprimi-la. Não há, assim, 

qualquer proteção expressiva a esse tipo de discurso. Sequer há a necessidade de 

enquadrá-lo como “obscenity” nos termos do teste de Miller v. California, conforme já 

visto, para que possa ser suprimido. 

Sobre a redação estreita da lei para tutelar especificamente os fins a que se 

destina, sem agredir a livre expressão, o caso discute566 também hipóteses de 

representações que envolvam a figura do menor, ainda que em contextos 

relacionados à sexualidade, mas com inegável caráter contributivo à arte, ciência ou 

literatura. Seria o caso, por exemplo, de desenhos de crianças ou adolescentes 

fictícios, ou de maneira abstrata, para finalidades diversas da (absolutamente ilícita) 

produção ou distribuição de pornografia. Tem-se como exemplo o caso da obra Lolita, 

de Nabokov, que é produção literária notória a tratar desta temática567. De fato, a 

legislação proibitiva do registro de marcas que envolvam pornografia infantil não 

poderia simultaneamente impedir expressões que retratem menores quando não 

houver exposição ou qualquer dano a pessoas verídicas568 569. 

 
566 Essa discussão é especialmente desenvolvida na concurring opinion de William Brennan, que 
citamos inclusive neste mesmo capítulo como tendo sido um dos autores históricos de opiniões da 
Suprema Corte sobre obscenidade, tendo mudado de lado após longos anos decidindo pela proibição 
por entender ser tal termo indefinível como conceito jurídico. 
 
567 Inclusive, a palavra Lolita, que é quase sinonímica à sexualidade de crianças em virtude da obra de 
Nabokov, atrai grande interesse do universo marcário, com 177 processos de marca envolvendo o 
termo no INPI, que não parece ter indeferido nenhum deles com base na cláusula de moralidade, 
mesmo em caso de uso da expressão relacionada a produtos do universo sexual. É o caso da marca 
LOLITA SENSUALITÉ (828680710), que foi indeferida por reproduzir outras marcas que levavam o 
termo LOLITA, e não pela cláusula de moralidade. Atualmente, o termo “novinha” vem sendo utilizado 
com a mesma conotação de sexualização de menores, oriundo do mundo da música funk. O INPI conta 
com casos de registros de marcas que contenham o termo com essa conotação da mesma forma que 
ocorre com o termo LOLITA. É o caso, a exemplo, de BONDE DA NOVINHA (917458230), registrada 
em 2020 sem quaisquer percalços no processo administrativo. 
 
568 Assim, mesmo o anonimato não serve agente de validação da expressão quando essa se sustentar 
em ato danoso, ainda que eventualmente consentido, à criança ou adolescente. 
 
569 Assim também entende a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, órgão do Ministério Público 
Federal, em sua Nota Técnica nº 11/2017/PFDC/MPF. 
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Conforme também ressaltado em New York v. Ferber, em raciocínio aplicável 

à realidade brasileira, a proibição da produção e circulação de pornografia infantil mira 

corretamente na indústria clandestina (mesmo porque é impossível haver uma “lícita”) 

e “low-profile” que produz material pornográfico com a utilização de crianças e 

adolescentes, na imensa maioria das vezes através de atos de abuso e exploração 

que necessitam ser prevenidos e reprimidos sem qualquer terreno para negociação. 

Não é o que ocorre quando a arte, a ciência ou a literatura abordam o tema da 

sexualidade infantil ou mesmo a representam, ainda que de maneira eventualmente 

repugnante, desde que nenhuma pessoa verdadeiramente existente seja exposta ou 

sofra qualquer tipo de abuso ou dano, ainda que representada através de técnicas ou 

sob anonimato. 

No universo marcário, é evidente que se não há sequer ilícito nestas 

representações fictícias, e desde que não causem dano ou exposição de menores 

reais, não haveria de se impedir também o registro de marcas respectivo, como no 

mencionado caso de marcas constituídas da expressão LOLITA. Completamente 

vedado estaria qualquer sinal que envolvesse representações, verídicas ou 

simuladas, de pessoas reais. 

No entanto, difícil imaginar-se que pedófilos e predadores sexuais em geral se 

dirigiriam ao INPI para registrar marcas que constituam prova de efetivos crimes, ou 

mesmo que haveria algum interesse acentuado de usuários em proteger sinais para 

dirigir-se ao mercado com base nessa temática. Isso porque, obviamente, trata-se de 

tema moralmente condenável e que, como tal, desperta repugnância social acentuada 

(inclusive a nossa, frise-se), o que o torna inadequado como material marcário em 

primeiro lugar. Caso haja quem queira se aventurar por este caminho, no entanto, em 

não havendo a caracterização de ilícito nos moldes acima discutidos (exposição ou 

danos a menores reais), entendemos possível o registro, ainda que pessoalmente não 

o endossemos ou apreciemos de qualquer maneira. Trata-se de situação que 

depende fortemente da interpretação de um contexto, a exemplo dos casos discutidos 

acima, o que não ocorre, via de regra, na análise de registros de marca (mesmo 

quando explicitadas através de recursos). 

Por fim, insta ressaltar que o que estamos analisando aqui é como nossa tese 

se relaciona com esse tipo de caso, que é juridicamente complexo porque envolve o 

encontro de um ponto de equilíbrio entre dois valores constitucionais importantes – a 

proteção à integridade física e mental de menores e a livre expressão. Isso em um 
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contexto em que a tendência natural das coisas é distorcer esse equilíbrio, tendo em 

vista tratar-se de tema tabu, portanto altamente polêmico. Não obstante essas 

dificuldades naturais, entendemos que, feitas as considerações acima, nossa tese é 

completamente compatível com a existência das indispensáveis normas impeditivas, 

preventivas e repressoras da pornografia infantil em geral. 

 

10.2 Panorama dos casos concretos analisados e observações sobre o 

comportamento da jurisprudência administrativa do INPI envolvendo 

obscenidade, indecência e expressões de cunho sexual/excretório em 

geral. 
 

 Feitas as devidas considerações jurídicas a respeito das marcas obscenas, 

indecentes e profanas, resta-nos verificar como a jurisprudência administrativa do INPI 

se comporta em casos como estes. Tendo em vista tratar-se de categoria específica 

dentro do chamado “palavreado de baixo calão” (verificado no capítulo 9, supra), é 

possível adiantar que haja uma tendência natural de utilização da cláusula de 

moralidade para impedir o registro de marcas contendo expressões sexuais ou 

excretórias em geral. Além disso, parece-nos até intuitivamente mais fácil 

diagnosticar-se este tipo de discurso como “afronta à moral e aos bons costumes”, 

visto que tais expressões remetem à ideia de bom comportamento, polidez e boa 

educação, enquanto o palavreado de baixo calão e o sexual-excretório representam, 

via de regra, conceito inverso. 

 Dentre os cerca de 100 casos a cujos pareceres técnicos tivemos acesso, 27 

se encaixam na categoria discutida neste capítulo, pelo que nos será possível ter uma 

boa noção de diversas nuances prático-jurídicas envolvendo o tema. Para efeitos de 

transparência e listagem570, tivemos acesso aos pareceres técnicos dos seguintes 

casos: 

 

 
570 Lembrando que priorizamos casos onde houve o indeferimento mediante aplicação da cláusula de 
moralidade e posterior apreciação de recurso, permitindo-nos acessar entendimentos mais sólidos do 
INPI acerca de cada temática analisada, vez que revistos por instância administrativa final e sendo a 
judicialização raríssima. Listagem apresentada em ordem cronológica. Os comentários acerca de cada 
caso não necessariamente respeitarão a ordem da listagem. Vale mencionar também que nem todo 
caso citado necessariamente será comentado a seguir. 
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1) “BILLY BOY” (Classe Nacional 05.50 – preservativos – processo nº 819408417, 

depositada em 1996) 

2) "DUPIRU" (Classe Nacional 35/10 - bebidas - processo nº 819149497, depositada 

em 1996) 

3) "DUPERUZINHO" (NCL 26 - roupas - processo nº 819815098, depositada em 1997) 

4) "CRAZY HORSE ENTERTAINMENT" (Classe Nacional 41/20.40 - serviços de 

entretenimento e feiras - processo nº 820282324, depositada em 1997) 

5) "WANG GLOBAL" (Classe Nacional 16/20 - livros - processo nº 820586560, 

depositada em 1998 

6) "TESÃO" (Classe Nacional 03/20 - perfumaria e higiene - processo nº 820473847, 

depositada em 1998) 

7) "TEZÃO" (Classe Nacional 25/10.20.50 - vestuário - processo nº 820729469, 

depositada em 1998 - titular distinto ao do caso citado acima) 

8) "O PINTO!!! RAÇA PURA" (Classe Nacional 38/10 - serviços de comunicação - 

processo nº 821179420, depositada em 1999) 

9) “CATUABA EXÓTICA” (Classe Nacional 35.10 – bebidas - processo nº 821467450, 

depositado em 1999) 

10) “MELECA NA CARA” (NCL 41, processo nº 824864638, depositada em 2002) 

11) "PSIRICO" (NCL 38 - serviços de comunicação - processo nº 824952421, 

depositada em 2002) 

12) "PSIRICO" (NCL 41 - banda musical - processo nº 825251770, depositada em 

2002 - titular distinto do caso citado acima) 

13) "FIGURATIVA (IMAGEM DE ESPERMATOZÓIDES)" (NCL 33 - bebidas - 

processo nº 825184991, depositada em 2002) 

14) "BALANÇAS CAUDURO" (NCL 35 - balanças - processo nº 826331130, 

depositada em 2004) 

15) “GÓZZI“ (NCL 10, processo nº 822520672, depositada em 2005) 

16) "CHANA" (NCL 12 - veículos - processo nº 828645469, depositada em 2006) 

17) "FOTONOVELA ERÓTICA GANG BANG" (NCL 16 - lirvos, revistas e afins - 

processo nº 828234906, depositada em 2006) 

18) "A BANDA DAS VELHAS VIRGENS" (NCL 32 - cervejas - processo nº 828109249, 

depositada em 2006) 

19) "GRUPO GONORREIA" (NCL 41 - produções artísticas - processo nº 828335133, 

depositada em 2006) 

20) "WEE WEE AND PEEP" (NCL 35 - comércio de produtos diversos - processo nº 

829300660, depositada em 2007) 
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21) "MEUTEUNOSEU? HUMORGÂNICO" (NCL 41 - entretenimento - processo nº 

829644407, depositada em 2008) 

22) "BARRETESÃO" (NCL 41 - competições e diversão - processo nº 900718021, 

depositada em 2008) 

23) "A CASA DA LUZ VERMELHA" (NCL 41 - agência fotográfica - processo nº 

902090798, depositada em 2009) 

24) "BIG ASS FANS" (NCL 11 - ventiladores - processo nº 830621792, depositada em 

2010) 

25) "HISTÓRIA SEXUAL DA MPB" (NCL 41 - programas de TV - processo nº 

902583336, depositada em 2010) 

26) "ACORDA PRA TOMAR GAGAU DESDE 2003" (NCL 41 - bloco carnavalesco - 

processo nº 904952037, depositada em 2012) 

27) "TESÃO PIÁ" (NCL 41 - entretenimento - processo nº 906560110, depositada em 

2013 - titular distinto aos dos casos citados acima) 

 

Marcas “TESÃO”, “TEZÃO”, “TESÃO PIÁ” e “BARRETESÃO”: instabilidade 

jurisprudencial; decisões contraditórias ao longo do tempo 

 

Falando sem eufemismos, “tesão” significa “vontade sexual” e sinônimos. Até 

há outros significados dicionarizados, mas fato é que esta palavra está diretamente 

relacionada, na ampla maioria das vezes, à libido. É justamente por este motivo que 

o INPI entendeu por bem indeferir, em primeira decisão, todos os pedidos de registro 

de marca mencionados no subtítulo acima (cujo detalhamento está na listagem 

oferecida logo no início deste subcapítulo) com base na cláusula de moralidade. 

As marcas “TESÃO” e “TEZÃO”, de titulares distintos, foram ambas 

depositadas em 1998 e indeferidas em primeiro grau. Apresentados recursos com 

fundamentos similares, um deles foi provido (marca TEZÃO), e o outro rejeitado. A 

argumentação dos pareceres técnicos de recurso configuram a virtual ausência de 

fundamentação típica da prática da cláusula de moralidade em marcas: “A marca do 

recorrente não contraria a moral e os bons costumes" (provimento do recurso da 

marca TEZÃO, parecer exarado em 2002) e “(...) concluímos pela improcedência das 

razões que fundamentaram o recurso, por entendermos, s.m.j., que o signo ora 

requerido como marca infringe, efetivamente, o dispositivo legal aplicado, visto que o 

sinal requerido, "TESÃO", contraria a moral e os bons costumes” (rejeição do recurso 

da marca “TESÃO”, parecer exarado em 2003). Não há motivos para afirmar que a 
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discrepância entre as decisões tenha decorrido de alguma razão aventada em um dos 

recursos, mas não em outro, ou por fatores relacionados às especificações. Fica 

evidente a anti-isonomia provocada pela operação natural da cláusula de moralidade, 

que dependerá sempre de subjetividades – não há como escapar disso. 

 Apesar de haver precedente recursal reconhecendo que a palavra TESÃO “não 

contraria a moral e os bons costumes” (tal como acima mencionado), em 2010 foram 

indeferidas algumas das marcas “BARRETESÃO”571, relacionadas ao tradicional 

rodeio da cidade de Barretos, no Estado de São Paulo. O próprio recurso apresentado 

comprova que, no momento do indeferimento, havia diversas outras marcas idênticas, 

do mesmo titular, registradas em outras classes. O parecer técnico de análise do 

recurso, exarado apenas em 2017, oferece como fundamento único para opinar pela 

reforma do ato indeferitório que “o sinal sob exame não infringe o disposto no artigo 

124, inciso III, da LPI, não se configurando em expressão (...) contrário à moral e aos 

bons costumes (...)". 

Neste interregno, em 2014 as marcas A ESTRUTURA DO TESÃO (900216557) 

e TESÃO JEANS (902967037), depositadas em 2007 e 2010, respectivamente, 

seguem para deferimento regular sem qualquer problema. Em 2015, a marca TESÃO 

DE VACA (904534375) é indeferida pela cláusula de moralidade sob a alegação de 

tratar-se de “expressão ofensiva”, não sendo apresentado recurso. 

Em havendo mais de um precedente de segunda instância administrativa 

determinando que TESÃO não é termo atentatório à moral e aos bons costumes, em 

2013 é requerido o registro da marca TESÃO PIÁ, de um conhecido grupo humorístico 

paranaense. Novamente, o pedido é indeferido sob a alegação de que TESÃO é termo 

atentatório à moral e aos bons costumes572. Apresentado recurso em 2016, já em 

2017 é exarado parecer técnico dando-lhe provimento e alegando o seguinte573: 

 

Essa expressão é popularmente utilizada fora de sua conotação sexual e, 

atualmente, encontra-se cada vez menos carregada de vulgaridade em seu 

 
571 Examinamos o parecer de uma das marcas existentes (são muitas), mas o mesmo ocorreu em 
outros casos, todos com o mesmo desfecho. Geralmente os pareceres técnicos são idênticos ou muito 
similares, neste caso, pelo que o que analisamos pode bem ter sua análise e conclusões estendidas 
aos demais casos, que sequer citamos. 
 
572 Apesar de ignorado o fato de que “piá”, no regionalismo paranaense, significa “criança” ou 
“menino(a)”, o que nos remeteria à análise ofertada em 10.1, supra. 
 
573 Decisão nº 1196234. 
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uso cotidiano. Isso pode ser comprovado através da busca no banco de 

dados de marcas, onde se encontram registradas marcas contendo esse 

termo e algumas variações 

 

 Vê-se logo que há uma instabilidade no que concerne à viabilidade da palavra 

TESÃO em marcas quando contrastada com a cláusula de moralidade. Apesar de 

serem exarados precedentes em sede recursal reconhecendo a possibilidade de 

registro do termo em diversos momentos temporais, vê-se que tais precedentes são 

solenemente ignorados em casos posteriores. Apesar de os casos analisados 

mostrarem que há uma tendência de aceitação do termo quando apresentado recurso, 

é difícil entender porque continuaram a ser indeferidas em primeira instância marcas 

que levavam o termo. Com o advento dos casos BARRETESÃO e TESÃO PIÁ, em 

datas mais recentes, imagina-se que qualquer marca que carregue a expressão 

TESÃO deverá ser aceita pelo INPI, apesar de o histórico do termo apontar esta 

instabilidade na jurisprudência. Não obstante, é de se observar que tal instabilidade 

deriva justamente da subjetividade com que são conduzidos os exames de liceidade 

da cláusula de moralidade em marcas. Não há outro motivo que explique tamanho 

“vai-e-vem” decisório e escancare a total falta de previsibilidade das decisões do INPI 

não só nessa matéria mas em todas aquelas onde ocorra qualquer aplicação da 

cláusula de moralidade. 

 Caso não haja nenhum evento fortuito, a observação poderá ser 

complementada pelo leitor ao verificar que desfecho será dado ao pedido de registro 

para a marca TESÃO DE TOURO (919377653), depositada em 10 de março de 2020 

e, até o momento, ainda pendente de análise. 

 

 "BILLY BOY", "DUPIRU", "DUPERUZINHO", "WANG GLOBAL", "O PINTO!!! 

RAÇA PURA”, “DELIRIUS”, “WEE WEE AND PEEP” e “CHANA”: os órgãos sexuais 

humanos e a cláusula de moralidade 

 

 Em se tratando de marcas obscenas ou indecentes, é de se esperar que 

haverá, em algum momento, tentativa de registrar-se alguma referência ao órgão 

sexual masculino no universo marcário, seja por meio de palavras ou por 

representações de imagens. Apesar de tratar-se de matéria indigesta, observá-las 

permitirá verificarmos como a jurisprudência administrativa do INPI enxerga a 
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obscenidade e a indecência em marcas, complementando o conteúdo de nossa 

análise neste capítulo.  

Antes de tudo, cumpre ressaltar que palavras como PINTO são amplamente 

aceitas pela jurisprudência administrativa do INPI, mas mais pelo fato deste ser nome 

tradicional em países de língua portuguesa574. Já o caso BILLY BOY, por sua vez, não 

guarda nenhuma sutileza além do humor na representação do membro fálico575. Trata-

se de marca de empresa holandesa para nomear preservativos (de fato, são vendidos 

até hoje na Europa com logotipos derivados do abaixo constante): 

 

 

Figura nº 01: Logo da marca BILLY BOY 

 

 Indeferido o pedido por aplicação da cláusula de moralidade, vista a óbvia 

interpretação de que a imagem retratada na marca ofende a moral e os bons 

costumes, foi interposto recurso, da lavra de ninguém menos que José Antonio B. L. 

Faria Correa, que, em meio a uma verdadeira aula, oferece como mais sensato 

argumento a questão da contextualização (vide capítulo 6.1.1, supra). Em se tratando 

de marca de preservativo, parece-nos natural que a marca busque fazer referência, 

mesmo que explícita, ao local de aplicação do produto ou seu modo de uso. De fato, 

é contraintuitivo pensar-se que “a representação das partes íntimas do corpo humano, 

em contexto apropriado, seria atentatória à moral e aos bons costumes” (p. 2 do 

recurso, p. 37 dos autos do processo no INPI). Apesar de não enxergarmos a 

 
574 De fato, há até decisão judicial em sede de apelação, exarada pelo TJ/SP, no sentido de que não é 
possível obter a retificação de registro civil (mudança de nome) sob a alegação de que portar o 
sobrenome PINTO expõe a pessoa ao ridículo em virtude de eventual associação deste termo para 
com o membro fálico. O fundamento da decisão é justamente o de que se trata de sobrenome comum 
e tradicional. Detalhe que a mudança de nome era requerida por uma mulher. Processo nº 0028966-
35.2012.8.26.0007, julgado em 2013. 
 
575 Cuja reprodução, neste trabalho, até nos constrange, mas se faz conveniente para a 
complementação do raciocínio que objetivamos ofertar. No mais, trata-se de caso onde figura 
respeitadíssima no mundo da propriedade intelectual atuou na condição de advogado, pelo que 
podemos relevar este caráter chulo do sinal. 
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necessidade de limitar a utilização de discursos do tipo a “contextos apropriados” – o 

que não equivale a recomendar sua utilização em qualquer situação, mas apenas que 

não deve o Estado decidir que discurso é adequado a qual contexto no âmbito do 

registro marcário – é possível fazermos esta concessão para fins da presente análise. 

 Apesar das longas razões de recurso, o parecer técnico decisório apontou tão 

somente que "ao examinarmos as argumentações da recorrente, concluímos pela 

improcedência destas, por entendermos que o sinal efetivamente infringe a norma 

legal apontada à época do seu indeferimento". No entanto, este caso é marcado por 

um detalhe importante que o diferencia dos demais: foi submetido, por força dos 

regramentos da época, à Comissão de Assessoramento Jurídico, então composta por 

membros da Procuradoria-Geral Federal junto ao INPI. Por isso, o caso foi 

"reanalisado" por mais uma autoridade antes da apreciação final do Presidente do 

Instituto. De qualquer forma, continuou indeferido o recurso: 

 

No mérito (...) concluímos pela improcedência das razões que 

fundamentaram o recurso, por entendermos, s.m.j., que o signo ora requerido 

como marca infringe, efetivamente, o dispositivo legal aplicado, visto que a 

parte figurativa do sinal assemelha-se com um pênis humano ereto, 

denotando um apelo sexual desnecessário, que agride a moral e aos bons 

costumes. 

 

 Não obstante o conteúdo dos produtos especificados e o evidente apelo 

humorístico da marca (que coloca um “rosto” no membro fálico, além de adorná-lo 

com um colar de pérolas), o fato de tratar-se exatamente de representação dessa 

natureza (sexual) foi entendido como absolutamente intolerável pelo INPI. 

 Antes que comentemos brevemente o caso, convém apresentar rapidamente 

outros que levantamos, de natureza análoga: 

 

 

Figura nº 02: Logo da marca “O PINTO!!! RAÇA PURA” 
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 Apesar de não ter sido apresentado recurso, obtivemos o parecer técnico de 

indeferimento inicial, que alegou ter sido igualmente indeferido o pedido de registro 

por "remete[r] ao órgão sexual masculino". De fato, essa marca está relacionada ao 

grupo de pagode “Raça Pura”, que fez sucesso em 1999 justamente com a música “O 

Pinto”, que dizia que este teria “fugido com a galinha da vizinha”. Trata-se mesmo de 

remissão ao órgão sexual masculino, mas com finalidade humorística, vez que 

presente um evidente duplo sentido, havendo até um preservativo na cabeça do 

animal “pintinho”. Apesar de termos observado que marcas que levam o vocábulo 

PINTO, tais como a marca de vinhos RAMOS PINTO, serem geralmente aceitas, 

neste caso parece-nos que a parte figurativa da marca é que induziu à conclusão de 

que se tratava, efetivamente, de uma referência ao órgão sexual masculino. 

 A mesma referência, humorística ou banal, ocorre nos casos “DELIRIUS” e 

“WEE WEE AND PEEP”: 

 

 

Figuras nº 03 e 04: Logos das marcas DELIRIUS e WEE WEE AND PEEP 

 

 A despeito da evidente contrafação autoral por parte de alguém (visto que são 

marcas idênticas de titulares absolutamente distintos), possivelmente de ambos, é de 

se notar de pronto que são representações bem humoradas, até infantilizadas, dos 

órgãos sexuais masculino e feminino576. Enquanto DELIRIUS se destinaria a uso por 

um sex shop, a marca WEE WEE AND PEEP se destinaria a comércio de produtos 

diversos, muitos dos quais para uso de bebês (mamadeiras, chupetas, berços e assim 

 
576 Uma pesquisa rápida e informal na internet dá conta de que estes personagens teriam sido criados 
nos Estados Unidos para servirem em informativos sobre educação sexual para jovens. De fato, há 
imagens na internet que demonstram essa função. Logo se vê que é bastante plausível que esta seja 
a origem das caricaturas, que possivelmente aqui estariam sendo capturadas por titulares brasileiros 
para outras finalidades. 
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por diante)577. A segunda marca foi indeferida em análise primária, sem recurso, 

porque “evoca um contexto sexual, apresentado por figuras estilizadas dos órgãos 

genitais do ser humano e de expressões relativas aos mesmos", como "urinar" 

(significado de WEE WEE e de PEE PEE, que equivaleria à expressão PEEP por 

extenso neste caso)578.  

Já “DELIRIUS” foi objeto inclusive de recurso, desacolhido sob o fundamento 

uno de que a marca “reproduz figurativamente os órgãos sexuais masculino e 

feminino, considerados contrários à moral". Essa conclusão não nos faz sequer 

sentido, sendo que a marca se destinava a uso em um sex shop, contexto em que o 

Manual de Marcas do INPI (ou seja, sequer precisamos recorrer à nossa tese) admite 

o registro. De qualquer forma, chama atenção a conclusão de que os órgãos sexuais 

são, por si só, considerados contrários à moral, mesmo que estilizados em caricaturas 

claramente despidas de qualquer apelo sexual, sensual ou sequer de seriedade. São, 

em suma, duas marcas inofensivas, até engraçadas, entendidas como de exposição 

intolerável em sociedade apenas por caracterizáveis abstratamente como 

obscenidade ou indecência, se é que tal classificação se mostra de fato possível. 

 A análise conjunta dos casos BILLY BOY, O PINTO!!! RAÇA PURA, DELIRIUS 

e WEE WEE AND PEEP, por mais supérfluos que possam parecer, em verdade 

permite-nos questionar se a cláusula de moralidade efetivamente se coaduna com 

seu alegado motivo justificante de “proteção da moral pública”. Tornam evidente que 

a cláusula, em muitas oportunidades, é aplicada de maneira “sisuda”, mediante a 

imposição de lógica jurídica fria, que não desempenha qualquer finalidade de efetiva 

proteção social, mesmo que de tutela da infância e juventude579. Ainda, escancaram 

 
577 Não fazemos a mínima ideia do motivo pelo qual alguém tenta registrar marca como esta para 
produtos desta natureza, mas nossa inquietação é obviamente a mesma que qualquer um teria, 
antecipando a provável forma de reação social a este sinal, pelo menos sem que disponhamos de 
explicações. 
 
578 Lendo-se a descrição que o despacho indeferitório do INPI faz, mencionando que os nomes dos 
personagens remetem à urina, e não ao ato sexual, tem-se a impressão de que talvez esse titular 
realmente ache uma boa ideia usar caricaturas “fofas” dos órgãos genitais para introduzir noções 
excretórias básicas em um público ainda muito jovem. Essa impressão é compartilhada apenas para 
que verifiquemos que nem tudo pode ser o que parece inicialmente (o que, de qualquer forma, não 
temos como confirmar neste caso), mas ressaltando, inclusive, a importância de nossa tese quando 
essa atenta à necessidade de deixar estas questões para escrutínio social, e não à autoridade 
registradora de marcas. 
 
579 Valendo lembrar que BILLY BOY tinha seu âmbito de aplicação restrito a preservativos, que não são 
produtos destinados ao público infantil, e O PINTO!! RAÇA PURA era canção veiculada livremente em 
programas como o “Domingo Legal”. 
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a impropriedade de uma norma vaga para tutelar casos que podem assumir tantas 

especificidades expressivas distintas, tratando como ameaça social discursos que se 

são, em verdade, flagrantemente inofensivos. 

Isso é, mesmo que marcas como BILLY BOY fossem destinadas a uso em 

outros produtos, a própria lógica de mercado aplicável trataria de filtrar a aceitabilidade 

social da figura do membro fálico. Se em chocolates, por exemplo, há um público para 

isso que talvez justifique a proteção marcária nessa seara. Se para algum produto 

destinado ao público infantil, evidentemente que isso poderia causar, a depender da 

mensagem que envolva o produto ou serviço, verdadeiro rebuliço social, atraindo a 

atenção de custus legis, Ministério da Família, organizações da sociedade civil e 

assim por diante. O mercado e a sociedade determinarão se é uma boa ideia ou não 

aceitar o uso destas representações como marca. Deixar o INPI a cargo disso é dar-

lhe poderes de que não dispõe para interferir em situações alheias à sua competência, 

tais como o debate público, através de exercícios de futurologia e previsões com 

poucos ou nenhum fundamento fático. 

 Não obstante, o INPI decidiu não proceder a tais exercícios nos casos DUPIRU, 

DUPERUZINHO, WANG GLOBAL e CHANA - todos exemplos onde o indeferimento 

se motivou por suposta referência ao membro fálico (excetuado o último, obviamente), 

mas que lograram êxito em reverter o entendimento através de recurso. No primeiro 

caso, entendeu-se que “DO PERU” ou “DO PIRÚ” (sic) é “gíria usada para qualificar 

alguma coisa muito boa”, razão pela qual apesar de PERU ser um “apelido” do referido 

órgão, no caso não se estaria fazendo essa referência. Já o caso DUPERUZINHO, 

então, seria distinto o suficiente, visto que ainda que eventualmente se fale que algo 

é “DO PERU”, difícil ouvir que algo é “DO PERUZINHO”. Estando implícita esta 

alegação no indeferimento, o recurso a contrapôs de maneira apenas genérica, 

dizendo que “peru” é uma “grande ave galinácea doméstica” e que “DUPERUZINHO” 

seria apenas um diminutivo deste termo – o parecer técnico também não ofereceu 

nenhum argumento concreto a respeito da questão, limitando-se a acolher o recurso.  

O caso WANG GLOBAL, por fim, teve seu indeferimento motivado pelo fato de 

WANG ser palavra que, em inglês, significa exatamente o tal membro aqui tão 

discutido. O argumento mais interessante do recurso, inclusive assinado por Peter 

Siemsen em pessoa, é o de que a marca na verdade faz referência ao sobrenome do 

engenheiro chinês An Wang, fundador da marca – o fato de o vocábulo ser usado para 

se referir geralmente ao pênis seria apenas uma coincidência. 
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 Já o caso CHANA é peculiar em si próprio porque é um dos únicos em que se 

verifica a apresentação de oposição, por particular, exclusivamente em defesa da 

moral e dos bons costumes, sem a invocação de direito de marca anterior. 

Especificamente, o Sindicato dos Transportadores Autônomos de Escolares e das 

Microempresas de Transporte de Escolares do Estado de São Paulo – SIMETESP 

apresentou oposição ao pedido alegando que a marca chinesa de carros ocasionaria 

a realização de piadas infames no trânsito, algumas das quais envolvendo o veículo 

Picasso. Ainda por cima, o fato de ser feita referência ao órgão sexual feminino violaria 

o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Para a montadora, por 

outro lado, a palavra “Chana” significaria “luz do amanhã” em chinês, razão pela qual 

não haveria ofensa. Não sabemos o que levou o Sindicato do Transporte Escolar a 

apresentar oposição em defesa da moralidade, mas este é o único argumento jurídico 

apresentado. Não há, por exemplo, menção a algum interesse marcário próprio 

conflitante, o que seria até contraditório. A primeira instância do INPI entendeu tratar-

se de referência vulgar ao órgão genital feminino; o recurso simplesmente decidiu, 

sem oferecer fundamentos, que a expressão não viola a moral e os bons costumes. 

 Insta concluir, finalmente, que os casos DUPERU, DUPERUZINHO, WANG 

GLOBAL e CHANA são todos situações em que, a despeito dos pretextos oferecidos 

pelos titulares, nenhum dos quais elidiria a presença de alguma possível referência 

sexual tal como verificada no despacho de indeferimento inicial, em verdade o INPI 

aceita o “risco” de deixar à sociedade o julgamento sobre o conteúdo do sinal. 

Evidenciam que é perfeitamente possível que o processo de registro de marcas não 

se imiscua no conteúdo expressivo de sinais, sejam eles bem humorados ou não, 

deixando que o mercado e a sociedade se posicionem a respeito de sua tolerabilidade 

ou não. Já em outros casos, essa opção não foi feita, havendo decisão em caráter 

final pela inadmissibilidade do sinal que faça qualquer referência aos membros 

sexuais humanos. Evidenciadas as contradições e incompatibilidades entre diversos 

casos, além da persistente falta de argumentação que viabilize alguma discussão 

jurídica a respeito de cada marca, é justamente a estas idiossincrasias do sistema 

marcário que nossa tese se destina atentar, aqui através dos casos ilustrativos 

elencados.  

 

Marcas "CATUABA EXÓTICA", "A BANDA DAS VELHAS VIRGENS", "HISTÓRIA 

SEXUAL DA MPB", "PSIRICO", "FIGURATIVA (IMAGEM DE ESPERMATOZÓIDES)", 
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“ACORDA PRA TOMAR GAGAU”, “MELECA NA CARA” e "GRUPO GONORREIA": 

a ofensividade (ou não) de representações do ato sexual e seus subprodutos. 

 

 Sequência natural da análise acima está em verificar como a jurisprudência 

administrativa do INPI entende as representações do ato sexual e seus subprodutos, 

completando panorama analítico sobre uma gama de casos que vão da vontade 

sexual à consumação do ato, passando pelos órgãos humanos envolvidos. 

 Dos casos citados no subtítulo, três envolvem representações do ato sexual em 

si: CATUABA EXÓTICA, A BANDA DAS VELHAS VIRGENS e HISTÓRIA SEXUAL 

DA MPB: 

 

 

Figuras nºs 05, 06 e 07: logos das marcas CATUABA EXÓTICA, HISTÓRIA SEXUAL DA MPB e A 

BANDA DAS VELHAS VIRGENS 

 

 Além da marca PSIRICO, que não traz qualquer desenho, mas, segundo a 

decisão inicial tomada nos casos analisados, equivale a PICIRICO, que 

corresponderia a termo usado para referenciar o ato sexual (PICIRICAR). 

 Apesar do indeferimento inicial em todos os casos, apenas a marca A BANDA 

DAS VELHAS VIRGENS assim permaneceu. Não obstante tratar-se do único caso 

onde não houve a apresentação de recurso, é também aquele em que parece mais 

explícita, deveras bizarra (visto que as figuras parecem se fundir em uma só), a 

representação do ato sexual. Ali, concluiu-se tão somente que o desenho, 

especificamente, contraria os bons costumes. 

 O caso CATUABA EXÓTICA obviamente refere-se à marca da bebida 

conhecidamente afrodisíaca. Não obstante essa notória associação da bebida para 

com a libido, o recurso teve êxito em alegar que não se trata de uma representação 
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do ato sexual em si, mas apenas “o amor de um casal”. Assim se posicionou o parecer 

técnico de acolhida do recurso: 

 

Com efeito, considerando a finalidade e o público-alvo do produto que se visa 

assinalar, dito sinal não tem o condão de afetar a moral e os bons costumes 

do referido público. No máximo, evoca a um momento de proximidade física 

de um casal. Os elementos figurativos da marca não expõem nenhuma 

genitália humana e nenhuma das duas figuras (homem e mulher) se encontra 

despida. 

 

 Vê-se logo que não há problema em fazer-se referência ao ato sexual: o 

problema é deixá-lo claro, escancarado, referenciado ipsis litteris. Situação análoga 

ocorreu quando, no capítulo 9.1, analisamos o caso da marca “F*** ME I’M FAMOUS”. 

Ali, assim como aqui, o entendimento foi o de que ainda que o público efetue a 

referência e seja capaz de captar a essência da mensagem contida no sinal, se sua 

representação for dissimulada o bastante, é possível o registro. Tentativa de 

transmissão direta e franca da mesma mensagem esbarrará na cláusula de 

moralidade. Trata-se, evidentemente, de bebida afrodisíaca. Parece-nos ingênuo 

realmente querer fazer crer que, no contexto deste produto específico, a imagem de 

um casal abraçado, com a mulher no colo do homem vá fazer referência a um genérico 

“momento de proximidade física”. 

 Já o caso HISTÓRIA SEXUAL DA MPB não mostra o momento da consumação 

do sexo propriamente dito, mas momento imediatamente antecessor ou posterior – 

não fosse essa a referência, a imagem não teria qualquer harmonia com a parcela 

nominativa da marca. Tanto é que a decisão primária aplicou a cláusula de moralidade 

em virtude de “figura imprópria, pode atentar aos bons costumes ou ofender". Nota-

se que, apesar da retratação da mulher despida, com os seios à mostra, a conclusão 

do caso no plano recursal foi a de que não há qualquer violação à moral ou aos bons 

costumes, o que vai de encontro ao pressuposto traçado pela análise do caso 

CATUABA EXÓTICA, onde há menção de que o registro só foi considerado possível 

porque nenhum dos personagens se encontrava despido. O parecer que fundamenta 

a decisão do recurso não traça qualquer consideração específica a respeito desta 

questão, limitando-se a reverter a decisão por ausência de ofensa à cláusula de 

moralidade. 
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 Já nos dois casos PSIRICO, apesar de a primeira decisão entender tratar-se 

de referência ao ato de “piciricar”, que seria sinônimo de “cópula”, o caso na classe 

38 teve o recurso acolhido enquanto o mesmo caso na classe 41 teve o recurso 

rejeitado580, em total simbolismo da dificuldade na adoção de padrões interpretativos 

pelo INPI quando se trate da cláusula de moralidade, eminentemente subjetiva. 

Apesar de os recursos não afirmarem que “psirico” nada tem a ver com “piciricar” ou 

que não há problema em fazer-se essa referência581, é de se notar que houve um ato 

raro: a anulação, de ofício, do despacho que havia decretado o indeferimento do 

recurso, “para re-exame (sic) e harmonização da matéria, por caracterização de vício 

formal”. Isso é, o INPI admitiu que emitiu decisões contraditórias em casos idênticos 

em grau de recurso, e voltou atrás naquela em que entendia pela inviabilidade de 

registro da expressão PSIRICO. Em suma, passou a ser solenemente ignorada a 

alegada carga sexual constante do termo. 

 Os casos analisados sugerem, na linha de nossa tese, que a jurisprudência 

administrativa do INPI em casos que envolvam representações do ato sexual é 

imprevisível e instável, com frequentes decisões contraditórias entre si e “pistas com 

sinal trocado”, onde um caso afirma ser possível determinada conduta enquanto outro 

se posiciona de maneira diametralmente oposta. Nenhum dos casos permite afirmar, 

no entanto, que representações mais explícitas do momento exato da consumação do 

ato sexual, em qualquer modalidade, seriam aceitáveis segundo a jurisprudência 

administrativa, tal como no caso A BANDA DAS VELHAS VIRGENS. Não obstante, 

veja-se que nossa tese vai no sentido de que não deveria haver interferência da 

cláusula de moralidade inclusive neste último caso, apesar da representação sexual 

mais explícita. Sem dúvida, referida banda musical é conhecida por suas letras com 

apelo sexual humorístico, sendo certamente inapropriada para menores. Novamente, 

nenhuma função efetiva de proteção social desempenha a cláusula de moralidade 

quando proíbe que a caricatura sexual que acompanha o nome da banda seja aposta 

em garrafas de cervejas. Assim sendo, por que deveria a banda ser obrigada a 

 
580 Apesar das titularidades distintas em cada classe, fato é que, ao final, ambos os sinais foram 
deferidos, não sendo registrado o da NCL 38 apenas por falta de pagamento das taxas de concessão. 
Ou seja, a cláusula de moralidade foi removida da análise dos casos. 
 
581 De fato, essa palavra parece ser muito pouco conhecida. Alguns dicionários informais da internet 
dão conta de que “psirico” é palavra com conotação sexual, enquanto fomos capazes de encontrar 
fonte fidedigna que lista “picirico” como sinônimo de “relação sexual”, qual seja OLIVEIRA, Roseli. 
Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa. São Paulo: Editares, 2015. p. 437. 
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promover seus produtos de maneira estéril, sendo que sua proposta é justamente a 

de chocar e deleitar através das referências sexuais, carregadas inclusive em seu 

nome? 

 Curiosamente, nossos próximos casos envolvem referências ao subproduto do 

ato sexual, qual seja a ejaculação. Trata-se das marcas FIGURATIVA (IMAGEM DE 

ESPERMATOZOIDES), ACORDA PRA TOMAR GAGAU e MELECA NA CARA: 

 

  

Figuras nºs 8 e 9: marcas FIGURATIVA (ESPERMATOZOIDES) e ACORDA PRA TOMAR GAGAU 

 

 A marca figurativa corresponde, em verdade, a marca tridimensional (tendo 

sido protocolada, portanto, de maneira equivocada), representando a imagem de 

espermatozoides que, em verdade, seriam uma espécie de garrafa de bebida. O 

consumidor tomaria a bebida diretamente do recipiente com formato e aparência de 

espermatozoides tais como observados em microscópio582. Apesar de não ter havido 

recurso, tem-se caso raro onde há extensa fundamentação no parecer técnico de 

indeferimento em primeira instância administrativa. Ignorada a inadequação formal da 

marca, que deveria ser tridimensional (e não figurativa), concluiu-se pela aplicação da 

cláusula de moralidade porque: 

 

(...) assume conotação atentatória à moral quando aplicada ao produto 

especificado, a saber, bebidas, uma vez que reproduz o formato de um 

espermatozoide, com cabeça, de maior volume, e flagelo ondulado, 

transportando, desse modo, sentido sexual ao ato de ingerir líquidos. 

 

 Vê-se, assim, que o que foi considerado atentatório à moral foi a associação 

entre a natureza do produto especificado (bebidas) com o subproduto do sexo, qual 

 
582 De fato, a titular da marca, a cervejaria dinamarquesa Kornbrennerei Krugmann comercializa (ou 
comercializou), aparentemente apenas no exterior, produto com estas características, sob a marca 
POPSY. 
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seja o esperma humano. Imoral, assim, não seria a representação de um 

espermatozoide na marca, mas a sugestão de que alguém poderia ingeri-lo, 

ocasionada pelo teor da especificação. Tem-se aí evidência do modo através do qual 

o INPI imiscui-se diretamente na mensagem que se intenciona transmitir através da 

marca. É evidente que chocar é justamente a intenção por detrás de uma marca como 

essa, mas esse é o motivo pelo qual ela foi indeferida. Nossa tese vai no sentido de 

que, em casos como esse, não cabe ao INPI ou à LPI prever medidas com o intuito 

de evitar que a sociedade seja exposta a esse tipo de expressão chocante ou 

repugnante – mesmo porque o paradoxo da cláusula de moralidade impõe que o 

indeferimento não evita que a mensagem chegue à sociedade, apesar de dificultar 

injustamente seu legítimo proferimento. 

 O caso ACORDA PRA TOMAR GAGAU foi indeferido nos dois graus de análise 

administrativa porque, segundo o examinador, “tomar gagau” é expressão que, no 

regionalismo do nordeste brasileiro, remete ao ato de engolir esperma: 

 

"TOMAR GAGAU" é gíria de significado difundido no nordeste brasileiro. 

Apresenta duplo sentido, podendo um deles ser chulo e considerado 

ofensivo, atentando contra a moral e os bons costumes, o que fica ainda 

ressaltado pelos serviços que o sinal visa assinalar, sendo na prática utilizado 

como nome de bloco de carnaval de rua 

 

Essa conclusão foi adotada após consulta ao “Dicionário Informal”, site da 

internet onde qualquer um pode associar significados a expressões, geralmente gírias. 

É evidente que a intenção subjacente foi presumida pelo exame a partir de um 

resultado encontrado na internet583. O ponto a atentar é a conclusão segundo a qual 

basta o termo ter um significado chulo possível, viabilizando seu emprego em duplo 

sentido, para que a marca deva ser indeferida por esbarrar na cláusula de moralidade. 

Até aí, mesmo o termo “professora”, segundo a Oxford University Press, tem definição 

 
583 Apesar disso, a mesma fonte também lista a palavra “gagau” como sinônimo de bebida alcoólica 
forte, próxima da aguardente, inclusive colocando a frase exemplificativa “vamos no boteco tomar um 
gagau”. Além disso, o próprio recurso cita fontes fidedignas que indicam que “gagau” também significa 
“mingau” em regionalismo nordestino. De fato, vê-se que a parcela figurativa da marca mostra uma 
mamadeira preenchida com cerveja. O duplo sentido parece estar mais em induzir uma confusão entre 
mingau e cerveja que sugerir a ingestão de esperma. 
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coloquial chula584. O ponto é o de que admitir que examinadores, mesmo se juízes, 

possam definir qual o sentido do termo empregado na marca significa dar-lhes poder 

de ingerência na mensagem transmitida - eles decidem o que você quis dizer -, o que 

extrapola completamente o escopo do sistema de registro marcário (que não 

pressupõe julgamentos políticos, mas puramente técnicos). Isso é especialmente 

inadmissível se levarmos em conta que, assim como ocorreu neste caso e em tantos 

outros já analisados, os recursos são geralmente decididos sem a oferta de qualquer 

fundamentação concreta que permita compreender exatamente a ratio decidendi do 

órgão julgador. 

Foi exatamente o que ocorreu no caso MELECA NA CARA, referente a um 

quadro de um programa de auditório da RedeTV! que copiava o famoso “torta na cara” 

do “Passa ou Repassa” da TV SBT. Só que ao invés de tortas, os participantes eram 

punidos com outros tipos de misturas pastosas genéricas na cara. É claro, no entanto, 

que o examinador entendeu que MELECA NA CARA só poderia ter algum significado 

hardcore ou, na melhor das hipóteses, asqueroso, talvez ligado à excreção pelo nariz. 

O recurso reverteu a decisão de indeferimento sem adentrar neste mérito, mas vale a 

memória do caso para ilustrar o argumento recém tecido. 

Por fim, é de se mencionar também o caso GRUPO GONORREIA, especificada 

para serviços na área musical. Trata-se, evidentemente, de uma doença sexualmente 

transmissível. Sem qualquer fundamentação a não ser a indicação do inciso III do art. 

124 da LPI, a marca foi indeferida pelo que presumimos ser o entendimento de que 

não é admissível referir-se a DSTs de maneira satírica ou “positiva”. Trata-se de mais 

um caso que ilustra tentativa de controle do discurso através da aplicação da cláusula 

de moralidade em marcas. Demonstra, ainda que de maneira supérflua, que a 

invocação da cláusula de moralidade faz emanar do Estado mensagens sobre a 

aceitabilidade social de expressões, o que descabe ao registro marcário. O argumento 

 
584 Conforme artigo intitulado “"Relação entre professora e prostituta sai do Google. Por que essas duas 
profissões estão juntas no dicionário?”, veiculado na imprensa e disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/22/politica/1571779304_418066.html>. Acesso em: 14 abr. 
2020. O artigo acima mencionado trata da absurda polêmica em que militantes fizeram campanha para 
que o Google removesse de sua função dicionário o significado coloquial da palavra “professora” 
identificado em dicionário, que denotaria uma prostituta com quem o homem aprende sobre a vida 
sexual. Essa definição foi oferecida não por usuários da internet, mas pelos linguistas responsáveis por 
organizar o dicionário da Oxford University Press. O dicionário não ofende; ele identifica significados 
popularescos atribuídos às palavras pelos usuários da língua, mas num momento de imposição do 
politicamente correto, é justamente ele o alvo do protesto, como se devesse filtrar suas definições... 
através de uma cláusula de moralidade. 
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da proteção social através da manutenção da “moral pública”, como por nós aventado, 

não pode servir como verdadeiro instrumento de moldagem da livre expressão em 

uma sociedade democrática – especialmente se fundado em juízos de valor subjetivos 

emanados por tecnólogos, procuradores ou mesmo juízes. 

Apesar de haver outros casos listados, em já estando excessivamente longa a 

presente seção, permitimo-nos prosseguir sem comentários posteriores, já tendo 

passado pelos de maior relevância. 
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Capítulo 11. Drogas ilícitas, suas nomenclaturas, apelidos e 

representações - para uso como marca em atividades lícitas (obviamente). 

 

Independentemente da posição pessoal de cada um a respeito dos benefícios 

e dos malefícios do consumo de entorpecentes, o tema não pode ser varrido 

para baixo do tapete. É na esfera pública de debates que se alcançará, 

dialeticamente, o encaminhamento socialmente aceito quanto ao uso de 

drogas, seja ele qual for. E é desse resultado que se deverão valer as 

autoridades responsáveis pela elaboração e pela condução das políticas 

públicas. 

(...) 

Nessa perspectiva, a repressão à “Marcha da Maconha” ou a outras 

manifestações públicas em que se defenda a descriminalização do uso de 

entorpecentes específicos dá ao Estado, sob o argumento da aplicação da lei 

penal, o monopólio da seleção das ideias que serão submetidas à esfera do 

debate público. À autoridade pública – policial ou judiciária – será dada a 

prerrogativa antidemocrática de, caso assim entenda, simplesmente decidir 

que a sociedade civil não se poderá organizar para discutir, séria e 

amplamente, o tema da descriminalização das drogas. Não se ouvirão as 

vozes favoráveis, com o que restará incompleto o desenho do panorama da 

discussão na sociedade, com prejuízo da ausculta popular que os 

formuladores de políticas públicas devem realizar no desempenho de seus 

misteres.  

(...) 

É por essas razões que o Supremo Tribunal Federal, como guardião da 

Constituição e, destarte, do regime democrático, deve reconhecer a 

legitimidade e a necessidade do debate. A realização de manifestações 

públicas, a favor ou contra a descriminalização do consumo de 

entorpecentes, é um elemento caracterizador do amadurecimento da 

sociedade civil, que precisa ser valorizado. (Trechos do voto do ministro LUIZ 

FUX na ADPF 187, referente ao caso “Marcha da Maconha”) 

 

 Poucos temas despertam em juristas defesas tão apaixonadas da liberdade de 

expressão quanto a descriminalização das drogas. Hard cases neste campo, como o 

“direito de blasfemar” ou o “direito dos nazistas marcharem por Skokie585” sempre 

acabam por provocar o “mas” para salientar que o livre discurso “tem limites”, “não é 

absoluto” e “deve ser exercido com responsabilidade”, resultando em que o 

proferimento de algumas expressões menos mainstream – ainda que concretamente 

não ofereçam qualquer perigo – possa configurar verdadeiro crime. Se o conteúdo do 

discurso analisado for em favor da descriminalização das drogas, no entanto, mesmo 

o Supremo Tribunal Federal se “transforma” na Suprema Corte americana, invocando 

 
585 Como veremos no capítulo 13, infra. 
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inclusive os great dissents de Oliver Wendell Holmes Jr. e Louis Brandeis para 

apaixonadamente defender a liberdade de expressão ampla e quase irrestrita, 

reconhecendo expressamente que só se admitem limitações em casos bastante 

específicos - exatamente como nos Estados Unidos. 

 A despeito deste início anedótico, mas verdadeiro, fato é que o caso 

paradigmático onde o Supremo Tribunal Federal trata a liberdade de expressão com 

maior seriedade em sua história jurisprudencial recente é, sem dúvida, a ADPF 187, 

mais conhecida como “Caso Marcha da Maconha”. De relatoria do Ministro Celso de 

Mello, o caso discute a possibilidade, perante o predicado expressivo conforme a 

Constituição, de enquadrar-se manifestações favoráveis à descriminalização das 

drogas no tipo penal “apologia de crime” ou “incitação”. O resultado – como veremos 

ao longo deste capítulo – foi veemente no sentido de que é plenamente possível a 

manifestação do pensamento mesmo quando seu conteúdo for de advocacia pela 

abolitio criminis, isso é, a retirada do caráter criminoso de determinados atos – no caso 

o pleito pela “legalização das drogas”586. É absolutamente natural que o presente 

capítulo se valha desta discussão e deste entendimento como pontos de partida para 

analisar a compatibilidade da cláusula de moralidade para com a livre expressão no 

caso específico de tentativa de registro de marcas relacionadas à cultura das 

substâncias entorpecentes ilícitas, as conhecidas drogas. 

 Absolutamente necessário pontuar, logo de início, que somos particularmente 

contrários à “descriminalização das drogas”587, por diversos motivos que não são de 

conveniente explicitação e debate no âmbito da presente tese. Não endossamos e 

não temos nenhum tipo de envolvimento pessoal com esse universo, bem como 

afirmamos categoricamente jamais ter consumido nenhuma de tais substâncias. É de 

se ressaltar, porém, que o presente capítulo não se destina a posicionar-se de maneira 

contrária ou favorável à “legalização das drogas”, mas sim a analisar os aspectos 

jurídicos específicos do registro de marcas quando o conteúdo nelas expresso de 

alguma forma se relacionar com este universo. É que a cláusula de moralidade, 

conhecidamente, é utilizada para impedir o registro de marcas que de alguma forma 

mencionem, através de palavras, imagens ou implicitamente, nomes de drogas, seus 

 
586 O acórdão não especifica o que seria exatamente a “legalização das drogas”, mas presume-se tratar 
de qualquer ato a elas relacionado, tais como o cultivo, a venda e o consumo. 
 
587 Idem a acima. 
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“apelidos”, seu uso e qualquer outro aspecto relacionado a esta cultura – exceto se a 

mensagem for de contrariedade a elas, configurando evidente caso de quebra da 

viewpoint neutrality. 

 Ou seja: como temos visto nesta Parte II, as “muitas faces da cláusula de 

moralidade” demonstram que este dispositivo de redação vaga é utilizado para 

extirpar do sistema marcário expressões constituídas de palavreado de baixo calão 

em geral (capítulo 9), obscenidade e expressões sexuais (capítulo 10) e, também, 

referências a drogas e seu universo (presente capítulo). E, como veremos, há muitas 

tentativas de trazer-se a registro expressões ligadas a drogas, principalmente à 

cannabis, denotando haver interesse constante e acentuado dos usuários do sistema 

em desenvolver e explorar signos distintivos em torno desta temática. 

 É necessário também deixar claro, por óbvio, que é pressuposto do registro 

marcário que seja lícita a atividade a ser desenvolvida com uso do sinal sob exclusiva. 

A licitude da atividade desempenhada pelo depositante da marca, nela especificada, 

é pressuposto para o acesso ao sistema registral - tal é a dicção do art. 128, §1º da 

LPI. Assim, é impossível que se registre uma marca para comercializar efetivamente 

drogas ilícitas (ou qualquer outro produto ou serviço ilícito). Esta possibilidade fica, 

evidentemente, excluída de nosso debate, que não analisará se é possível registrar 

uma marca para uso em atividades de cultivo ou tráfico de drogas. Os casos que 

observaremos, assim, serão todos concernentes a tentativas de associar, através de 

signos distintivos registrados, o universo destas substâncias (ilícitas) a atividades 

perfeitamente lícitas. 

 Em verdade, muito da discussão que necessitamos travar já foi adiantada em 

outras passagens de nosso trabalho. Como já é óbvio a quem vem acompanhando 

nossa tese, defenderemos que a livre expressão pressupõe a plena possibilidade de 

registro de marcas que façam referência a qualquer aspecto relacionado ao universo 

das drogas,  em qualquer caráter, admitindo-se, quando muito, restrição apenas em 

contextos muito específicos – e sem se basear na cláusula de moralidade. 

 Se pensarmos nos motivos justificantes desta norma restritiva em marcas, 

analisados no capítulo 4, supra, seremos naturalmente conduzidos a concluir que a 

discussão atinente ao presente capítulo se diferencia dos anteriores porque a política 

de drogas está mais ligada a aspectos de ordem pública que de moral pública 

propriamente dita. Isso porque imagina-se que o interesse público em empregar a 

cláusula de moralidade para desestimular expressões ligadas a drogas tenha mais o 
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objetivo de, neste caso específico, evitar que as pessoas produzam, distribuam e 

consumam estas substâncias do que efetivamente proteger as sensibilidades dos 

indivíduos, protegendo-os de ofensas ou mensagens “chocantes”. Não negamos que 

haja também uma faceta de ordem moral envolvida, sendo a menção a drogas 

ofensiva ou assustadora para muitos indivíduos, sendo-nos esta questão, no entanto, 

aparentemente minoritária na análise das justificações da existência do dispositivo 

legal. A impressão que temos é a de que, neste caso específico, a “face” da cláusula 

de moralidade que aqui se revela busca tutelar bem jurídico específico, qual seja 

aquele consonante com a política pública de drogas prevista na legislação relevante, 

seja em seu aspecto de saúde ou de segurança pública588. 

 Temos, assim, que a cláusula de moralidade objetiva desencorajar que 

atividades comerciais ou sociais organizem suas identidades em torno de referências 

ao universo das drogas porque imagina que, assim, estará protegendo a saúde e a 

segurança públicas, desdobramentos da ordem pública; e também, em certo aspecto, 

ainda que menor, a moral pública. Em outras palavras, impedir que alguém registre 

marca com referência a droga para vender livros, camisetas, canecas, para ter uma 

barbearia, uma hamburgueria, e assim por diante, seria uma forma de auxiliar no 

combate aos narcóticos em geral. 

 O dever de neutralidade de ponto de vista no trato do discurso pressupõe que 

o Estado não deverá dificultar, desestimular, prejudicar ou punir a expressão de um 

ponto de vista específico, atos que desempenharia, presumivelmente, por 

discordância para com o conteúdo expresso. Ao mesmo tempo, em sentido contrário, 

inviabiliza também que o Estado tome providências para facilitar, estimular, beneficiar 

ou blindar contra punições discursos com os quais concorde. Como visto no capítulo 

6, supra, trata-se de princípio que protege o nivelamento (level playing field) do debate 

público, evitando que determinadas ideias, por seu caráter impopular ou minoritário, 

possam ficar sujeitas a um ônus expressivo mais elevado que o imposto a ideias que 

contem com maior aceitação social como resultado de ação do Estado neste sentido. 

A ideia é a de que a estrutura de livre debate serve justamente para que o 

público, informado do conteúdo exato de cada ideia propugnada na seara discursiva, 

decida qual merece sua adesão, sem que seja possível ao Estado decidir (ainda que 

 
588 Vale lembrar que identificamos também uma justificação da cláusula de moralidade como 
instrumento a auxiliar a implementação de políticas públicas diversas no capítulo 4, “e”, supra. 
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possa exercer sua influência legitimamente) quais devem ser consideradas “verdade”, 

viabilizando atos de supressão oficial das demais ideias, tidas como marginais. Como 

bem resumiu a Suprema Corte dos Estados Unidos no conhecido caso R.A.V. v. City 

of St. Paul (1992, em tradução nossa), o Estado “não goza de autoridade para 

autorizar um lado do debate a lutar “vale tudo” enquanto requer que o outro siga as 

regras do Marquês de Queensberry”589. 

 No caso, trata-se de metáfora para denotar que, no debate público, não é 

possível obrigar um lado a seguir regras rígidas, impondo-lhe severas limitações como 

condição para sua expressão, enquanto o outro lado goza de liberdade plena para 

discursar, sem amarras. É justamente o que acontece quando certa ideia não pode 

ser expressa, ou só será permitida se observados diversos pressupostos restritivos, 

enquanto a defesa da ideia diametralmente oposta será livre dos mesmos ônus. 

 Note-se que não se está afirmando que o Estado não goza de poder para 

criminalizar as drogas, que ele deve manifestar-se no sentido de aceitá-las, nelas 

reconhecer qualquer mérito ou que ele terá a obrigação de descriminalizá-las caso 

exista alguma demanda popular neste sentido. O que se defende é, tão somente, que 

não se deve admitir que o Estado interfira no debate público para reprimir 

manifestações favoráveis à descriminalização das drogas ou a modos de exaltação 

desta “cultura”, da mesma forma que não se admitiria que ele atuasse no sentido 

contrário (punindo quem advogue contra as drogas). O pressuposto de nosso 

posicionamento se funda na autonomia individual (tal como desenvolvida no capítulo 

5.1, supra): o público tem plena capacidade de analisar, por conta própria, com o 

auxílio justamente das fontes disponibilizadas através da estrutura de debate público, 

qual é a melhor interpretação disponível da realidade (ou criar sua própria). 

O Estado poderá atuar nesta seara participando do debate público e, nele, 

desestimular o consumo de drogas, alertar para seus evidentes males e assim por 

diante. Poderá, ainda, responsabilizar civil e criminalmente as condutas de quem as 

produz, vende ou consome. O que se defende aqui é, tão somente, que será ilegítima 

sua atuação no sentido de tentar distorcer o debate público através da imposição de 

 
589 No original “[St. Paul] has no such authority to license one side of a debate to fight freestyle, while 
requiring the other to follow Marquis of Queensberry rules”. As “regras do Marquês de Queensberry” 
são a origem das regras de lealdade e disputa equitativa aplicáveis ao pugilismo e demais lutas, que 
pressupõem a impossibilidade de certas práticas que, a despeito de conferirem a quem as aplica nítida 
vantagem competitiva, não podem ser aceitas, a exemplo de atingir um oponente nos olhos ou quando 
este já estiver caído. As plenas capacidades de combate são, assim, limitadas em nome de uma disputa 
limpa e justa. 
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uma única visão de mundo, por mais “correta” que essa possa parecer, e por mais 

tentadora que aparente ser a opção por reprimir o discurso pró-drogas. Isso porque, 

naturalmente, a livre expressão e o marketplace of ideas impõem que mesmo ideias 

impopulares, nocivas, absurdas e até perigosas devam gozar do direito de serem 

expressas. Em assumindo verdadeiramente essas características negativas, os filtros 

sociais se encarregarão de colocá-las em seu devido lugar, pelo que o que há de se 

fazer é, no mínimo, dar-lhes a chance de serem ouvidas. Assim é o funcionamento 

saudável do debate público, e no âmbito de nossa tese não há exatamente nenhuma 

novidade nestas colocações, que devem valer igualmente quando o conteúdo do 

discurso “inconveniente” for em defesa das drogas590, aposto em uma marca. 

Questão pontual relevante para nossa análise é a possível interpretação de que 

marcas que contenham qualquer elemento que remeta ao universo das drogas e que 

não necessariamente lhe demonstrem um repúdio veemente devam ser consideradas 

como “apologia” ou “estímulo ao consumo de drogas”, estando aí um motivo justo e 

legítimo para inviabilizá-las o registro. Dado que não se pode exigir do Estado que 

confira proteção a discursos que estimulem a prática de crimes, marcas que 

contenham referências a drogas, assim, se confundiriam quase sempre com 

manifestações de apoio à produção, ao tráfico ou ao consumo de drogas, o que seria 

inviável. 

O já citado caso “Marcha da Maconha”, julgado pelo Supremo Tribunal Federal 

em 2009, bem abordou este tipo de questão, porque era comum que autoridades 

locais (tanto policiais quanto Ministério Público e judiciais) entendessem que a tal 

marcha caracterizava apologia, assim entendida como “estímulo ao consumo” (que, 

na verdade, aqui confunde-se com o conceito jurídico de incitação, tecnicamente 

distinto do tipo penal apologia), pelo que seria livre a repressão. Ali, a conclusão foi a 

de que havia prova suficiente de que não havia estímulo direto ao consumo ou outras 

ações relacionadas às drogas nestas marchas, sendo seu mote a somente a proposta 

de descriminalização e a expressão de outras posições políticas relacionadas. 

É nítido que o que se quer atingir através da descriminalização é a possibilidade 

de produzir-se, fazer circular e principalmente consumir-se livremente esse tipo de 

substância. Não faz sentido imaginar que se faria um protesto completamente 

 
590 Da mesma forma que deve ser tolerado quando o conteúdo for a defesa do terraplanismo, do 
abandono das vacinas, do comunismo e outras ideias esdrúxulas em geral. 
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desinteressado, em favor de algo que sequer se goste ou deseje. A distinção jurídica 

que necessita ser feita – e que também será decisiva para nosso entendimento 

específico relativo ao disciplinamento do sistema marcário – é a de que o discurso não 

pode ser utilizado para incitar expressa e objetivamente a prática de crimes (no caso, 

aqueles relacionados às drogas). Isso, no entanto, não implica em afirmar-se que não 

se possa referenciar ou até exaltar genericamente o universo das drogas. Isso é, a 

expressão que se associe a essa temática sem conter um comando expresso, 

concreto e de identificável risco real de execução para o cometimento de uma 

transgressão legal específica deve ser permitida, ainda que realize elogio, seja 

expresso ou implícito, do consumo de drogas em geral. 

Tecnicamente, a doutrina penal sequer deveria enxergar fonte de conflitos 

jurídicos em matérias como estas. Isso porque o tipo penal apologia, tal como previsto 

no art. 287 do Código Penal, pressupõe o elogio de um crime concreto, algo que 

ocorreu de verdade591 592. Quando abstratos ou genéricos, o elogio ou a referência 

não tem como atrair a aplicação do tipo. Assim, nem a marcha da maconha nem as 

marcas que referenciem drogas, salvo uma eventual e presumivelmente rara exceção, 

assumirão a característica de elogiar um ato específico e concreto de alguém que 

consumiu ou vendeu drogas, sendo mais provável que se faça referência genérica a 

algum aspecto deste universo, geralmente apenas citando ou simbolizando a própria 

droga ou um de seus apelidos. 

Situação diferente, no entanto, poderia ocorrer com marca que expressa e 

objetivamente se caracterizasse em incitação ao consumo de drogas, na forma do art. 

286 do CP, mas é imperioso entender, como já fizemos em outras ocasiões aqui, que 

o indeferimento nestes casos não ocorreria pela imoralidade da expressão, mas por 

seu caráter de incitação concreta à prática de crimes593. Necessitaria, assim, basear-

se em outro dispositivo legal que não o inciso III do art. 124 da LPI. E, ainda, como já 

 
591 Ou, segundo comentário dos Delmanto, “A apologia que se pune é a de fato criminoso, ou seja, fato 
real e determinado que a lei tipifica como crime, não bastando a apologia de fato contravencional ou 
imoral (...)”. Cf. DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
Comentário ao art. 287. 
 
592 Além disso, o voto do Ministro Marco Aurélio no acórdão do caso Marcha da Maconha fala, inclusive, 
que este artigo do CP estaria derrogado pelo advento do Pacto de São José da Costa Rica (página 8 
de seu voto). Decerto que esse entendimento pende de uma análise mais extensa ou um julgamento 
mais categórico a respeito, mas fato é que sua aplicabilidade é, antes de mais nada, fonte de dúvidas 
jurídicas. 
 
593 Mesmo casos como este, assim, não socorrem a existência da cláusula de moralidade em marcas. 
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afirmamos logo acima, a marca, para ser inadmissível nesta hipótese, teria que 

constituir-se em comando expresso e concreto para o cometimento de uma 

transgressão legal específica. Esse requisito não é observado por marcas que apenas 

mencionem nomes, apelidos ou imagens de drogas, mesmo que eventualmente 

referenciem, simbolizem ou representem o ato do consumo, da distribuição, etc. 

Assim, a cláusula de moralidade estaria inteiramente deslocada do escrutínio jurídico 

a que se submeteria marca que assumisse caráter de incitação. Isso vale não só no 

caso de marcas que incitem objetiva e concretamente a prática de crimes ligados a 

drogas, mas também qualquer outro crime. 

De qualquer forma, entendemos ser bastante improvável que alguma marca 

efetivamente consiga se caracterizar juridicamente como incidente no tipo penal 

incitação justamente porque a chamada genérica, fora de contexto e de altamente 

dubitável eficácia provavelmente não tem o condão de romper a paz social da maneira 

vislumbrada pela norma na proteção deste bem jurídico. Assim, mesmo marcas que 

se constituam em “comandos” expressos para condutas que, se adotadas, 

caracterizam crime, mesmo isso talvez não seja o suficiente para atrair a aplicação do 

tipo, por exemplo, se claro estiver que se trata de retórica, força de expressão ou 

mesmo intuito artístico. Há de se verificar um risco real e concreto de que a incitação 

tende a resultar em crime, ou imminent lawless action, como veremos no capítulo 

seguinte. 

Se os institutos jurídico-penais de apologia e incitação não alteram a conclusão 

de que a livre expressão inviabiliza a aplicação da cláusula de moralidade com o fito 

de impedir o reconhecimento jurídico de marcas que referenciem ou mesmo façam 

elogio genérico de qualquer aspecto do universo das drogas, temos por evidente que 

essa face da proibição legal também é inadmissível por ilegítima e inconstitucional. 

Se é possível manifestar-se livremente a favor da descriminalização, e se não 

configura crime (apologia ou incitação) a mera menção ou referência a esta ou aquela 

droga, não há motivação jurídica pela qual deva ser aplicada a cláusula de moralidade 

para barrar pedidos de registro com essa natureza. Se o STF entende que é possível 

manifestar-se em favor da descriminalização das drogas, não faz sentido afirmar que 

o INPI possa considerar imoral menção, em marcas, a estas mesmas drogas, 

especialmente se no âmbito da expressão de mensagens de natureza política nestes 
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sinais594. O elogio ou referência genérica a drogas constitui, em última análise, 

expressão de ponto de vista como qualquer outro – ainda que se trate de visão de fato 

repudiável moralmente, que se deseja que não obtenha aceitação pela sociedade. Por 

extensão, é possível cogitar-se, tranquilamente, a própria inconstitucionalidade da 

criminalização da apologia. 

No caso, o que se verá, efetivamente – o capítulo 11.2, infra, deixará isso bem 

claro - serão usuários do sistema que optam por construir sua identidade marcária em 

torno de alguma referência a drogas objetivando o fornecimento de produtos ou 

serviços lícitos. Se há procura por sinais do tipo, é porque referidas mensagens 

guardam alguma aceitação em mercados, tendo efetivo valor como marcas, ainda que 

o escopo de público destes sinais possa ser bastante específico ou limitado, como é 

natural. A situação é parecida com a do uso de palavreado de baixo calão: se há 

benefícios em adotá-los como marca, há também riscos inerentes, de forma que a 

opção por sinais do tipo é consciente e deliberada. Não há porque o órgão registrador 

de marcas buscar “proteger” o público desse tipo de expressão: a própria sociedade 

é que, por meio de sua autonomia individual, deve decidir como reagirá ao sinal. 

Por fim, é óbvio que não é a recusa de um pedido de registro de marca que 

ajudará a livrar a sociedade das drogas, ainda que esse seja um propósito louvável. 

Mesmo porque não estamos falando propriamente de qualquer atividade envolvendo 

de fato entorpecentes ilícitos, mas sim de produtos ou serviços de livre circulação – 

como camisetas, livros, discos, nomes de restaurantes, lojas e assim por diante. Não 

enxergamos como banir a referência a drogas em marcas vá auxiliar, de fato, nas 

políticas públicas relacionadas ao setor. Se o objetivo em fazer fingir que tais 

substâncias não existem e artificialmente extirpar quaisquer referências a elas dentro 

do sistema marcário é o de evitar o desenvolvimento de uma “cultura” que retrate as 

drogas como algo “descolado”, desejável ou de qualquer forma positivo, este 

certamente não será atingido através da aplicação da cláusula de moralidade em 

marcas. O atingimento dessa finalidade deve ocorrer via discurso – convencendo as 

pessoas, com dados, argumentação e retórica, que a melhor alternativa é manter-se 

longe das drogas, repudiá-las e combatê-las. 

 
594 Conforme já afirmamos em 1.2, “c”, supra, mutatis mutandis, “não é o [discurso ocorrido no âmbito 
de uma marca] que se eleva ao grau de protegido constitucionalmente porque assume caráter de 
comentário político, social e assemelhados; é o comentário desta natureza que não perde seu grau de 
proteção constitucional apenas porque passa a ser proferido no ambiente comercial [dentro de uma 
marca]”. 
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Neste ponto, há de se lembrar também que, como impõe nosso conhecido 

paradoxo (capítulo 5.2, supra), essa “cultura” poderá continuar sendo livremente 

desenvolvida em sociedade através do discurso – como entendeu a decisão do 

Supremo Tribunal Federal – ainda que isso possa ser geralmente indesejável. O único 

limite aplicável seria o do estímulo expresso e objetivo ao à prática de crime que, como 

já se viu e verá logo adiante, foge ao escopo da cláusula de moralidade e não é a 

característica das marcas que geralmente são trazidas a registro. Declarar 

impassíveis de registro por imorais todos estes sinais só tem o condão de atrapalhar, 

de fato, na atividade empresarial e social dos usuários do sistema marcário, a troco 

de absolutamente nada, e através de uma supressão injusta e ilegítima à livre 

expressão. 

 

11.1 Reflexão sobre as marcas para medicamentos (lícitos) derivados de 

cannabis no Brasil. 
 

 É sabido que, em 9 de dezembro de 2019, a ANVISA expediu a Resolução da 

Diretoria Colegiada (RDC) nº 327, que regulamenta diversos aspectos relativos aos 

produtos derivados de cannabis para fins medicinais no Brasil595. Os “produtos 

derivados de cannabis” são categoria sui generis, criada pela norma infralegal 

disciplinadora da matéria, que não equivale à dos medicamentos. O que a ANVISA 

autorizou ao final de 2019, assim, não foi a importação estritamente de medicamentos 

à base da erva, mas “produtos de cannabis para fins medicinais de uso humano”. A 

diferença técnica está no fato de que, nestes produtos, a eficácia terapêutica 

decorrente do uso não é cientificamente comprovada (apesar de, na prática, surtir 

efeito a muitos dos que buscam esse tipo de tratamento, tanto é que houve demanda 

significativa pela autorização e regulamentação da circulação destes produtos no 

Brasil). 

Ao passo em que permite a importação e comercialização destas substâncias 

no país, referida norma determina expressamente que eles “não podem ostentar 

 
595 Que, frise-se, não são tecnicamente considerados medicamentos, mas “produtos à base de 
cannabis para fins medicinais”. Trata-se de uma categoria sui generis de produto. Isso porque estes 
produtos não passam por testes clínicos que comprovem sua eficácia, apesar de seu uso ter valor para 
quem opta por consumi-los, aliviando condições clínicas difíceis, por exemplo. 
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nomes comerciais” (art. 9º)596. Em verdade, há que se diferenciar primeiro a disciplina 

jurídica do registro de marcas daquela aplicada pela ANVISA para análise da 

composição dos tais “nomes comerciais” de medicamentos. A análise da composição 

dos “nomes comerciais” (marcas, propriamente ditas) de medicamentos do ponto de 

vista das regulações sanitárias é regulada pela Lei Federal nº 6.360/1976 e por 

normas infralegais, especialmente RDC nº 59/2014 da ANVISA. Já o processo de 

registro de marcas é regulado exclusivamente pela LPI, não havendo pontos de 

interseção expressos entre os institutos do ponto de vista estritamente jurídico597. Na 

prática, entretanto, é óbvio que de nada adiantará a um fabricante de medicamentos 

registrar uma marca que não possa ser utilizada em mercado por força de regulações 

sanitárias. 

 A relevância deste tema para nossa tese está justamente no fato de que a RDC 

327 estabelece que os produtos ali disciplinados terão um prazo para sua 

regularização como medicamento – e estes últimos podem utilizar “nomes comerciais” 

(marcas)598. Assim, é possível vislumbrar que, no máximo até 2025 (a norma prevê 

um prazo máximo de 5 anos de validade para o registro sanitário de tais produtos 

antes que tenham que se converter em registro de medicamentos), deva aflorar algum 

mercado de medicamentos à base de canabidiol no Brasil a ponto de resultar em 

alguma procura por registro de marcas para estes produtos. E, como é natural, alguns 

destes tenderão a fazer algum tipo de referência à própria planta, ou à maconha – que 

continua sendo droga ilícita no Brasil, valendo a autorização sanitária apenas para 

uma classe muito específica de produtos e com controle estrito de composição. 

 
596 O campo dos medicamentos e demais produtos de uso humano assemelhado regulados pela 
ANVISA costuma usar nomenclaturas menos técnico-jurídicas para se referir a certos conceitos. No 
caso, “nome comercial” é como a ANVISA, com base no vocabulário da Lei Federal nº 6.360/1976 (por 
vezes também “nome de fantasia”) se refere a “marca”. 
 
597 Neste sentido conclui igualmente o saudosíssimo Denis Borges Barbosa, em escrito que também 
serve para nos complementar as explicações a respeito das diferenças entre o sistema da legislação 
sanitária e o da legislação marcária a respeito da análise de “nomes comerciais”, em um caso, e 
“marcas” no outro. Cf. BARBOSA, Denis Borges. Qual é o mínimo de distância entre marcas de 
medicamentos de diferentes origens? In: PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito 
Contemporâneo e Constituição, n. 5, 2014. 
 
598 Seria até possível discutir a constitucionalidade do dispositivo infralegal que proíbe estes produtos 
de ostentarem marcas, mas esta seria tarefa para artigo separado e cuja conclusão sequer somos 
capazes de antecipar, vez que a legislação sanitária conta com sistemática jurídica específica relativa 
à tutela do erro e da confusão, especialmente em casos de produtos medicinais. 
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Como exemplo, já conta com registro como medicamento no Brasil desde 2018 

produto identificado através da marca MEVATYL, também conhecido 

internacionalmente como SATIVEX, sendo que esta última nomenclatura claramente 

deriva de cannabis sativa. Ambas se encontram registradas no INPI, sendo que 

SATIVEX foi depositada em 2009 (processo nº 830480595) e, já na ocasião, continha 

em sua especificação trecho reivindicando proteção para "preparações farmacêuticas 

que contêm canabinoides como ingredientes ativos". Veja-se ainda que o registro foi 

concedido em 2017 (por conta de sobrestamento e posterior indeferimento revertido 

apenas por recurso, não pela cláusula de moralidade, mas por semelhança com 

marca anterior na mesma NCL 05), momento temporal em que a ANVISA ainda não 

havia autorizado a venda de medicamentos derivados de cannabis no Brasil. 

O ponto é o de que, neste caso, a despeito de o consumo da tal erva continuar 

proibido no Brasil599, sendo permitidos apenas derivados em condições muito 

específicas, não houve (no exemplo), não há e não mais haverá fundamento para se 

entender imoral a referência a essa droga ilícita (maconha) em marcas, a despeito de 

sua condição jurídica de ilegalidade. E, especificamente no caso dos medicamentos 

e “produtos de cannabis” já autorizados pela ANVISA, admitir que o INPI possa evocar 

a cláusula de moralidade para barrar registros de marca para tais produtos é 

verdadeiro contrassenso, vez que se instauraria verdadeira contradição jurídica 

interna, qual seja aquela entre norma autorizativa da comercialização (ato da 

autoridade sanitária) e norma proibitiva do registro de marca que se refira ao próprio 

produto (cláusula de moralidade). 

Tais constatações evidenciam que a cláusula de moralidade, nestes casos, se 

aplica com bases frágeis, visto que a droga continua ilícita, mas deverá poder ser 

 
599 Há de se explicitar, aqui, que a ANVISA não autorizou – e nem poderia – a chamada “maconha 
medicinal”, apesar de ter autorizado a importação e comercialização de produtos para fins medicinais 
derivados de cannabis. A “maconha medicinal”, inclusive, evoca memória de caso curioso ocorrido nos 
Estados Unidos, onde, pelas características de sua forma federativa, o cultivo, circulação e consumo 
de cannabis são proibidos no plano federal (pelo Controlled Substances Act – CSA), mas autorizados 
em alguns estados-membros – alguns, como a Califórnia e o Colorado, vão além da “maconha 
medicinal” para autorizar inclusive o uso recreativo. Daí resulta que, a despeito da licitude do cultivo, 
comércio e consumo geral em diversas localidades, é impossível registrar-se marca na USPTO para a 
venda destes produtos, dada a proibição federal. No entanto, em 2018, mudança na legislação retirou 
da definição legal de marijuana na forma do CSA o cânhamo (hemp), que serve a usos exclusivamente 
industriais e fabricação de produtos outros não consumíveis como erva (tais como papéis, tecidos, 
biocombustível e assim por diante). Assim, através da USPTO Examination Guide 1-19, de 2 de maio 
de 2019, tornou-se permitido o registro de marcas para produtos que especifiquem o uso do cânhamo 
na forma federalmente autorizada, mas permanece vedado o registro de marcas para uso em atividades 
relacionadas à cannabis de maneira geral, ainda que eventualmente autorizadas pelos Estados. 
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referenciada em marcas sem que tenha havido uma “mudança no julgamento moral” 

que a sociedade faz desse entorpecente – visto que continua ilícito de maneira 

geral600. Se a “moral” coletiva não mudou, não há como se dizer que foi apenas uma 

simples mudança interpretativa, de leitura da realidade do momento atual, que é o que 

normalmente ocasiona esse câmbio de jurisprudência. De fato, como veremos no 

subcapítulo adiante, temos já notado que o INPI parece estar recentemente mais 

inclinado a deferir algumas marcas que mencionem “cannabis”, ao mesmo tempo em 

que continua a rejeitar outras sob o mesmo fundamento. Isso não decorre, no entanto, 

da expedição recente de normas da ANVISA, mas de aparente abertura de natureza 

totalmente aleatória, dado que, como já vimos, a marijuana em si continua tão ilícita 

no Brasil quanto a cocaína e o crack. Tudo como veremos no subcapítulo a seguir. 

 

11.2 Panorama dos casos concretos analisados e observações sobre o 

comportamento da jurisprudência administrativa do INPI envolvendo 

menções ou representações de nomes, apelidos ou imagens de drogas 

ilícitas. 
 

 Observando-se nosso levantamento de marcas indeferidas com base na 

cláusula de moralidade, podemos afirmar categoricamente que, ao lado das marcas 

com palavreado de baixo calão e obsceno, as marcas com menções, representações 

ou outras referências ao universo das drogas são muito frequentes601. As referências 

à maconha parecem ser especialmente buscadas pelos usuários do sistema, pelo que 

pudemos contar602 cerca de ao menos 100 marcas indeferidas por fazerem referência 

a esta erva (isso é, sem contar as que façam referência a outras drogas, além de 

haver outras tantas que foram efetivamente deferidas, como veremos). É natural que 

 
600 Relevante lembrar, aqui, que na mesma 29ª Reunião Pública da Diretoria Colegiada da ANVISA em 
que foi aprovada a proposta resultante na RDC 327, foi apreciada também proposta no sentido de 
permitir o cultivo da cannabis spp. no país, tendo sido arquivada por maioria de votos. 
 
601 Ao contrário das marcas que veremos nos capítulos a seguir, que, apesar de existirem e serem até 
numerosas, não chegam a atingir o patamar das categorias citadas. 
 
602 Sem termos a pretensão de oferecer um dado empiricamente apurado, o dado não deve ser 
entendido como exato, representando nada mais que uma contagem informal que realizamos dentro 
de nosso levantamento de marcas indeferidas pela cláusula de moralidade. O número representa 
apenas um patamar mínimo de casos indeferidos por referência à marijuana, pelo que podemos afirmar 
categoricamente que o número real é decisivamente maior que 100. 
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a análise dê maior espaço a estes casos, mas também se escrutinará como a 

jurisprudência trata outras drogas. 

 É possível adiantar que, como regra, a jurisprudência administrativa do INPI 

parece ser pouco tolerante para com marcas que façam qualquer tipo de referência 

ao universo dos narcóticos, ainda que esta conclusão não seja uniformemente 

verificável. A presente análise serve para que possamos capturar nuances da prática 

de aplicação da cláusula de moralidade nestes casos que sejam juridicamente 

relevantes para nossa tese. 

 Para referência, tivemos acesso aos pareceres técnicos referentes aos 

presentes casos, apesar de nossa análise a seguir não se limitar a eles: 

 

1) “PLANET HEMP” (Classe Nacional 38/10.60 – serviços de comunicação – 

processo nº 820243418, depositada em 1997); 

2) "PLANET HEMP" (NCL 41 - entretenimento e espetáculos - processo nº 

820243361, depositada em 1997); 

3) “MORPHINE PRODUÇÕES” (NCL 41 – entretenimento – processo nº 

826675573, depositada em 2004); 

4) "DROGAS A ONDA QUÍMICA" (NCL 41 - entretenimento e espetáculos - 

processo nº 827045905, depositada em 2005); 

5) "O BÁCK" (NCL 41 - entretenimento e espetáculos - processo nº 829407391, 

depositada em 2007); 

6) "PURE HEMP" (NCL 34 - enrolador de cigarros - processo nº 901471356, 

depositada em 2009); 

7) "DONDOKA JUNKIE" (NCL 41 - apresentação de shows - processo nº 

830610120, depositada em 2010); 

8) "PANGO" (NCL 25 - vestuário - processo nº 902840150, depositada em 

2010); 

9) "ÓPIO" (NCL 32 - bebida energética não alcoólica - processo nº 903992361, 

depositada em 2011); 

10) "BECK" (NCL 34 - fumo - processo nº 903980584, depositada em 2011); 

11) "420 FRIENDS" (NCL 25 - vestuário - processo nº 904705536, depositada 

em 2012); 

12) "OCB SLIM ORGANIC HEMP" (NCL 34 - cigarros e fumo - processo nº 

840499620, depositada em 2013); 
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13) "FREEBASE" (NCL 10 - implantes dentários - processo nº 831182571, 

depositada em 2018) 

 

 Tivemos, ainda, acesso ao parecer técnico de deferimento já em primeira 

instância referente à marca ECSTASY (Classe Nacional 05.50 - substâncias e 

produtos correlatos destinados à defesa e à proteção da saúde – processo nº 

811440354, depositada em 1984). 

 O escrutínio da jurisprudência administrativa do INPI nos permitiu detectar duas 

decisões judiciais (sentenças) bastante recentes - uma de novembro de 2018 e outra 

de julho de 2019 - que analisaram a legalidade de atos administrativos que aplicaram 

o inciso III do art. 124 da LPI a dois casos envolvendo marcas com menção à 

maconha. Tendo em vista o elevado grau de relevância destes precedentes para 

nossa tese, é natural que nosso subcapítulo de análise de casos comece por eles. Um 

dos casos que foi levado à apreciação judicial não chegou a constar de nosso 

levantamento inicial na jurisprudência administrativa do INPI603, enquanto o outro, 

referente à marca BECK (acima citada), foi por nós inicialmente mapeado, não se 

encontrando ainda na seara judicial no momento do acesso aos autos administrativos. 

 

Casos “BRAZILIAN CANNABIS”/”BRAZILIAN MARIHUANA” e “BECK”: decisões 

judiciais contraditórias quanto à aplicação da cláusula de moralidade a marcas que 

façam menção ou referência à maconha 

 

 Como já mencionamos em outras passagens deste estudo, é raríssimo 

encontrar decisões judiciais que revisem a aplicação do inciso III do art. 124 da LPI 

pelo INPI. No entanto, como já adiantado, duas decisões judiciais recentes se 

debruçaram sobre o assunto – coincidentemente, ambas relativas a marcas que 

fazem menção à maconha (o que contribui para nossa impressão no sentido de haver 

uma demanda crescente por marcas que evoquem esse universo). 

 
603 Que, como frisamos, não é exaustiva. Não obtivemos cópia de pareceres técnicos de todos os casos 
que, na história, aplicaram a cláusula de moralidade em marcas e foram objeto de recurso. Em razão 
do custo e da grande quantidade de casos existentes, tivemos que priorizar casos que entendemos ser 
representativos para nossa tese – e mesmo assim obtivemos cerca de 90 pareceres técnicos. Como já 
tínhamos peticionado por cópias de diversos casos envolvendo menções à cannabis, não chegamos a 
buscar os pareceres relacionados ao caso que agora apresentaremos – cujo recurso administrativo, na 
ocasião do levantamento, ainda não se encontrava julgado, inclusive. O acesso à íntegra dos autos 
conforme tramitam perante a Justiça Federal, no entanto, já nos forneceu todo o material de que 
precisamos para procedermos a uma análise completa do caso. 
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 O primeiro caso tramitou perante a Justiça Federal do Paraná, na 1ª Vara 

Federal de Londrina. Trata-se do processo nº 5000623-46.2018.4.04.7001, distribuído 

em 19 de janeiro de 2018 e sentenciado em 23 de novembro do mesmo ano. Nele, a 

empresa ABC TOBACCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FUMOS LTDA., depositante 

da marca “BECK” perante o INPI (processo nº 903980584) questiona ato do INPI que 

manteve o indeferimento do sinal com fundamento no inciso III do art. 124 da LPI. 

Como já adiantado, a intenção era registrar esse sinal para produtos de fumo no 

âmbito da NCL 34. Administrativamente, os sinais foram indeferidos por constituírem 

menção a apelido conhecido da maconha ou, no vocabulário usado pelo parecer 

técnico da decisão de indeferimento, “designação vulgar” para “cigarro de maconha”. 

Em recurso, surge a alegação, por parte do titular, de que BECK seria mera referência 

ao sobrenome do avô dinamarquês de um dos proprietários da empresa, e não à 

droga. Mencionou-se ainda que o mesmo termo já havia sido concedido para terceiros 

em outras sete classes, pelo que não haveria que se falar em imoralidade 

especificamente naquele caso. O parecer técnico em sede recursal opinou pela 

manutenção do indeferimento pelo mesmo motivo: o sinal "identifica cigarro de 

maconha". Acrescentou, ainda, que "a referida norma [artigo 124, inciso III, da LPI] 

veda, em termos absolutos, o registro de sinais dessa natureza como marca", e que 

o fato de a expressão constituir patronímico não é relevante porque "direito 

personalíssimo não pode se sobrepor à norma aplicada". 

 Contra este entendimento foi apresentada “ação de procedimento comum 

objetivando a anulação da decisão administrativa que indeferiu o pedido de registro 

(...) da marca nominativa BECK”. A sentença desacolheu na íntegra os pedidos com 

o seguinte núcleo de fundamentação: 

 

De fato, a expressão "BECK" é altamente difundida no País para designar 

cigarro de maconha, o que tornaria inevitável a associação entre tal 

significação e a marca pretendida pela Autora na hipótese de deferimento do 

pleito, de forma que o pedido de registro da marca em questão pode ser 

enquadrado na vedação contida no sobredito dispositivo legal, tal como 

concluiu o Réu na esfera administrativa. 

 

Em nada modifica tal conclusão a alegação da Autora de que a marca seria 

uma homenagem ao avô dos sócios da empresa, Alfred Beck Andersen, já 
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que, como bem pontuado pelo INPI, o detentor do nome ou sobrenome civil 

não possui direito absoluto ao registro da marca. 

 

(...) 

 

Portanto, não há razão que justifique a anulação da decisão do INPI que 

indeferiu o pedido de registro da marca BECK como designativo para os 

produtos 'fumo' e 'seda para enrolar fumo'. 

 

 Não apresentado recurso, a decisão transitou em julgado. 

Neste momento, faz-se conveniente que apresentemos o segundo caso judicial 

levantado para, após, fazermos nosso comentário simultâneo a ambos. 

 Pessoa física604 depositou perante o INPI duas marcas: “BRAZILIAN 

CANNABIS” e “BRAZILIAN MARIHUANA” (907036350 e 906549701, 

respectivamente). Ambas tendo sido indeferidas prontamente por aplicação da 

cláusula de moralidade, sem igual sucesso no recurso, apresentou-se, em 08 de 

agosto de 2018 "ação ordinária de anulação de atos administrativos", tendo essa sido 

distribuída à 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (processo nº 5030178-

42.2018.4.02.5101). A sentença, de 7 de julho de 2019, decretou o indeferimento 

completo dos pedidos da autora. Fato curioso é o de que a decisão acolheu o 

argumento da autora no sentido de que a cláusula de moralidade não pode ser 

aplicada a marcas que façam menção à maconha de forma geral. Permitimo-nos 

transcrever trecho mais longo da sentença, dada sua relevância notável para a análise 

que aqui nos propomos a realizar (grifo em negrito e itálico constante do original, 

sublinhado nosso): 

 

Na hipótese dos autos, o INPI sustenta que a decisão de indeferimento dos 

pedidos de registro n.ºs 906.549.701, para a marca BRAZILIAN 

MARIHUANA, e 907.036.350, para a marca BRAZILIAN CANNABIS, 

fundamentou-se no caráter ilícito e, por conseguinte, imoral, da produção da 

erva designada pela marca em território nacional, que ainda é proibida por 

Lei. 

 
604 Referida pessoa física, inclusive, é contumaz depositante de marcas genéricas com menções à 
cannabis em diversas classes – a extrema maioria delas tendo sido indeferidas por motivos diversos. 
Ao que tudo indica, trata-se de alguém que busca ocupar espaço apostando numa maior abertura e 
liberalização do mercado principalmente de cannabis medicinal e outros usos não-entorpecentes da 
planta. 
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A autora, por outro lado, alega que o uso da maconha para fins medicinais 

já foi autorizado por decisões judiciais no Brasil, sendo tal utilização 

legalmente permitida em alguns países, além do que não há qualquer ato 

ilícito por parte da demandante ao buscar o registro de tais marcas, com o 

objetivo de importação legal de produtos feitos com a substância, e 

consequente identificação de tais produtos pelas marcas que ora são objeto 

de litígio. 

 

Sobre o tema, o INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS 

JURÍDICOS E TÉCNICOS (in Comentários à Lei de Propriedade Industrial, 

Rio de Janeiro, Editora Renovar, 2013) pondera que "em decorrência das 

constantes transformações socioculturais que moldam a sociedade brasileira 

, ainda mais rápidas após o advento da Internet, nem sempre é fácil aplicar 

os ditames estabelecidos neste inciso. Palavras outrora consideradas de 

baixo calão ou ofensivas podem, em decorrência dos usos e costumes, 

ter o seu potencial ofensivo dissipado" (grifei). 

 

Esta é exatamente a hipótese dos autos. Em pleno século XXI, não há mais 

como se falar que os termos "maconha", "cannabis", "marijuana" ou derivados 

sejam ofensivos ou contrários à moral e aos bons costumes, eis que já há 

tratativas avançadas no sentido de regularizar o cultivo da planta cannabis 

sativa no País para fins medicinais. 

 

Além disso, a própria evolução social sobre o problema da criminalização das 

drogas não mais permite que se considere o registro de uma marca contendo 

o termo maconha e assemelhados como contrário à moral e aos bons 

costumes. 

 

Deste modo, considero equivocada a premissa sob a qual se fundou o INPI 

ao indeferir os pedidos de registro objeto de litígio, haja vista ter restado 

mitigado o caráter ofensivo do termo "maconha" e de seus equivalentes, 

especialmente ante a descoberta de suas propriedades terapêuticas e a 

evolução social sobre o tema. 

 

(...) 

 

 Não obstante o afastamento da cláusula de moralidade ao caso pela 

magistrada, invocou-se o inciso VI do art. 124 da LPI para afirmar que, mesmo assim, 

as marcas não poderiam ser registradas, dado que os sinais pleiteados eram 
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efetivamente de caráter genérico, denotando o próprio produto que intencionam 

distinguir. Não gozam, portanto, de distintividade suficiente para serem registrados na 

forma nominativa605. Foi apresentada apelação e, em abril de 2020, o caso tramita 

perante o TRF-2. Em parecer juntado aos autos do recurso, o Ministério Público 

Federal concordou com o entendimento do juízo de primeira instância quanto à 

impossibilidade de serem consideradas ofensivas menções à cannabis em marcas. 

 Iniciamos nosso comentário aos casos evidenciando a incompatibilidade entre 

os fundamentos adotados, a despeito de ambos terem resultado no indeferimento dos 

pedidos de anulação dos atos exarados pelo INPI. As sentenças, quando 

contrastadas, deixam claro que a Justiça paranaense entendeu que marcas não 

podem referenciar drogas porque isso é imoral; ao passo em que a fluminense decidiu 

que não é mais possível afirmar que referenciar a maconha e seus sinônimos assim 

igualmente o seja, por diversos motivos. A despeito dos contextos congêneres, uma 

decisão entendeu pela aplicação da cláusula de moralidade; outro, pela inadequação 

na adoção do dispositivo pela Autarquia; ambos em casos que envolviam menções 

muito similares à cannabis – inclusive no aspecto descritivo. 

Outro ponto digno de comentário nas decisões está na oriunda da Justiça 

paranaense. Da sentença, ao comentar a contestação apresentada pelo INPI no caso, 

está o seguinte trecho: 

 

Sustenta que não são contraditórias ao caso concreto as decisões do INPI 

que concederam a marca "BECK" para outros requerentes, a assinalar 

produtos ou serviços diversos, pois o indeferimento do sinal objeto da ação 

se deu em função do produto que a marca visava distinguir. 

 

 
605 Nos parece equivocada a decisão judicial no ponto de aplicar inciso da LPI diverso daquele que foi 
aplicado no bojo do processo administrativo para fundamentar o indeferimento da ação. Afinal, a autora 
não teve a oportunidade de se manifestar sobre a aplicação deste inciso justamente porque a ação 
baseou-se no dispositivo legal aplicado pelo processo administrativo, qual seja o inciso III do art. 124 
da LPI – tratar-se-ia de decisão extra petita e igual hipótese de cerceamento de defesa, visto que a 
causa de pedir e a discussão travada no processo em si não se basearam neste dispositivo legal, mas 
em outro. A apelação apresentada tem esse fundamento. Nos parece que o mais correto a ser feito no 
caso seria julgar procedente a ação e anular os atos administrativos do INPI que indeferiram (e depois 
mantiveram o indeferimento) por aplicação da cláusula de moralidade – é justamente isso o que pedia 
a ação. Isso faria com que o processo retornasse à fase de análise administrativa de primeira instância, 
que não mais poderia aplicar referido dispositivo – mas estaria livre e autorizada, conforme o próprio 
entendimento judicial, a aplicar o inciso VI da mesma lei para novamente decidir pelo indeferimento do 
sinal. Seria uma verdadeira “vitória de Pirro” para a depositante. 
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Acrescenta que em relação aos exemplos trazidos pela Requerente de 

registros que teriam sido indevidamente concedidos, posto que referentes a 

termos que seriam reconhecidamente pejorativos e contrários a moral e aos 

bons costumes, tais sinais não foram considerados irregistráveis 

preponderantemente por conta da natureza dos produtos que visam 

assinalar. 

 

Pontua que as marcas que "insinuam" ou mesmo que se referem 

expressamente a sexo podem ser aceitas, desde que os produtos ou serviços 

assinalados possam ser voltados para o público adulto, conforme, 

precisamente, o exemplo do item 5.8.2 Manual de Marcas do INPI. Requereu 

a improcedência. 

 

 Neste trecho, o INPI afirma categoricamente que não é que o termo BECK seja 

imoral em si (tanto que foi deferido para marcas em outras classes), mas que o que 

atraiu a aplicação da cláusula de moralidade no caso foi a tentativa de registrá-lo para 

uso em produtos de fumo, dado que há uma associação do termo com a maconha 

(que se fuma).  

Aqui se escancara a confusão conceitual que nos propomos a organizar. 

Entendemos que, em muitos casos, a mudança do contexto comercial do produto ou 

serviço assinalado pode mudar a conotação assumida pelo sinal. No entanto, se um 

termo é imoral por referenciar drogas ilícitas, ele teria que ser considerado imoral 

sempre – já que o que atrai a imoralidade nestes casos, no entendimento do INPI606, 

é a ilicitude do objeto da referência - e não só quando direcionado a produto lícito de 

categoria próxima à do similar ilícito (como é o caso do fumo).  

Ademais, o citado item 5.8.2 do Manual de Marcas fala em marca que distingue 

comércio de produtos eróticos, mencionando que as marcas “imorais” aceitáveis são 

aquelas que “visam público-alvo adulto, possuindo canais de distribuição e publicidade 

específicos". A redação do Manual é dúbia ao citar apenas exemplo da indústria do 

sexo com a aparente intenção de denotar, em verdade, a aceitabilidade de marcas 

imorais desde que se destinem a adultos em geral (como deixa implícito o trecho 

citado). 

 
606 Este entendimento se encontra expresso em manifestação apresentada pela Autarquia no evento 
12 (contestação) do processo que tramita perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro. 
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De qualquer forma, segundo o entendimento esboçado pelo INPI, transcrito 

acima, seriam aceitáveis as marcas que referenciassem drogas, especificando 

produtos lícitos, desde que tivessem adultos como público-alvo. Não é o que ocorre: 

é firme o entendimento de que não são admitidas referências a drogas ilícitas em 

marcas, como afirmou o INPI, inclusive em data posterior à manifestação acima 

transcrita, no bojo do processo judicial referente à marca BRAZILIAN CANNABIS607 - 

tudo como veremos na continuação deste subcapítulo. O que se tem na análise acima 

não passa de mais uma evidência de que nem internamente, seja no Judiciário ou no 

INPI, há clareza quanto aos critérios a serem levados em conta quando da aplicação 

da cláusula de moralidade. Cada funcionário, cada julgador aplica seu critério – e 

nenhum deles será justo ou juridicamente aceitável, mesmo se aplicado pela última 

instância incumbida de uniformizar a jurisprudência. 

Ou seja, tem-se aí exemplos claros de que a subjetividade na aplicação da 

cláusula de moralidade lhe é algo inerente e indissociável. Se a imposição de visões 

pessoais de diferentes examinadores de marcas resulta em decisões contraditórias 

quase sempre, transferir a apreciação quanto à legalidade destes entendimentos a 

magistrados só irá “chutar ladeira acima” na hierarquia judicial o juízo de valor 

subjetivo quanto ao conteúdo da expressão. Ao final, mesmo que o caso seja julgado 

pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão tende a fundamentar-se em juízos 

subjetivos, dado que não há definição de conteúdo jurídico objetivo para o que seja 

moral ou bons costumes. 

É por isso que entendemos, sendo esse o espírito de nossa tese, que é a 

sociedade quem deve julgar, diretamente, se uma marca é intolerável em razão do 

conteúdo ideológico-subjetivo de sua mensagem, reagindo ao sinal das maneiras 

permitidas dentro da moldura democrático-constitucional608. Admitir colocar-se a 

tarefa de julgar a aceitabilidade social de mensagens na mão de examinadores 

administrativos e juízes possibilita, no caso das marcas, em indubitável efeito inibidor 

 
607 Idem. 
 
608 Seja aceitando e celebrando o sinal como rejeitando-o, promovendo-lhe boicotes, reclamando, ou a 
reação mais comum possível: ignorando-o a ponto de que caia no ostracismo, talvez sendo até 
abandonado deliberadamente. É isso que tende a acontecer com marcas que adotem mensagens que 
sejam de fato socialmente repudiáveis. Se houve aceitação do sinal por uma parcela da sociedade, é 
porque ele a marca porta valor como expressão, mesmo que se trate de público exótico, minoritário ou 
até odioso de forma geral. Em suma, o melhor caminho não é o de colocar-se poderes censórios na 
mão de autoridades, mas o de deixar a sociedade escrutinar a expressão de acordo com seus critérios 
e reagir na proporção que entender adequada. 
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da livre expressão que, mesmo na melhor das hipóteses, resulta ainda em injustiça. 

Admitir a existência de “órgãos revisores da moralidade” de discursos nos remete à 

figura risível das movie nights da Suprema Corte americana, referenciadas em The 

Brethren (op. cit.) e citadas no capítulo anterior, onde os juízes se reuniam para assistir 

a filmes, geralmente eróticos ou pornográficos, para depois decidir, mediante forte 

pessoalidade, se o conteúdo veiculado era ou não obsceno; se deveria ser suprimido 

ou declarado protegido. Não nos parece que esse deva ser o caminho seguido, mas 

é o caminho que seguimos. 

 

Mais marcas de maconha na jurisprudência administrativa do INPI, mais decisões 

contraditórias: casos "PLANET HEMP", "PURE HEMP", "420 FRIENDS e "OCB SLIM 

ORGANIC HEMP". 

 

 Em havendo grande número de marcas que fazem referência específica à 

cannabis, suas referências e apelidos, é relevante dedicarmos um pouco mais de 

esforço em analisar alguns casos da jurisprudência administrativa do INPI, a fim de 

escrutinarmos a adequação jurídica (de acordo com nossa tese) e a coerência interna 

de seu comportamento. 

A banda PLANET HEMP sempre foi conhecida justamente por suas letras e 

alusões à maconha e sua cultura respectiva, sendo o nascedouro do conhecido artista 

Marcelo D2. Nos anos 1990, eram comuns casos de interferência policial em 

apresentações da banda, inclusive com prisão dos músicos, justamente em virtude de 

“apologia à maconha” nas letras cantadas609. Em sendo este o caso, não surpreende 

que os pedidos de registro de marca respectivos ao nome da banda tenham sido 

indeferidos com base na cláusula de moralidade ainda em 1999. O recurso, de 

fundamentação genérica - que alegava simplesmente que o termo não era contrário à 

moral e aos bons costumes - apontava também que o INPI já havia concedido a 

mesma marca nas classes nacionais 09.40 (discos e fitas) e 28.10 (brinquedos e 

jogos). O INPI acatou as razões de recurso sem oferecer fundamentação além de “a 

expressão não contraria a moral e os bons costumes”. Chama atenção o fato de o 

INPI de fato ter deferido, sem questionamento, marca contendo o termo HEMP para 

 
609 A exemplo, veja-se matéria da Folha de S. Paulo, datada de 1997, que noticia justamente fato como 
o narrado. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1997/11/10/cotidiano/19.html>. Acesso 
em: 16 jul. 2020. 
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brinquedos, categoria de apelo provável, ainda que não incontornável, junto ao público 

infantil. 

 Após deferir as marcas PLANET HEMP (todas ligadas ao grupo musical) em 

diversas classes nos anos de 1997 e 2002, o INPI indeferiu rigorosamente todos os 

sinais contendo a palavra HEMP (cerca de 90 pedidos, a amplíssima maioria dos quais 

com fulcro na cláusula de moralidade – eventualmente alguns pelo inciso VI e outros 

poucos pelo inciso XIX do art. 124 da LPI, muitos dos quais por conflito com a própria 

PLANET HEMP) em todas as classes até o ano de 2017, quando deferiu dois pedidos 

(processos nº 906991811 e 840889844). A partir deste ano, aparentemente o INPI 

passou a aceitar a presença da palavra em marcas, desde que os produtos ou 

serviços especificados sejam comprovadamente lícitos (tendo exigido exigências, em 

alguns casos, para comprovação da licitude da atividade desempenhada pelo 

depositante). 

Sinais que analisamos, caso das marcas PURE HEMP e OCB SLIM ORGANIC 

HEMP, foram indeferidas nesse meio-tempo, a despeito de os respectivos recursos 

terem sido desacolhidos já em 2017. O mesmo cenário se verifica com marcas 

contendo a conhecida expressão “4:20”, “FOUR HUNDRED TWENTY” ou “FOUR 

TWENTY”, que é termo (apelido) que igualmente designa a planta610. A partir de 2017-

2018, o INPI, que não tolerava a menção a este termo em qualquer marca, passou a 

deferir sem questionamento sinais que o trazem. Não obstante, há decisões 

posteriores que continuam a indeferir marcas com base na cláusula de moralidade 

tendo em vista exclusivamente a referência ao consumo da maconha (caso da marca 

“CAFÉ DAS 4:20”, 914439405, indeferido em 2019), mesmo que o produto 

especificado nada tenha a ver com esse tipo de produto (no caso, café). No processo 

de referência a que tivemos acesso, a marca 420 FRIENDS teve seu recurso 

desacolhido em setembro de 2017 sob a alegação de referência à maconha e por 

trazer em seu logo representação da folha de cannabis. 

Em suma, tem-se que o INPI sempre foi historicamente intolerante com termos 

que de qualquer maneira referenciassem a maconha em marcas, tendo, no entanto, 

 
610 Chega a ser impressionante a quantidade de marcas que se verifica com essa expressão, que 
aparece em pedidos de registro de marca de todas as formas possíveis e imagináveis. A exemplo, há 
marcas para “4:20”, “4 E VINTE” “FOUR TWENTY”, “FOUR HUNDRED TWENTY”, “4I20”, “4E20”; com 
o termo associado a inúmeras outras palavras, como “4:20 A HORA É ESSA” e “4:20 FREE TIME”; 
além de disfarces, como “LATITUDE 420”, “MARY 420” e o caso citado das marcas “CAFÉ DAS 4:20” 
e “420 FRIENDS”. É realmente notável o interesse do mercado por sinais contendo essa expressão. 



396 
 

deferido diversos pedidos ligados ao grupo musical PLANET HEMP em 1997 e, 

posteriormente, em 2002. A partir do ano de 2017, começou a deferir multiplicidade 

de sinais contendo diversos termos ligados à erva, como “4:20”, “cannabis”, 

“marijuana” e o próprio “hemp”, além de outros. Apesar da tendência de maior 

aceitação, ainda fomos capazes de encontrar decisões posteriores a este período 

temporal (quais sejam de 2019 e 2020) que continuam a aplicar a cláusula de 

moralidade alegando a irregistrabilidade do sinal por referência à droga – o que 

evidencia, uma vez mais, a instabilidade na prática administrativa em torno desta 

terminologia. 

Seria possível especular que a mudança no comportamento da jurisprudência 

do INPI com marcas envolvendo referências à maconha tenha se dado, como fez 

sugerir a decisão judicial no caso BRAZILIAN CANNABIS (acima comentada), em 

virtude de uma mudança na “moral” brasileira, que teria passado a aceitar mais 

amplamente a presença da droga na sociedade. Evidência disso estaria nas decisões 

da ANVISA que, como vimos, autorizaram em caráter mais definitivo a importação, 

produção e comercialização de certos produtos, bastante específicos, que levam 

substrato da planta. No entanto, tem-se que já desde 2015 a Agência conta com 

normas regulamentadoras do assunto, enquanto só em 2017 se nota o primeiro 

câmbio jurisprudencial na matéria. Ainda, referido câmbio pode bem ser questionado 

se levarmos em conta que a substância continua sendo proibida no país, sendo que 

apenas alguns tipos de produtos com finalidade medicinal passaram a ser admitidos, 

e ainda assim sob alta restrição, podendo ser receitados apenas quando todas as 

alternativas de tratamento já tiverem sido comprovadamente descartadas. 

Se a maconha continua sendo indubitavelmente ilícita (seja sua produção, 

circulação ou consumo), e o INPI entende que a ilicitude conduz à imoralidade611, 

temos por desprovida de sentido lógico a guinada liberalizante da jurisprudência 

administrativa na direção de passar a admitir a ampla maioria de marcas que 

referenciem a cannabis (ainda que este câmbio se coadune mais com nossa tese do 

que o posicionamento anterior). Não há nada que permita afirmar – como inclusive fez 

o juízo de primeira instância no caso BRAZILIAN CANNABIS – que as referências à 

maconha deixaram de poder ser, genericamente, consideradas imorais na sociedade 

 
611 Conforme afirmado pelo próprio órgão em petição datada de 2018, juntada no bojo de ação judicial, 
acima analisada. 
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brasileira. O fato de a ANVISA ter autorizado a circulação de alguns produtos 

altamente restritos tampouco constitui motivo suficiente para a mudança – este 

evento, quando muito, justificaria admitir somente marcas para os produtos medicinais 

cuja comercialização passou a ser lícita. Aliás, sequer há qualquer vestígio de que a 

maconha medicinal vá ser legalizada no Brasil num futuro próximo, dado que este ato 

depende do Congresso, e não da ANVISA e muito menos do Supremo Tribunal 

Federal (apesar das tentativas de interferência no assunto através de ativismo 

judicial). 

A ilustração que a análise destes casos permite evidenciarmos é a de que o 

conceito de moral adotado pela jurisprudência administrativa do INPI se altera sem 

qualquer lastro firme verificável na realidade ou fulcro no ordenamento jurídico. Da 

exata forma em que vislumbramos em nossa tese, muda ao sabor dos ventos, de 

maneira imprevisível, sempre com pouco ou nenhum critério passível de escrutínio 

objetivo. Prova maior disso está no fato de que a maconha continua sendo ilícita no 

país, mas “deixou abruptamente” de ser considerada imoral quando referenciada em 

marcas. 

Não que sejamos contrários a uma maior aceitação de referências ao uso 

destes termos específicos em marcas – é que defendemos que o INPI deve recuar de 

maneira generalizada e uniforme na aplicação da cláusula de moralidade. No caso 

das marcas de cannabis, o INPI deixa à sociedade que julgue se os sinais devem 

gozar de aceitação social a ponto de passar a tratar como ignorável eventual 

repercussão negativa – e ela é bastante previsível - das referências à erva junto ao 

grande público, que tende a continuar tratando-as como “chocantes”612. É o que 

defendemos deva ser feito em todos os casos, e não só especificamente este. A livre 

expressão pressupõe justamente isso, como já cansamos de expor aqui. 

Só no caso das marcas de cannabis é que, por algum motivo, os órgãos 

julgadores não entendem que a lei impõe que o público seja “blindado” pelo Estado 

de tomar contato com essas mensagens, a despeito de tratar-se de referência a droga 

ilícita. Nosso problema com isso, aqui bem ilustrado, está no fato de que decisões 

como essas possam ocorrer com base em achismos e subjetivismos de funcionários 

 
612 Vale lembrar que, apesar de haver uma “cultura pop” endossante da maconha, é indubitável que o 
grosso da população brasileira não entende como tolerável qualquer ato relacionado à droga. Não fosse 
o caso, a descriminalização passaria tranquilamente pelo Congresso e seria uma quase unanimidade 
inclusive na comunidade médica. Não é o caso. 
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públicos em geral – e não com a abertura que a tomada dessa decisão acabou por 

promover. Trata-se, em suma, de mais uma evidência prática de que a cláusula de 

moralidade é mecanismo completamente desnecessário, juridicamente falido por 

todos os ângulos que analisemos a questão. 

 

Caso “DROGAS: A ONDA QUÍMICA”: demonstração cabal de que a cláusula 

de moralidade em marcas é norma que discrimina com base no ponto de vista 

expresso, desequilibrando o debate público. 

 

Conforme já apresentado na introdução de nosso trabalho, o caso “DROGAS: 

A ONDA QUÍMICA” representa de maneira cristalina como a cláusula de moralidade 

desrespeita o princípio de viewpoint neutrality (vide capítulo 6, supra) que se espera 

do Estado no trato do discurso. Como se sabe, trata-se de marca para programa de 

televisão – um quadro do dominical Fantástico, da TV Globo. O INPI indeferiu o pedido 

via aplicação da cláusula de moralidade sob a alegação de que, segundo o dicionário 

Houaiss, "onda" é palavra que significa, dentre outros, "profusão (de sentimentos, 

sensações, emoções)", sendo a marca contrária à moral por sua "conotação referente 

a uso de entorpecente". 

Após o recurso alegar que o programa alertava para os riscos e malefícios 

decorrentes do uso de drogas, o parecer técnico da instância administrativa revisora 

acolheu o pedido e assim decidiu a questão: 

 

Trata-se de sinal marcário ("DROGAS A ONDA QUÍMICA") que, conforme 

informado nos autos do processo, representa o título de um programa para 

televisão, que objetiva alertar a população dos malefícios relacionados ao 

consumo de drogas ilícitas, no caso, as de natureza química.  

 

A análise do ato administrativo leva-nos a concluir que o sinal trazido a 

registro não viola o mencionado preceito legal, uma vez que não tenciona 

associar as drogas ilícitas a algo prazeroso, nem tampouco estimular seu uso 

pelas pessoas que assistem ao citado programa. Ao contrário, o programa e 

seu título têm por objetivo alertar os telespectadores para o mal que causam 

as drogas ilícitas para os que as consomem" 

 

 O que a ratio decidendi acima transcrita deixa claro é que o direito à marca está 

condicionado a maneira predeterminada de exercício da expressão subjacente, da 
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mensagem contida na marca. Caso a expressão assuma outra característica, o direito 

à marca passa a ser inatingível. Em outras palavras, tem-se que o direito marcário só 

é reconhecido mediante garantia de que a expressão que lhe acompanha retratará as 

drogas como algo negativo (em oposição a “algo prazeroso”). Se a mensagem 

transmitida fosse qualquer outra, a marca não teria sido deferida. 

 Pode parecer óbvio e até desejável que o Estado assim se porte, exigindo do 

particular que se utilize da expressão com a nobre finalidade de auxiliar no combate 

às drogas. É necessário que deixemos claro que não estamos defendendo o conteúdo 

do discurso contrário, qual seja aquele que faça elogio do uso de drogas. Já 

adiantamos que não nutrimos nenhuma simpatia pelo universo das drogas, além de 

repudiarmos seu consumo. Como assentou Nadine Strossen em trecho transcrito 

também na introdução de nosso trabalho, defender o livre discurso não é sinonímico 

a defender o conteúdo do discurso analisado em si. Defendermos a livre expressão 

relativa a drogas, inclusive para elogiá-las ou de alguma forma defender sua 

descriminalização não significa que sejamos particularmente favoráveis a esse 

posicionamento (como de fato não somos). 

O caso aqui escrutinado é ilustrativo no sentido de permitir atentar ao risco 

inerente à abertura da possibilidade de o Estado ditar ao indivíduo qual deve ser o 

conteúdo de sua expressão; da imposição de condições ideológicas para que 

determinado discurso possa resultar em direitos marcários reconhecidos. Se 

admitirmos que o Estado poderá condicionar a concessão de um registro de marca à 

prévia adesão a determinada linha ideológica no discurso contido no sinal, nada 

impede que se estenda esse tipo de exigência para virtualmente qualquer outra 

hipótese. Esse é justamente o perigo que a cláusula de moralidade representa: por 

ser norma vaga, em branco, pode ser usada conforme o apetite político do aplicador. 

Seu caráter antidemocrático está justamente no sentido de que, ao desrespeitar 

o dever de neutralidade do ponto de vista, viabiliza certos discursos ao passo em que 

prejudica o proferimento de outros – geralmente os minoritários, impopulares, exóticos 

e assim por diante. Pode até ser que os discursos desprestigiados pela cláusula sejam 

de fato socialmente tóxicos, indesejáveis, perniciosos e até perigosos, mas fato é que 

deixar ao Estado (também ao governo) o poder de determinar essa realidade é dar-

lhe o poder de moldar a sociedade à sua maneira – o que, isso sim, é extremamente 

perigoso. É justamente por isso que defendemos a existência de um dever de 

neutralidade de ponto de vista no trato do discurso: para que a sociedade decida quais 
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ideias são dignas de repúdio após ter a oportunidade de ouvi-las, não antes, mesmo 

porque essa “seleção prévia” depende de um filtro ideológico por parte do Estado – 

justamente a cláusula de moralidade. 

Há de se lembrar, a exemplo do que apresentamos no capítulo 5.1, supra, que 

já foram consideradas indesejáveis, dignas de repúdio por ofensividade, imoralidade 

e critérios análogos, ideias tais como a popularização da Bíblia, o ateísmo e a própria 

homossexualidade. A esse rol podemos adicionar também a escravidão e o fim da 

segregação racial (nos Estados Unidos) – linhas discursivas que já foram 

consideradas altamente dignas de repúdio. Houvesse cláusula de moralidade em 

marcas nestas épocas, ela certamente seria aplicada para impedir o registro de sinais 

que contivessem mensagens contrárias à escravidão, à segregação, à popularização 

da Bíblia ou favoráveis à homossexualidade ou ao ateísmo. Afinal, é fácil constatar 

que a defesa destas ideias já foi considerada ilícita em algum momento histórico não 

muito longínquo. Não que estejamos prevendo que o elogio às drogas represente 

algum tipo de mensagem perseguida injustamente - esse não é o ponto. O que 

queremos atentar é que a cláusula de moralidade sequer permite que se faça um 

contraponto à linha ideológica “autorizada”, ainda que o posicionamento buscado pela 

autoridade na expressão do particular possa ser, de fato, “o mais correto”. 

Em suma, a filtragem ideológica promovida pela cláusula de moralidade, ainda 

que possa soar como algo extremamente positivo em alguns casos (como naquele 

em que só fica permitida a expressão que repudiar as drogas, ou outras atitudes 

antissociais), em verdade nunca o é. Se negarmos a chance de outras ideias serem 

exprimidas (como faz a cláusula de moralidade), por mais absurdas e ultrajantes que 

essas possam de fato ser, perdemos a oportunidade de debatê-las, nem que este 

processo lhes resulte numa refutação cabal (como de fato se espera que ocorra com 

as ideias que sejam realmente absurdas, perigosas, etc.). É justamente este o 

propósito das estruturas sociais de debate público - o tal “processo comunicativo 

permanente” que é condição legitimadora da própria democracia, segundo Robert 

Post613. A cláusula de moralidade é norma que cumpre o propósito de interferir 

negativamente neste processo, razão pela qual ainda que concebida e aplicada com 

eventual finalidade nobre, permanece inaceitável juridicamente. O Estado não deve 

 
613 Conforme citado no capítulo 8, “b”, supra. Cf. POST, Robert. Constitutional Domains: Democracy, 
Community, Management (op. cit.), p. 186 
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poder ter a faculdade de manipular o debate público suprimindo as ideias que reputa 

incorretas e beneficiando somente as que desejar. O caso “DROGAS A ONDA 

QUÍMICA” é de relevante menção para nossa tese porque nos permite ilustrar com 

clareza todos esses pontos. 

 

Outras drogas na jurisprudência administrativa do INPI: testando o critério 

“ilicitude = imoralidade” na prática 

 

Como mencionamos na análise dos casos judiciais das marcas com referências 

à cannabis, o INPI afirmou trabalhar com o critério “ilicitude = imoralidade”, a despeito 

das evidências em contrário que detectamos e apresentamos ao longo de todo este 

subcapítulo. Entendemos desejável e relevante realizarmos um esforço final adicional 

a fim de verificar como se posiciona a Autarquia em casos onde outras drogas ilícitas 

são referenciadas em marcas, justamente para tentarmos testar este critério ou 

eventualmente mapearmos outro. 

A respeito da droga CRACK, é de se mencionar inicialmente que a ação judicial 

referente à marca BECK, acima discutida, a sentença contém passagem onde refuta 

alegações da parte autora no sentido de que o deferimento, pelo INPI, de marcas 

contendo a palavra CRAQUE justificariam, via isonomia, igual necessidade de 

deferimento da marca em questão. Ali, afirmou-se que “não parece provável que o 

consumidor, ao se deparar com a marca [CRAQUE], imediatamente pense na droga 

ilícita - mas sim em sua acepção no futebol”. Curioso é ter sido usada a grafia da droga 

dessa maneira – realmente, “craque” assim grafado remete mais a jogadores como 

Pelé e Neymar que à droga. Quando se escreve “crack”, no entanto, vem quase 

imediatamente à mente a figura da droga. De qualquer forma, verificamos que não 

parece haver qualquer antagonismo do INPI a marcas que utilizem o vocábulo 

CRACK. Mesmo marcas que coloquem o termo em uma acepção positiva, tal como 

“DELICIAS DO CRACK PÃES E TORTAS” (826294731)614, ou neutra (sem enfatizar 

algum repúdio à droga, como no caso de “CRACK – A DROGA DO BRASIL”, processo 

nº 907586341) foram regularmente deferidas sem qualquer oposição. Inclusive, há até 

registro de concessão, em 1976, da marca CRACK para uso em cigarros pela Phillip 

 
614 Neste caso, mesmo que “crack” possa estar fazendo menção a “craque” no sentido de alguém muito 
habilidoso em algo, fato é que a marca dá margem a uma interpretação dúbia, o que normalmente 
tenderia a atrair a aplicação da cláusula de moralidade, pelo menos em decisão primária. 
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Morris Brasil, conhecida fabricante de fumos. Em suma, não detectamos qualquer 

sinal com “CRACK” que tenha sido indeferido por operação da cláusula de moralidade, 

o que indica que a ilicitude da droga referenciada, nestes casos, nunca significou a 

necessária atração da norma. 

Cenário similar se verifica em marcas que carreguem a expressão ECSTASY 

(grafada exatamente desta forma, porque o vocábulo “êxtase”, do português, 

normalmente não remete à droga). Em verdade, dos 36 processos que a mencionam, 

somente um foi indeferido, historicamente, pela cláusula de moralidade. Trata-se da 

marca ECSTASY 60 TABLETS (818184507), para medicamentos. Neste caso, no 

entanto, a cláusula de moralidade sequer necessitaria ter sido invocada, dado ser 

juridicamente impossível que o depositante realmente pretendesse comercializar a 

droga com uso da marca; e, se não fosse o caso, a marca não sobreviveria a um 

escrutínio de simples veracidade, vez que haveria flagrante incompatibilidade entre 

marca e natureza do produto. Constam como deferidas marcas que fazem algum tipo 

de elogio, mesmo indireto, da droga, ou a colocam como algo corriqueiro em produtos 

do cotidiano, casos de “SPIRIT OF ECSTASY” (840536887, para veículos) ou 

“ECSTASY ENERGY DRINK” (902019473, para bebidas)615. Em verdade, há mais 

indeferimentos de ECSTASY pelo inciso XIX do que por qualquer outro, o que denota 

uma alta aceitação do vocábulo em marcas – tanto que o próprio Estado o protege no 

seio do sistema registral. Tem-se aí, então, outra instância de inaplicação do critério 

“ilicitude = imoralidade”. 

Não parecem haver precedentes analisáveis referentes à cocaína, 

especialmente tendo em vista que vocábulos como COCA e COKE invocam mais a 

conhecida marca de refrigerantes que a própria droga, apesar de também terem este 

significado. Não consta que as marcas da bebida tenham já sido indeferidas em algum 

momento tendo em vista portarem nomenclatura análoga à da droga. Outras marcas, 

como BLACK COCAINE COFFEE (911383522) foram indeferidas por outros incisos. 

Aliás, a marca COCAINA (814839207) foi indeferida em 1990 por aplicação da 

cláusula de moralidade e outro inciso do antigo Código de Propriedade Industrial. Este 

caso isolado e antigo, no entanto, não permite traçar qualquer tendência da 

jurisprudência administrativa do INPI na matéria. 

 
615 Nesse caso parece-nos muito claro que houve tentativa de referência à droga, costumeiramente 
consumida em discotecas (“baladas”), cenário típico de consumo também dos “energy drinks”. 
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Já no que se refere ao LSD, a jurisprudência do INPI se mostra mais reativa, 

sendo relativamente mais frequentes indeferimentos de marcas que referenciem o 

termo por força da cláusula de moralidade. Como se trata de uma sigla, marcas que 

contenham a sigla LSD, mas mencionem seu conteúdo (diverso do narcótico) por 

extenso, costumam ser aceitas616. Por algum motivo, não é imoral referenciar-se o 

ecstasy ou o crack em marcas, mas o mesmo não ocorre com o LSD, evidenciando o 

caráter relativamente aleatório da jurisprudência do INPI na prática da cláusula de 

moralidade em drogas. 

Quanto a LANÇA-PERFUME, a jurisprudência administrativa é quase unânime 

em admitir a expressão a registro, apesar de curiosamente ter aplicado a cláusula de 

moralidade, tendo inclusive negado o recurso apresentado contra a decisão, a 

especificamente 2 entre 23 casos totais carregando a expressão. Detalhe que a titular 

destes dois processos negados detém diversas marcas com a mesma expressão em 

diversas outras classes, sem que se verifique qualquer contexto relacionado às 

classes de registro que possa justificar a decisão atípica. É a aleatoriedade na 

aplicação da cláusula de moralidade. 

Por fim, nosso levantamento de pareceres técnicos tampouco evidenciou 

qualquer indisposição da jurisprudência do INPI em outras drogas menos frequentes, 

a despeito de indeferimentos iniciais, revertidos em recurso, em casos como 

MORPHINE PRODUÇÕES (826675573) e FREEBASE (831182571). A morfina, aliás, 

sequer é uma droga ilícita, mas de uso controlado (e bastante desejada por viciados, 

geralmente). 

Como conclusão, tem-se que a jurisprudência administrativa do INPI é até 

surpreendentemente receptiva a marcas que referenciem drogas, a despeito de 

judicialmente sustentar a existência do critério “ilicitude = imoralidade”, e não obstante 

indeferir processos pontuais por menções a drogas ilícitas. A relevância deste estudo 

para nossa tese está justamente no caráter de aleatoriedade e inconsistência flagrante 

que revela na prática da cláusula de moralidade, conforme bem explicitado acima. 

  

 
616 Apesar de ter sido aplicada a cláusula de moralidade à marca LSD – LAST SWEAT DROP 
(911839798) quando o mesmo não ocorreu em casos como “LE SAC D’OR LSD” (904140610) e “LSD 
LIVRO SOB DEMANDA” (908736533), talvez porque o primeiro sinal traz a imagem de uma caveira 
em sua parcela figurativa. 
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Capítulo 12. Advocacia do crime e da violência; nomes e símbolos de 

organizações criminosas, terroristas, máfias e seus membros. Idolatria a 

bandidos, assassinos e terroristas famosos em marcas. 
 

But clarity of vision requires that we differentiate between two possible 

conditions. If such advocacy of crime has resulted in the commission of the 

crime advocated, then the promoter becomes liable (...). In that case penalties 

are meted out to him for his participation in the subsequent crime, not for its 

mere fruitless advocacy. That case must be carefully distinguished from the 

one in which the advocacy of crime is without any directly resultant criminal 

act. (...) The problem then is: can a man, under our Constitution guaranteeing 

liberty of speech and press, be properly punished for his fruitless advocacy of 

crime? (THEODORE SCHROEDER, em Free Speech for Radicals, 1912) 

 

 Outra faceta da cláusula de moralidade, decerto altamente polêmica, se revela 

em discursos que referenciem ou de qualquer forma façam algum tipo de elogio a 

organizações criminosas, terroristas e assemelhadas, além de bandidos famosos. Na 

introdução de nosso trabalho mencionamos o caso da marca MAFFIA TRAINING 

CENTER, que, apesar do nome, nada tinha de relação com o crime organizado – 

tratava-se de uma simples escola de informática que achou que desenvolver sua 

identidade, mesmo inocentemente, em torno de termo que remete genericamente a 

uma organização criminosa, seria bom para os negócios. Por mais que isso possa ser 

lamentável e socialmente negativo, não há como negar que muitas vezes referências 

a criminosos e suas gangues ocorrem carregadas de uma espécie de aura de mistério, 

que chama a atenção e desperta curiosidade e admiração, “descolada” – é justamente 

o caso do exemplo citado. 

A figura quiçá “lendária” de Al Capone, filmes como os clássicos de Martin 

Scorcese (com De Niro, Al Pacino e Joe Pesci) e, principalmente, “O Poderoso 

Chefão” (The Godfather), de Mario Puzo e Francis Ford Coppolla, resultaram na 

criação de uma imagem dos mafiosos como figuras icônicas, a despeito dos sempre 

bárbaros crimes cometidos617. É justamente a análise detida que fazem Nicaso e 

Danesi618 ao afirmarem que The Godfather enraizou na sociedade o mito dos mafiosos 

 
617 Mesmo que algumas das obras citadas (como a história dos Corleone) sejam completamente 
ficcionais, fato é que várias se inspiram em histórias reais. Muitos filmes de Scorcese, como Cassino, 
Goodfellas, e O Irlandês, por exemplo, são baseados em histórias verídicas de mafiosos. 
 
618 NICASO, Antonio; DANESI, Marcel. Made Men: Mafia Culture and the Power of Symbols, Rituals, 
and Myth. Estados Unidos: Rowman & Littlefield, 2013. 
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como “homens de honra e de família" (os chamados goodfellas)619 - apesar de esta 

imagem ser, verdadeira e indubitavelmente, falsa620. O trabalho dos autores é 

justamente o de tentar explicar porque os símbolos, rituais e práticas das 

organizações criminosas são tão atrativos aos olhos do público, a ponto de terem se 

tornado verdadeiros "ícones da cultura pop" a despeito de as máfias serem agentes 

de destruição social, sofrimento e morte. Por ora, no entanto, basta-nos a constatação 

de que existe um elemento de atratividade, ainda que lamentável e socialmente 

nefasto, em fazer-se menção a todo tipo de criminalidade organizada. O mesmo vale 

para nomes de criminosos famosos e psicopatas em geral, tais como “El Patrón” Pablo 

Escobar, cuja glorificação (e até “beatificação”) por alguns até os dias de hoje é pública 

e notória. Processo similar ocorre também com terroristas, que, a despeito de suas 

ações para ceifar vidas inocentes e tornar o mundo um lugar pior, transformam-se 

pelo menos em uma “intrigante” história de vida a ser contada comercialmente. São 

os casos, por exemplo, de Osama Bin Laden ou do “Unabomber”, que facilmente se 

transformam em livros, filmes, camisetas e outros tipos de parafernália, ainda que seu 

consumo possa lançar suspeitas quanto ao gosto duvidoso de seus consumidores. 

Nosso esforço neste mais breve capítulo, então, será o de analisar, do ponto 

de vista expressivo, a aceitabilidade jurídica de marcas que referenciem, ainda que 

de maneira apologética, nomes de criminosos em geral, suas organizações e 

símbolos. Assim como no caso das drogas, é evidente que a análise tem por 

pressuposto a busca de registro de sinais distintivos para uso em atividades lícitas por 

pessoas físicas ou jurídicas igualmente desconectadas de qualquer envolvimento real 

com as nefastas figuras referenciadas. Em momento algum autorizamos a 

interpretação de estarmos defendendo o “direito” de organizações criminosas 

poderem se utilizar de marcas para a prática de suas ações criminosas, o que seria 

um contrassenso, ainda que mediante eventual “verniz de legalidade”. 

A primeira observação a ser feita é quanto ao suposto propósito de destacar-

se a cláusula de moralidade para impedir o registro de marcas que contenham 

qualquer tipo de menção a organizações criminosas e bandidos em geral. Temos por 

claro que o espírito da proibição, neste caso, é o intuito de preservação da ordem 

 
619 Idem, p. 7. 
 
620 De fato, personagens como Michael Corleone são marcados por terem ordenado o assassinato de 
seu próprio irmão. 
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pública, mais que da moral, além de apoio às políticas de segurança pública (que são 

um desdobramento do próprio conceito de ordem pública). Referida faceta da 

cláusula, assim, assume esta característica bastante particular se contrastada com as 

categorias anteriormente vistas. Em última análise, é igualmente plausível afirmar-se 

que outro motivo justificante da faceta, neste caso, reside no interesse até flagrante 

do Estado em não ter que reconhecer direitos marcários sobre referências a 

organizações que lhe são antagônicas, existentes à margem da lei621. 

Referidos motivos justificantes soam perfeitos à primeira vista, dada a urgência 

e imprescindibilidade da erradicação completa do crime organizado em geral. No 

entanto, não sobrevivem a um mínimo escrutínio jurídico mais apurado. Em primeiro 

lugar, não é possível afirmar que mero discurso que faça referência, ainda que 

elogiosa, à existência destas nefastas organizações, cause qualquer dano concreto 

(ou risco) imediato à sociedade. Portanto, o objetivo de preservação da segurança 

pública não se vê realizado na aplicação da cláusula de moralidade para impedir o 

registro de marcas desta natureza. Em segundo lugar, como já visto no capítulo 4, “b”, 

supra, o registro de uma marca não implica endosso público a seu conteúdo – assim 

fosse, coberturas midiáticas, livros-reportagem e menções a estes grupos em 

documentos oficiais seriam igualmente assim considerados, o que obviamente não é 

o caso. 

Elaborando-se os conceitos apresentados no parágrafo anterior, há que se 

deixar claro primeiramente que as marcas reconhecíveis, dentro do escopo do 

presente capítulo, serão aquelas que se constituem em independent advocacy, qual 

seja uma espécie de endosso, apoio ou elogio cujo proferimento não guarde qualquer 

conexão real para com o grupo referenciado, e que tampouco lhe auxilie 

materialmente de qualquer maneira. Trata-se do discurso proferido por aquele que é 

mero simpatizante ou apoiador, sem ter qualquer conexão real com a atividade 

criminosa e sem que esse discurso possa se traduzir em algum tipo de apoio concreto 

(material) à organização. Assim, não se trata de permitir que uma facção faça uso do 

 
621 Este é, inclusive, o posicionamento expresso das Guidelines da EUIPO para a análise de pedidos 
de registro de marca. Em seu capítulo 7.2.1 da seção 4 da parte B, que explicita como será aplicada a 
cláusula de moralidade no que se refere à ordem pública, o documento oficial aponta documentação 
comunitária constituída de “lista de indivíduos e grupos que facilitam, tentam praticar ou praticam atos 
terroristas no território da [União Europeia]”. Completa afirmando que “qualquer [Marca da União 
Europeia] requerida que se considere que apoia ou beneficia um indivíduo ou um grupo constante desta 
lista será rejeitada como contrária à ordem pública”. Trechos citados constantes da versão oficial do 
documento em português (de Portugal). 
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sistema marcário, havendo hipóteses em que o discurso seja proferido de maneira 

completamente independente das atividades criminosas, seus membros e métodos, 

ainda que estes últimos sejam referenciados na mensagem veiculada na marca. 

Há uma diferença grande em prestar apoio material (material support) a uma 

organização criminosa e proceder-se à mera “independent advocacy”. É óbvio que 

atos, mesmo os relacionados a marcas, que tenham o potencial comprovado ou 

efetivamente se convertam em algum tipo de ajuda a estas organizações serão 

inviáveis juridicamente. Seria o caso exemplificativo de marca levada a registro para 

facilitar a exploração comercial de atividades, mesmo lícitas, diretamente pelo grupo 

criminoso ou por linha auxiliar. 

O detalhe a se atentar, no entanto, é que a ilegalidade de atos que se traduzam 

em prestação de apoio material a estes grupos decorre de outros diplomas legais, e 

não da cláusula de imoralidade. O apoio material a organizações criminosas é parte 

integrante dos tipos penais previstos no próprio art. 2º, caput, da Lei Federal nº 

12.850/2013 (Lei das Organizações Criminosas) e nos arts. 3º e 6º, caput, da Lei 

Federal nº 13.260/2016 (Lei Antiterrorismo). Vê-se logo que os atos previstos nestas 

leis são aqueles que efetivamente se convertam em auxílio material às organizações 

criminosas e terroristas (tais como prestação de dinheiro, ou uso do discurso com 

intuito de recrutamento, por exemplo), e não discursos proferidos por pessoas sem 

conexão real com os grupos, ainda que de teor elogioso (que seriam mais um auxílio 

“moral” que efetivamente “material”)622. Daí tem-se que a cláusula de moralidade não 

se constitui em dispositivo que sirva para evitar o uso do sistema marcário em efetivo 

ou potencial favor de organizações criminosas e terroristas. 

É necessário analisar-se, assim, se a cláusula de moralidade contempla a 

segurança pública através da supressão, em seu âmbito, de discursos que façam a 

chamada independent advocacy, qual seja a “advocacia da violência” que ocorra por 

convicção filosófica - seja lá de onde venha a motivação pessoal para alguém se 

 
622 Um destrinchar mais completo e aprofundado do conceito jurídico de material suport se encontra 
em GRECO, Rogério. Terrorismo - Comentários à Lei Nº 13.260/2016. Rio de Janeiro: Impetus, 2019. 
Também, MARGULIES, Peter. Advising Terrorism: Material Support, Safe Harbors, and Freedom 
of Speech. In: Hastings Law Journal, v. 63, 2012. 
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colocar filosoficamente a favor das atividades brutais e desumanas de grupos como 

estes623. 

Aliás, é preciso antes dar-se um passo atrás, reconhecendo que há instâncias 

(provavelmente a maioria dos casos, em verdade) em que a menção a estas 

organizações, a seus líderes ou símbolos mais famosos, sequer tenha a intenção de 

efetivamente posicionar-se filosoficamente a favor deles ou do que fazem, mas 

simplesmente apelar ao tal status de “cultura pop”624 de que eventualmente gozem. 

Já mencionamos o caso “MAFFIA TRAINING CENTER”, mas o subcapítulo seguinte, 

onde analisaremos casos concretos, igualmente servirá para que bem possamos 

ilustrar, até com mais precisão, como é perfeitamente possível e compreensível que 

uma referência ao nome de um terrorista em uma marca, por exemplo, seja algo 

completamente inofensivo do ponto de vista de sua repercussão social sob o prisma 

da segurança pública. Nossa análise, no entanto, necessita vislumbrar os cenários 

que constituam efetivos hard cases, porque são eles é que testam ao limite à tese 

defendida. Devemos imaginar, então, casos onde efetivamente alguém busque 

representar em uma marca posicionamento que constitua convicção filosófica 

favorável à existência destes grupos e a suas atividades hediondas. Um caso 

inequívoco de independent advocacy. 

Há que se ter por claro, primeiramente, que o reconhecimento jurídico de uma 

marca, por exemplo através do processo de registro, jamais transcenderá o plano 

discursivo; o plano das ideias. Isso porque, em tendo as marcas componente 

expressivo, por óbvio equiparam-se a expressões quando de seu escrutínio jurídico. 

Assim, constata-se de pronto que há uma diferenciação clara entre a disseminação 

de ideias através do discurso e a ação concreta. No caso da disseminação de ideias 

que transitam próximas à margem da lei, tais como o apoio ideológico a grupos 

criminosos em geral, ou a apologia do recurso a métodos violentos como forma de 

concretização de objetivos políticos, o escrutínio jurídico do discurso em questão deve 

estar justamente no grau de probabilidade de sua conversão em ações concretas que 

transgridam a lei. Assim, simplesmente manifestar apoio ideológico abstrato a uma 

 
623 Desenvolvimento mais elaborado dessa discussão se encontra em BARAK-EREZ, Daphne; 
SCHARIA, David. Freedom of Speech, Support for Terrorism, and the Challenge of Global 
Constitutional Law. In: Harvard National Security Journal, v. 2, 2011. 
 
624 Cujas raízes são bem destrinchadas por Nicaso e Danesi (op. cit.). É lamentável, mas há algum 
componente de mística que faz com que pessoas nutram algum tipo de admiração por figuras nefastas, 
o que faz com que exista interesse em explorar comercialmente a referência. 
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causa, por mais hedionda que seja, via de regra não tem o potencial de ocasionar a 

prática de atos, pessoalmente ou por interposta pessoa, como decorrência direta do 

exercício desta expressão. Por outro lado, em se verificando que o conteúdo do 

discurso, levando-se em conta o contexto de seu proferimento, torna altamente 

provável o iminente e imediato cometimento de um crime por alguém, deve ser 

possível suprimi-lo ou puni-lo. No mais, é natural que a expressão de apoio 

apaixonado a grupos violentos e verdadeiramente extremistas em geral tenda a, de 

maneira geralmente justa, ter como repercussão a atração de vigilância por órgãos de 

segurança do Estado. 

Assim, há uma diferenciação clara que deve ser feita entre a defesa abstrata 

de ideias, ainda que violentas, e o chamado à ação concreta através do discurso - a 

incitação que se constitua em “prova da sua capacidade ou da sua potencialidade de 

quebra da paz social”. O trecho citado na passagem anterior é de autoria do Ministro 

Cezar Peluso, então presidente do STF, em seu voto no já comentado acórdão do 

caso “Marcha da Maconha” (página 195). Naquele contexto, fazia-se menção ao 

princípio há muito solidificado na jurisprudência da Suprema Corte dos Estados 

Unidos em Brandenburg v. Ohio (1969), qual seja o “imminent lawless action”, ou, 

novamente nas palavras de Peluso, aquela expressão “dirigida a incitar ou 

desencadear ações ilegais iminentes” (idem). Uma breve explicação das diferenças 

entre este conceito e aquele anteriormente aplicado ao escrutínio jurídico de casos 

que envolvessem a chamada “advocacia da violência” tornará cristalino o ponto que 

queremos fixar neste capítulo a respeito de marcas bandidólatras. 

A Suprema Corte, historicamente625, encarou o tema da livre expressão de 

ideias revolucionárias, quais sejam aquelas que consistem em advogar a derrubada 

da estrutura vigente de Estado, geralmente através do uso da força e da violência. Na 

raiz, referidos casos decorriam das tensões político-sociais da época, materializadas 

em casos que desaguavam na Corte. Estes geralmente versavam sobre a aplicação 

de penas (criminais) a pessoas que defendiam publicamente ideias de oposição ao 

Estado (tais como as anarquistas, socialistas e comunistas em geral), dada a natureza 

 
625 Apesar de esse debate não ser exatamente novo já no início do século XX. Já em 1821, James Mill 
(pai de John Stuart Mill) escrevia sobre o direito de advocacia de resistência ao governo como corolário 
do direito à imprensa. Cf. MILL, James. On Liberty of the Press for Advocating Resistance to the 
Government. Estados Unidos: Free Speech League, 1918. Como a publicação menciona, o escrito 
original de James Mill foi publicado na sexta edição da Encyclopaedia Britannica, de 1821. Trata-se de 
obra concebida originalmente no Reino Unido. O livro citado, então, é apenas uma republicação. 
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revolucionária destas ideologias, que pugnam pela destruição violenta do Estado 

Democrático de Direito para sua “substituição” por outros “modelos de governo”626. 

Assim, no início do século XX, a jurisprudência da Suprema Corte proferiu diversas 

decisões que confirmavam a possibilidade de aplicação de penas a adeptos destas 

ideologias, afirmando que a criminalização deste tipo de discurso não constituiria 

qualquer problema sob o prisma expressivo. 

Destes casos históricos, tais como Schenck v. United States, Abrams v. United 

States, Debs v. United States (todos de 1919), Gitlow v. New York (1925) e, 

principalmente, Whitney v. California (1927), inclusive, surgiram os great dissents de 

Oliver Wendell Holmes Jr. e Louis Brandeis que conduziram à criação do conceito de 

clear and present danger627. Grosso modo, trata-se da noção segundo a qual o 

proferimento de ideias abstratas, que não ofereçam à sociedade perigo tão iminente 

a ponto de não poderem tomar o tempo necessário para que sejam discutidas 

publicamente, não devem poder ser criminalizadas. Só poderiam ser suprimidos 

discursos cujo potencial de risco social seja tão urgente que não haveria tempo de 

submetê-lo ao processo de debate público sem que isso trouxesse danos concretos à 

sociedade. Assim, discursos que defendam abstratamente a ocorrência de uma 

derrubada violenta do governo não seriam de supressão urgente a ponto de não 

poderem ser colocados à prova (e provavelmente refutados, repudiados ou mesmo 

ignorados) através do processo natural de debate público. Se o discurso tiver 

componentes de imediatismo e chamada a ações concretas, rápidas e específicas de 

forma que seja muito provável que venham efetivamente a ocorrer, é possível que 

seja necessária a tomada de medidas urgentes, sem que haja tempo para submeter 

a expressão ao escrutínio constitucional corriqueiro. 

Entretanto, não obstante Holmes e Brandeis terem formulado o conceito de 

clear and present danger como algo que protegeria o proferimento de expressões 

impopulares, mesmo perigosas (desde que não houvesse risco de ocorrência de 

danos concretos à sociedade), diversos casos posteriores passaram a entender 

justamente o contrário: que a mera veiculação de certos discursos abstratos 

constituiria um clear and present danger passível de punição puramente em virtude 

 
626 Obviamente que, na maioria dos casos, através da violência. 
 
627 A história que permeia a criação destes conceitos está bem narrada em HEALY, Thomas. The Great 
Dissent: How Oliver Wendell Holmes Changed his Mind - And Changed the History of Free 
Speech in America (op. cit.). 
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de sua natureza ideológica628. Aqui, cumpre ressaltar que a marca dos discursos 

criminalizados no contexto destes precedentes históricos da Suprema Corte é a 

oposição a iniciativas de governo. Os personagens punidos no contexto destes 

precedentes geralmente são grevistas, manifestantes que proferiam mensagens 

contrárias à realização de guerras (tais como a Primeira Guerra Mundial) e, 

principalmente, socialistas e comunistas. 

Inclusive, em Dennis v. United States (1951), membros do Partido Comunista 

haviam sido presos sob o pretexto de “defender a derrubada violenta do governo” 

simplesmente por pregarem o comunismo – o mero fato de estarem defendendo como 

correta esse tipo de ideologia constituiria, por si só um perigo grave e iminente do 

cometimento de crimes. O fundamento jurídico-filosófico por detrás deste 

posicionamento, como bem ressaltado por Weaver, era o de que “o Estado poderia 

intervir mesmo se o prognóstico quanto ao acontecimento de malfeitos fosse remoto 

ao invés de provável”629. Daí que os sucessores filosóficos de Holmes e Brandeis na 

Suprema Corte em matéria de liberdade de expressão, os justices Hugo Black e 

William Douglas terem autorado outro famoso dissent neste caso afirmando 

justamente que não havia sequer qualquer acusação de que os envolvidos 

efetivamente estivessem planejando qualquer ato concreto de derrubada do Estado, 

mas apenas discutindo ideias abstratas (ainda que com natureza revolucionária e, 

naturalmente, violenta). Em outras palavras, o que ocorria ali era puramente censura 

travestida de defesa da estabilidade do Estado – ainda que o comunismo constitua, 

de fato, ideologia abjeta. 

Nos 18 anos que separam Dennis v. United States de Brandenburg v. Ohio, 

toda a composição da Suprema Corte mudou – à exceção justamente de Black e 

 
628 Ou seja, apesar da suposta sofisticação alcançada pela formulação do teste clear and present 
danger, a Corte retomou linha de raciocínio similar ao antigo standard, qual seja o teste bad tendency, 
sendo que o contraste entre ambas as lógicas é bem resumida pela célebre passagem de Zechariah 
Chafee, Jr.: “the real issue in every free-speech controversy is this - whether the state can punish all 
words which have some tendency, however remote, to bring about acts in violation of law, or only words 
which directly incite to acts in violation of law”. Tradução livre: “a verdadeira questão em toda 
controvérsia sobre livre expressão é a seguinte: se o Estado pode punir todas as palavras que tenham 
alguma tendência, independente de quão remota, de ocasionar atos em violação à lei, ou somente 
palavras que diretamente incitem a prática de atos em violação à lei”. CHAFEE JR., Zechariah. 
Freedom of Speech in War Time. In: Harvard Law Review, v. 32, n. 8, 1919. Citação à p. 948. Sobre 
o contexto histórico que levou à formulação do teste bad tendency e sua posterior substituição pelo 
padrão clear and present danger, cf. RABBAN, David. Free Speech in its Forgotten Years 1870-1920. 
Reino Unido: Cambridge University Press, 1997. p. 132-145, 285-286. 
 
629 Cf. WEAVER, Russell. Understanding the First Amendment (op. cit.), p. 26. 
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Douglas. Ao longo deste período, a Corte atravessou um período de “incerteza 

doutrinária”, materializado em diversos casos que refinaram variados pontos 

propugnados em Dennis630. Segundo Russell631, tais casos, decididos sob a batuta 

ideológica justamente de Black e Douglas, recuperaram o espírito da formulação 

teórica de Holmes e Brandeis quanto à necessidade de iminência da ação propugnada 

no discurso como requisito para a tomada de ações preventivas. A volta ao 

entendimento de que a supressão de discursos deveria ser a exceção, e não a regra, 

permitiu que Brandenburg maturasse um entendimento mais restritivo da possibilidade 

de supressão de discursos, qual seja justamente o teste de imminent lawless action, 

nele “cunhado”. Trata-se justamente da exigência de comprovação cabal de que o 

discurso suprimido realmente guarde alta probabilidade de “incitar ou produzir” as tais 

“ações ilegais iminentes”, impossibilitando a criminalização da mera advocacia 

abstrata de ideias, ainda que violentas632. 

O princípio filosófico por detrás da decisão, que em verdade é o argumento 

jurídico que aqui nos serve, consiste justamente na necessidade de diferenciar-se 

discurso abstrato de ação concreta (ou planejamento concreto para a realização de 

uma). O discurso só deixa de ser abstrato quando adquire forma de chamamento, seja 

implícito ou explícito, à tomada de uma ação concreta iminente633 que viole a lei – por 

isso pode, nestas hipóteses, ser suprimido. Assim, admitir-se a possibilidade de punir 

abstrações, por mais abjetas e hediondas que possam ser, significa retirar do 

indivíduo a liberdade de se manifestar politicamente de maneira socialmente 

inofensiva, oferecendo, quando muito, perigo apenas abstrato, de concretização 

incerta e indeterminada – portanto, não punível. 

 
630 “Doctrinal Uncertainty”, no original. Um dos casos julgados nessa “fase” é Noto v. United States 
(1960), que diferencia o ensinamento da doutrina comunista de maneira abstrata de sua pregação 
acompanhada de incitação à violência. Cf. Idem, p. 27. 
 
631 Cf. Idem, p. 26-27. 
 
632 Sendo certo que, mesmo na esteira da guerra ao terror (war on terror) que se seguiu ao “11 de 
Setembro”, não balançou juridicamente a decisão de Brandenburg v. Ohio, mostrando-se sólida o 
bastante para proteger a livre expressão mesmo em tempos de expansão dos poderes do Estado (com 
a consequente diminuição de liberdades) sob a justificação de garantia da segurança. Essa ótica do 
assunto é bem desenvolvida em. HEALY, Thomas. Brandenburg in a Time of Terror. In: Notre Dame 
Law Review, v. 84, n. 2, 2009. 
 
633 Significando que a chamada à tomada de ações em ponto indeterminado do futuro não pode ser 
criminalizada, especialmente se desacompanhada de atos concomitantes de planejamento, etc. 
 



413 
 

Daí tem-se que manifestar-se a favor de bandidos, terroristas e organizações 

criminosas, exclusivamente nas hipóteses em que não haja qualquer contribuição 

material aos grupos referenciados ou risco concreto do cometimento de crimes reais 

(leia-se, independent advocacy), consiste em manifestação política. Apesar de tais 

discursos transitarem próximos às margens da legalidade, ainda são identificáveis 

como meramente políticos e lícitos justamente por se aterem ao plano das abstrações. 

A partir do momento que partem para o plano das concretudes, transitam para a 

margem oposta – aí tornam-se puníveis, passíveis de supressão. 

Nunca é demais voltar a ressaltar que não se deve confundir o posicionamento 

acima defendido com a defesa das ideias violentas em si. Repudiamos com 

veemência ideias nefastas como o socialismo, o comunismo e a hoje tão recorrente 

bandidolatria que assola o mundo jurídico travestida de defesa do Estado Democrático 

de Direito634. A defesa e a glorificação de narcotraficantes, ditadores de todas as 

estirpes, terroristas e bandidos em geral são ideias verdadeiramente asquerosas, e 

quem as professa merece de fato elevado grau de desprezo social. Nós certamente 

não só não as defendemos como também as repudiamos. 

No entanto, o que queremos deixar claro é que existe um direito de defendê-

las por quem assim entenda. Ao Direito cabe atentar-se justamente para as 

características dessa defesa. Se abstrata e ideológica, sem conexão com o concreto 

(seja por via de apoio material ou preparação de atos concretos com o emprego de 

violência ou outrora ilícitos635), trata-se de manifestação política completamente 

blindada pelo direito constitucional e prerrogativa democrática de livre expressão – 

ainda que consistam em um chamamento à prática de ações, desde que a abstração, 

e não a concretude, sejam a marca do discurso636. Se, por outro lado, a concretude 

 
634 Cf. PESSI, Diego; SOUZA, Leonardo Giardin. Bandidolatria e Democídio: Ensaios sobre 
Garantismo Penal e a Criminalidade no Brasil. 3ª ed. Porto Alegre: SV Editora, 2018. 
 
635 Cumpre ressaltar aqui que toda a construção teórica vislumbra o cometimento de crimes violentos 
ou com alto grau de disrupção da paz social. Eventual uso oportunista da teoria para defender a 
criminalização de discursos por “ofensa pessoal” como se isso fosse equiparável a planejar um 
assassinato ou traficar drogas, por exemplo, representa distorção dos ideais aqui defendidos. As ideias 
aqui propugnadas objetivam tutelar a paz social e a ordem pública concretas, desestimulando 
principalmente atos violentos e altamente antissociais em geral (como o tráfico, apesar deste 
geralmente guardar forte relação com a violência), e não remediar “danos morais” por “ofensa pessoal” 
e assemelhados. 
 
636 Justamente por isso que a Suprema Corte dos Estados Unidos, em Holder v. Humanitarian Law 
Project (2010), entendeu que a lei federal americana que criminalizava atividades de prestação de apoio 
material era plenamente constitucional – visto que não caracterizava como material support atividades 
meramente ideológicas de independent advocacy em favor de foreign terrorist organizations. Sobre 
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dos atos ilícitos propugnados for notável na expressão, tem-se aí indício de tratar-se 

de discurso efetivamente punível.637 

No caso de marcas que idolatrem bandidos, terroristas e organizações 

criminosas em geral de maneira puramente abstrata, assim, dificilmente haverá 

motivação juridicamente aceitável para supressão sob o prisma expressivo. Havendo, 

o dispositivo legal aplicável para remediar a situação certamente não seria a cláusula 

de moralidade, mas sim algum outro, porque a tutela jurídica aplicável estaria 

relacionada à repressão a atividades criminosas concretas, tais como o apoio material 

– hipóteses dissociadas da “defesa da moral e dos bons costumes”. Mesmo que 

idolatrar bandidos e terroristas seja algo evidentemente abjeto, que repudiamos 

veementemente e desejamos que não ocorra, fato é que entendemos que a melhor 

interpretação do direito seja aquela que permite que quem assim deseje proceder 

possa fazê-lo, desde que de maneira abstrata e independente (sem conexão concreta 

com os alvos da idolatria), sujeitando-se tão somente ao escrutínio realizado pela 

própria sociedade em presumível repúdio. 

 

12.1 Panorama dos casos concretos analisados e observações sobre o 

comportamento da jurisprudência administrativa do INPI envolvendo 

menções ou representações de nomes e símbolos de organizações 

criminosas, terroristas e seus membros em geral. Também: advocacia 

(abstrata) da violência e do crime. 

 

 No início do capítulo 12 mencionamos que, no presente subcapítulo, 

deixaríamos claro como a tal idolatria, mesmo a figuras “da pesada” como terroristas, 

pode assumir ares de completa inofensividade, tornando verdadeiramente esdrúxula 

 
essa discussão, cf. RUANE, Kathleen Ann. The Advocacy of Terrorism on the Internet: Freedom of 
Speech Issues and the Material Support Statutes. Estados Unidos: Congressional Research 
Service, 2016. Disponível em: <https://fas.org/sgp/crs/terror/R44626.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2020. 
 
637 Fato sempre alardeado pela imprensa são as tais “manifestações antidemocráticas”, que, com ainda 
mais alarde, são anunciadas como objeto de investigação através de inquéritos que tramitam perante 
o Supremo Tribunal Federal. Tais manifestações, na esteira de nossa tese, nada mais são que defesas 
abstratas, mesmo que com eventual chamamento à tomada de ações (igualmente abstratas) de 
ideologias, ainda que abjetas. Assim, pedir-se abstratamente pelo fechamento do Congresso, do STF 
ou pelo retorno do AI-5 não constituem qualquer crime, mas expressão política integralmente protegida 
– ela só é, no máximo, e evidentemente, equivocada. Discursos assim só seriam puníveis caso 
revestidos de concretude – tais como a hipótese do chamamento real para que uma horda, no momento 
exato posterior ao proferimento do discurso, ateasse fogo em algum prédio público ou agredisse alguma 
autoridade, por exemplo. 
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a aplicação da cláusula de moralidade a estes casos. Vale ressaltar, de início, que 

nossa impressão ao analisar os casos concretos que apresentaremos a seguir é a de 

que, via de regra, marcas que referenciem nomes de organizações criminosas e 

bandidos em geral não o fazem por idolatria aberta à violência ou por admiração dos 

crimes cometidos. Assim como quem aprecia O Poderoso Chefão não 

necessariamente é alguém que admira o crime (havendo, como já visto, um elemento 

de “cultura pop” envolvido638), quem busca o registro de uma marca com referência 

ao nome de um terrorista ou um traficante, geralmente também assassinos cruéis, não 

parece fazê-lo por efetivamente apoiar os crimes cometidos pelas “personalidades” 

referenciadas. Sem que tenhamos a pretensão de fundamentar empiricamente tais 

afirmações (mesmo porque isso dificilmente seria possível), nada melhor que 

apresentarmos diretamente tais casos, permitindo ao intérprete que analise de 

maneira independente se partilha de tais impressões. 

 Ressaltando que a análise a seguir não se limita necessariamente a estes 

casos, obtivemos acesso aos pareceres técnicos dos seguintes processos de registro 

de marca: 

 

 1) "BLACK MARKET" (Classe Nacional 37.70 - encadernação - e 40.60 - 

estúdio fonográfico e similares - processos nº 820593940 e 820593907, 

respectivamente, depositadas em 1998) 

 2) “SENDERO LUMINOSO” (Classe Nacional 33/10.20 – doces – processo nº 

822100436, depositada em 1999); 

 3) “MAFFIA TRAINING CENTER” (NCL 41 – cursos de informática – processo 

nº 824466748, depositada em 2002); 

 4) “DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA OSAMA” (NCL 37 – serviços de 

dedetização e desentupidora – processo nº 824516621, depositada em 2002); 

5) "MÁFIA MARINGAENSE" (NCL 25 - roupas - processo nº 825638593, 

respectivamente, depositada em 2003) 

 6) “OSAMA BIN LOKO” (NCL 41 – produção de eventos – processo nº 

827596430, depositada em 2005); 

 
638 O que pode ser facilmente objeto de estudo sociológico, antropológico e assim por diante, como 
efetivamente o foi na obra acima referenciada de Nicaso e Danesi. 
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 7) “SEÑORES CAFETÕES” (NCL 41 – banda musical – processo nº 

900635290, depositada em 2007); 

 8) “PCC” (NCL 41 – produção de filmes, entretenimento e congêneres – 

processo nº 901192910, depositada em 2008); 

 

 Osama Bin Laden: contradições evidentes em marcas com menções ao 

terrorista mais procurado do mundo e a cláusula de moralidade 

 

 Poucos meses depois dos atentados de 11 de setembro, recebia o INPI pedido 

de registro referente à marca DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA OSAMA, 

acompanhada do seguinte logotipo: 

 

 

Figura nº 10: Logo da marca DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA OSAMA 

 

 O indeferimento da marca com base na cláusula de moralidade fundamentou-

se exclusivamente na seguinte passagem: “a parte figurativa da marca sugere ilações 

de cunho político-religioso”639. Apesar de a imagem anexada ao registro público 

(acima reproduzida) não estar tão nítida, é possível ver-se que a parte figurativa da 

marca, que fundamentou o indeferimento do pedido, consiste em uma pessoa de 

turbante e túnica, munida de uma cimitarra (espada árabe) ... golpeando baratas. 

Ainda, em sua outra mão, não é possível verificar se o personagem carrega um 

revólver, um explosivo ou outro tipo de arma de extermínio. 

Trata-se, sem dúvida, de um logotipo bem-humorado, apesar de a imagem de 

Osama Bin Laden (então o terrorista mais procurado do mundo) e os atentados de 11 

 
639 Aumentamos artificialmente o tamanho do logotipo adquirido diretamente dos registros públicos para 
melhor visualização do conteúdo da parte figurativa da marca. 
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de setembro remeterem automaticamente a inegável sensação de desprezo aos 

perpetradores e solidariedade às vítimas. Ou seja, apesar de tratar-se de tema 

revestido de aumentada seriedade, é evidente que esta carga não se mostra presente 

na descontraída marca. Tentou-se relacionar de maneira irreverente a imagem de Bin 

Laden, em realidade um terrorista assassino, ao “extermínio” que os dedetizadores 

promovem contra os insetos. Nada indica, no entanto, que se trate de algum tipo de 

endosso ou crítica politizada ao que fez Osama e sua Al-Qaeda. A sensação que fica 

é a de que a tentativa foi mesmo a de realizar nada mais que uma associação infame 

entre a reputação de Bin Laden e a função corriqueira do dedetizador. 

 Não houve recurso no caso, pelo que se consolidou a decisão segundo a qual 

o logotipo acima reproduzido consiste em “ilação de cunho político-religioso”. 

Tampouco se tem pista de porque a realização de uma “ilação” dessa natureza deva 

servir para indeferir uma marca, constituindo-se em expressão imoral. De qualquer 

forma, até se compreende (apesar da discordância) que a cláusula de moralidade 

possa ter sido aplicada no caso em virtude da presença de uma figura quiçá 

estereotipada de um personagem árabe ou mesmo – e mais provavelmente – pela 

própria menção que se faz ao nome do conhecido terrorista. 

 No entanto, outro pedido de registro de marca tramitando em período de tempo 

sobreposto ao processo acima comentado “contradiz, e ao mesmo tempo reforça”, as 

suposições e observações que acabamos de realizar. É que a marca OSAMA BIN 

LOKO, depositada em 2005, foi decidida em 2007, enquanto a marca da 

desentupidora (acima citada) foi depositada em 2002 e indeferida em 2006. A marca 

de 2005 consta dos sistemas do INPI como indeferida pela cláusula de moralidade, 

mas o parecer a que tivemos acesso (em 2017) diz expressamente que o pedido foi 

deferido, apesar de este despacho ter sido, aparentemente, cancelado em data 

posterior (o INPI não disponibilizou eventual documentação a respeito deste 

cancelamento). Mesmo em se tratando de um erro cartorial (que é algo relativamente 

raro de acontecer no âmbito do INPI), fato é que o parecer técnico indica que havia 

uma inclinação inicial pelo deferimento do pedido, revertida posteriormente por 

motivação não revelada. 

De qualquer modo, se a intenção fosse a de deferir o pedido (como consta da 

íntegra do parecer técnico a que tivemos acesso), há contradição para com a marca 

da desentupidora, visto que a referência feita foi a mesma, sendo até mais evidente 

neste segundo sinal, onde ocorre um trocadilho para com o nome do terrorista. Se a 
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decisão foi realmente a de indeferimento pela cláusula de moralidade, então o motivo 

do indeferimento da decisão anteriormente comentada não pode ter sido apenas a 

parcela figurativa da marca, mas de fato a menção ao nome do terrorista. 

 Decisões posteriores, entretanto, servem para evidenciar ainda maior confusão 

interpretativa nestes casos. A própria marca da desentupidora, com idêntica parte 

nominativa, mas desacompanhada de qualquer logo, foi novamente depositada no 

ano de 2011 e deferida sem qualquer problema (processo nº 831168617). No mesmo 

ano foram igualmente depositadas duas marcas nomeadas “KEBAB DO OSAMA” 

(processos nº 904053741 e 904114929), igualmente deferidas sem qualquer 

oposição, a despeito de este nome ser, mesmo isoladamente (sem “Bin Laden”), 

naturalmente relacionado, pelo público, ao terrorista. 

 Dos casos acima é possível imaginar-se que o INPI não mais enxergaria 

qualquer problema em fazer-se menção à pessoa de Osama Bin Laden. No entanto, 

em 2017, veio a depósito pedido de registro do cantor (e notório santista), “MC Bin 

Laden” (processo nº 913789593). Com máxima ironia, mas com igual seriedade, o 

INPI expediu, pasme-se, exigência de mérito demandando que o depositante 

provasse “ser titular do nome de família ou patronímico, objeto do pedido” ou gozar 

de autorização para registrar o nome como marca. Por óbvio, houve resposta à 

exigência ressaltando tratar-se de nome artístico – ninguém esperaria que um cantor 

paulista de funk realmente gozasse de algum tipo de autorização da família do 

terrorista para registrar seu nome como marca. Ignorada a questão da eventual 

necessidade de autorização particular para registrar-se como marca nome artístico 

que decorre de “personalidades” do mundo do crime e do terrorismo (que certamente 

poderiam ser objeto de artigo apartado)640, fato é que o INPI indeferiu o pedido com 

base não só no inciso XV (que trata do nome de família) como também na cláusula 

 
640 O INPI também pediu autorização idêntica como pressuposto para registrar a marca EL CHAPO! 
(913503282) na classe 34, de cigarros (realmente faz-se necessária a produção de um artigo 
analisando a legalidade de exigir-se autorização para registro de nomes de terroristas e 
narcotraficantes como marca). Não obstante, de maneira quiçá esdrúxula, o INPI deferiu, sem qualquer 
aparte, pedido de registro da marca EL CHAPO (914201760) na classe 43, para restaurantes. E, de 
maneira mais esdrúxula ainda, indeferiu a mesma marca, depositada pelo mesmo titular, na mesma 
classe e para os mesmos serviços, mas na forma mista (915279142) com base na cláusula de 
moralidade, tendo em vista que “reproduz pseudônimo do narcotraficante "El Chapo"”. Aliás, há uma 
série de televisão com o mesmo nome, que conta a história real de vida do traficante e é veiculada 
mundialmente (logo, também no Brasil) através do serviço de streaming Netflix. A série pode ser 
veiculada normalmente, mas o registro da marca correspondente – apesar de não tentado na prática - 
seria considerado imoral? Trata-se de mais uma evidência clara das incongruências da cláusula de 
moralidade, aqui em seu relacionamento com os direitos autorais (vide capítulo 6.3, supra). 
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de moralidade. Ora, se a marca viola a moralidade, seria irrelevante mesmo a 

apresentação de uma autorização da família Bin Laden para o registro da marca. A 

despeito da falha de técnica jurídica no procedimento, no entanto, fato é que o INPI 

voltou a entender, já em 2019 (ano do indeferimento do pedido), que referenciar 

Osama Bin Laden em um registro de marca é impossível por imoral, mesmo que essa 

figura abjeta já se encontre morta desde 2012 e que sua fama hoje esteja mais adstrita 

aos livros de história que ao noticiário. Infelizmente, não houve recurso no caso. 

 Enfim, fato é que se tem aí outra instância de contradições, incertezas e 

subjetividades típicas da prática da cláusula de moralidade (como não poderia deixar 

de ser), que, na linha de nossa crítica corrente, são juridicamente inaceitáveis. Ainda, 

se vê que nem sempre a referência a nomes de terroristas se caracteriza como 

independent advocacy, podendo assumir faceta de verdadeiro deboche – que 

identifica o discurso político por excelência. Casos como os acima narrados mostram 

que aplicar-se a cláusula de moralidade indistintamente, de maneira quiçá sisuda e 

ignorando o espírito da mensagem proferida (como é até natural no processo de 

registro), não se confirma como prática jurídica sequer razoável, visto que cria 

situações como as acima comentadas. 

 

 Menções genéricas a tipos de organizações criminosas e seus símbolos – 

casos de marcas contendo as palavras “MÁFIA” e “OMERTÀ”, casos específicos das 

marcas “SEÑORES CAFETÕES”, “CHEFE DE QUADRILHA” e “CARTEL DO FUNK” 

 

 É comum, na prática administrativa marcária, a apresentação de pedidos de 

registro que mencionem organizações criminosas e seus símbolos de maneira apenas 

genérica, sem nomear qualquer grupo conhecido e identificável de maneira 

pormenorizada. 

Neste sentido, mais de duzentos processos de registro de marcas contendo a 

palavra MÁFIA já foram apresentados ao INPI, historicamente. Pelo menos uma 

centena deles resultou em deferimento, sendo que as marcas mais antigas contendo 

a expressão datam do final da década de 1970. Em 1986, é notório o deferimento de 

diversas marcas referentes à série de televisão “A Máfia no Brasil”, da TV Globo, que 

tinha Reginaldo Faria no papel principal e cujo título já bem adianta o conteúdo da 

trama. O termo parece ser aceito sem distinção de classificação ao longo das 

décadas, permitindo-se o registro de marcas com associações de diversas naturezas 
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à palavra. Tendo em vista este panorama, chama atenção o indeferimento do pedido 

de registro da marca MAFFIA TRAINING CENTER (824466748), caso já 

extensamente citado na introdução deste trabalho e neste próprio capítulo. Isso 

porque trata-se de caso onde, primeiro, o pedido inicial foi indeferido mediante 

aplicação da cláusula de moralidade e sob a alegação de que: 

 

não cabe a um estabelecimento de ensino, treinar e qualificar mão de obra 

para a criminalidade, mas sim o seu contrário. Isso posto, fica evidente que a 

concessão de tal requerimento possibilitaria um desgaste a tradição 

educacional brasileira e aos profissionais do magistério, uma vez que 

teríamos aqui, de fato, um "centro de treinamento da máfia. 

 

 Referida fundamentação técnica acaba por revelar faceta da cláusula de 

moralidade, qual seja a de permitir o oferecimento de virtualmente qualquer tipo de 

motivação para aplicá-la. Aqui, esqueça-se todo o esforço de identificação que 

fizemos no capítulo 4, supra: a prática administrativa simplesmente cria, a partir do 

nada, outro motivo justificante para a existência da cláusula de moralidade: garantir a 

dignidade e a higidez das políticas públicas educacionais, evitando, assim, um 

“desgaste” da “tradição educacional brasileira” e dos profissionais do magistério. 

 Apesar de a jurisprudência do INPI contar, nos anos de 2006 e 2014 (anos do 

indeferimento e do julgamento do apelo), com inúmeras marcas registradas contendo 

a palavra MÁFIA, o recurso apresentado foi desprovido, desta vez com a seguinte 

fundamentação:  

 

a sentença "MAFFIA TRAINING CENTER é irregistrável como marca à luz do 

disposto no inciso III do art. 124, pois significa "CENTRO DE TREINAMENTO 

DA MÁFIA" (traduzida do inglês), portanto, constitui expressão contrária à 

moral, ao conjunto de valores considerados universalmente como 

norteadores das relações sociais e da conduta dos homens, pois o termo 

"MÁFIA" denota "qualquer associação ou organização que usa métodos 

inescrupulosos para fazer prevalecer seus interesses ou para controlar uma 

atividade. 

 

Mais curioso ainda é o fato de que, integralmente dentro do período de 

tramitação do pedido de registro da marca MAFFIA TRAINING CENTER, tramitou 
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concomitantemente no Instituto a marca MÁFIA MARINGAENSE641. Foi indeferida em 

2007 sob fundamentação cujo núcleo argumentativo consistia exclusivamente na 

transcrição do significado da palavra “máfia” segundo o Dicionário Aurélio. Objeto de 

recurso, a instância revisora concluiu por seu acolhimento, revertendo a decisão 

indeferitória no ano de 2012 - cerca de dois anos antes da decisão que, em 2014, 

rejeitou o recurso referente à marca MAFFIA TRAINING CENTER. A alegação, no 

caso maringaense, foi a de que  

 

(...) o INPI, desde o indeferimento do presente pedido de registro, já concedeu 

outras marcas compostas também pela palavra "máfia" para assinalar 

produtos do mesmo segmento de mercado [roupas]. Dessa forma, de 

maneira a manter a equidade nos atos do INPI, deve ser reformada a decisão 

em tela. 

 

 Diferentemente do caso MAFFIA TRAINING CENTER, de tramitação 

contemporânea, aqui entendeu-se ser necessário uniformizar a jurisprudência 

administrativa como maneira de “manter a equidade” (leia-se, a isonomia) nos atos do 

INPI. O fato de entendimento similar não ter sido aplicado no caso – que, frise-se, teve 

seu recurso apreciado dois anos depois do apresentado no caso MÁFIA 

MARINGAENSE – constitui, em nosso ver, evidência de graves incoerências na 

operação da cláusula de moralidade pelo INPI, ainda que, em tese, reversíveis pelo 

Judiciário642. O que queremos atentar, de qualquer forma, é que o que possibilita esse 

cenário de imprevisibilidade e instabilidade jurisprudenciais é justamente o fato de a 

cláusula de moralidade se basear em critérios subjetivos que, como temos visto, 

permitem que a cada instante se criem novas motivações para afirmar que algo viola 

a moral e os bons costumes. 

No mais, cumpre ressaltar igualmente que o mesmo parecer técnico de 

provimento ao recurso oferece observação relevante para uma análise acadêmica do 

tema (como a que ora buscamos promover): 

 

 
641Conforme detalhamento já fornecido no início deste subcapítulo. 
 
642 Apesar de que, como vimos no capítulo 11.2, supra, quando do comentário da sentença proferida 
no caso BECK, alegou o magistrado que, não nessas palavras, “um erro não justifica o outro”, razão 
pela qual o princípio da isonomia (ou da equidade, no caso aqui analisado) dificilmente poderia ser 
invocado para afastar a aplicação do inciso III do art. 124 da LPI. Evidentemente, trata-se de 
entendimento discutível. 
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Ademais, da impressão de conjunto do sinal reivindicado, denota-se que a 

intenção do requerente foi a de requisitar o registro de um sinal de caráter 

jocoso, com o fito de atrair clientela, o que não tem relação nenhuma com o 

sentido da palavra "máfia", empregado no exame de primeira instância. 

 

 Aqui se vê caso onde o INPI buscou enxergar a suposta tônica da mensagem 

que se buscava propugnar através da marca, sendo tal aspecto igualmente decisivo 

para a aceitação do sinal. Para referência, este é o sinal identificado como sendo de 

“caráter jocoso” pela instância revisora: 

 

 

Figura nº 11: Logo da marca MÁFIA MARINGAENSE 

 

 Por fim, vale adiantar que a palavra MÁFIA constitui pano de fundo do que se 

tem de mais próximo de um landmark case do TJEU sobre cláusula de moralidade em 

marcas, com o sinal “LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA”. Trata-se de caso em que, 

como veremos no capítulo 18, infra, já na Parte III de nosso trabalho, a última instância 

judicial comunitária entendeu que a ofensividade e o fato de a marca ser “chocante” 

são impositivos para se indeferir um pedido de registro de marca. 

 Outro vocabulário referente à máfia (italiana, em verdade) que extrai 

comportamento contraditório da jurisprudência administrativa do INPI é o termo 

“OMERTÀ”, que, segundo o próprio Instituto, significa “lei do silêncio sobre o crime”643. 

A palavra, aliás, dá nome ao último romance escrito por Mario Puzo – autor de O 

Poderoso Chefão - publicado postumamente um ano após sua morte, em 2000, e que 

 
643 Uma das fases da Operação Lava Jato (a 26ª), inclusive, foi intitulada “Omertà”. Na ocasião, ventilou-
se que a inspiração do nome derivaria do fato de que Antônio Palocci, um dos capos da “máfia” petista 
e alguém que jamais “romperia o silêncio sobre o crime”, era o principal nome a ser preso naquela fase. 
Neste sentido está matéria da imprensa veiculada em O Globo, datada de 26 de setembro de 2016, 
disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/nome-da-nova-operacao-da-lava-jato-omerta-faz-
referencia-mafia-italiana-20179132>. Acesso em: 01 mai. 2020. 
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tem como trama justamente o silêncio utilizado como regra de honra entre criminosos 

para acobertar a prática de crimes. 

Diversos pedidos de registro em diversas classes, referentes à marca “IN’ 

OMERTÀ 9.15 M. C AGERE NON LOQUI” (cujo logo contém uma macabra figura de 

uma caveira) e “IN´ OMERTÀ MC”, do mesmo depositante, foram indeferidos por 

aplicação da cláusula de moralidade no final do ano de 2015 (a despeito de, já na 

época da análise, haver concedidas nas classes 25 e 35 - área de vestuário - marcas 

consistentes exclusivamente do termo OMERTÁ, processos nº 830562800 e 

830562818, respectivamente). Outros processos idênticos do mesmo titular, no 

entanto, foram regularmente deferidos. 

Um dos casos, inclusive, contou com situação peculiaríssima e digna de 

menção em nossa análise. O processo nº 906076692 foi inicialmente indeferido pela 

cláusula de moralidade, sob a alegação do significado de “OMERTÀ” evidentemente 

ligado à criminalidade. No entanto, o INPI, por iniciativa própria (frise-se, sem que 

tenha sido apresentado recurso) anulou o despacho de indeferimento e 

posteriormente decidiu pelo deferimento do pedido no início do ano de 2016. A partir 

daí, diversos outros pedidos da mesma marca para o mesmo titular passaram a ser 

deferidos644, sem motivação aparente quanto ao que possa ter mudado. Não obstante, 

em 2018 novos pedidos voltaram a ser indeferidos por aplicação da cláusula de 

moralidade, sendo curiosíssimo, inclusive, que, a despeito da aparente intolerância 

para com o termo em marcas, alguns dos pedidos foram indeferidos com base no 

inciso XIX do art. 124 da LPI, apontando os registros mais antigos de OMERTÁ no 

ramo de vestuário como anterioridades impeditivas645. Afinal, se o termo é intolerável 

por imoral, é completamente incoerente e incompatível com a isonomia decisão que 

indefere sua presença em marcas por reconhecer que ele já se encontra 

antecipadamente apropriado por terceiros. 

Em suma, trata-se de outro caso onde há cenário completamente caótico no 

que se refere à aplicação da cláusula de moralidade em marcas, havendo marcas 

deferidas, algumas indeferidas pela cláusula de moralidade, uma inicialmente 

indeferida pela cláusula e posteriormente deferida (sem recurso) ao mesmo tempo em 

 
644 A exemplo, veja-se também os processos nº 906181054 e 906293529. 
 
645 Foi o que aconteceu, por exemplo, no processo nº 911325417. 
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que há também casos onde foi aplicado o inciso XIX (para um sinal que supostamente 

não poderia ser apropriado por ninguém, visto ser imoral na visão do órgão). 

Por fim, cumpre fazer comentário rápido referente a outras menções genéricas 

a organizações criminosas. É o caso das marcas SEÑORES CAFETÕES (já 

identificada no preâmbulo deste capítulo), CHEFE DE QUADRILHA (905434765, 

908447442 e 908447558) e CARTEL DO FUNK (914427059). 

Dessas, só o primeiro caso contou com recurso, que logrou êxito em reverter o 

indeferimento inicial pela cláusula de moralidade (que se limitou a reproduzir o 

significado dicionarizado da palavra “cafetão” para justificar a decisão). No parecer 

técnico que acolheu o recurso, frisou-se que o uso da expressão seria aceitável 

porque os serviços (banda de música) eram destinados a consumo pelo público 

adulto. De fato, pedido posterior para a marca “BANDA O CAFETÃO” (913355062) foi 

deferido em 2019. Além disso, há 22 casos onde a palavra PIMP (sinonímica ao termo 

no inglês) foi analisada, sendo que dentre eles há várias marcas deferidas e apenas 

um onde foi aplicada a cláusula de moralidade (826087566, marca “PIMP’S & HO 

PARTY”), novamente denotando a instabilidade jurisprudencial em casos que 

envolvam o inciso III do art. 124 da LPI. De qualquer forma, é possível afirmar-se que, 

de modo geral, é aceitável o uso da palavra CAFETÃO ou PIMP em marcas, a 

despeito de tratar-se de prática criminosa nos termos da legislação brasileira. 

O caso das marcas CHEFE DE QUADRILHA igualmente destoa na 

jurisprudência administrativa do INPI, porque os processos citados são os únicos 

indeferidos com fundamento na cláusula de moralidade. É possível imaginar, 

inicialmente, que a visível associação do termo para com uma atividade criminosa 

tenha sido o motivo pelo qual o indeferimento ocorreu apenas nestes casos. Mas há 

hipóteses anteriores em que o Instituto aceitou a registro marcas que faziam 

referência idêntica, tais como no seguinte (824074890): 

 

 

Figura nº 12: Logo da marca A QUADRILHA 
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 Já tendo realizado todas as observações pertinentes a respeito de contradições 

como a acima evidenciada, podemos encerrar esta passagem comentando também 

brevemente a marca CARTEL DO FUNK, cujo indeferimento pelo inciso III apontou 

que a marca era constituída de “expressão de estímulo à atividade criminosa”. Há 

inúmeros registros de marca contendo a palavra CARTEL (a exemplo de CARTEL DA 

CERVEJA, 911383905), sendo evidente o descabimento da fundamentação adotada. 

Apesar de os cartéis de drogas serem organizações especialmente violentas, não há 

nada que possa tornar especial a marca CARTEL DO FUNK a ponto de tê-la como a 

única a atrair a aplicação da cláusula de moralidade. 

É mais um caso onde a cláusula de moralidade é aplicada de maneira 

completamente aleatória, sem qualquer consideração cuidadosa dos próprios 

precedentes administrativos da mesma Autarquia646. Temos essas constatações 

como evidência forte de que aleatoriedades do tipo sempre ocorrerão, principalmente 

em decorrência da forte dependência em subjetividades que somente a prática deste 

inciso da LPI requer. Temos, em suma, mais um exemplo de como este dispositivo 

torna – e sempre tornará – o sistema menos previsível, mais instável, mais desigual 

e, consequentemente, mais geralmente injusto (além de dispendioso). 

Não obstante essas notáveis “falhas do sistema”, é possível chegar-se à 

conclusão de que a jurisprudência administrativa do INPI é geralmente tolerante para 

com menções genéricas a organizações criminosas. 

 

 Menções específicas a organizações criminosas existentes e conhecidas. 

Casos das marcas “PCC”, “SENDERO LUMINOSO”, “COMANDO VERMELHO” e 

“COSA NOSTRA”. 

 

 Conforme identificamos acima, a jurisprudência do INPI é geralmente tolerante 

a menções genéricas a organizações criminosas e outros tipos de menção 

generalizada a atividades criminosas em geral. No entanto, é de se adiantar que não 

 
646Há de se reconhecer, entretanto, que estas decisões não foram objeto de recurso, pelo que merecem 
algum benefício da dúvida quanto à sua solidez jurídica. Como profissionais atuantes na área há bom 
tempo, tem-se a impressão de que um recurso, principalmente no caso CARTEL DO FUNK, teria boas 
chances de acolhimento. De qualquer forma, nossa intenção é atentar para o caráter verdadeiramente 
aleatório com que a cláusula de moralidade é aplicada na prática. 
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se verifica, via de regra, a mesma tolerância quando a menção feita é a nomes de 

organizações criminosas conhecidas, mesmo que nem de longe haja qualquer 

evidência de tratar-se de apoio material (material support) aos grupos reais 

mencionados. 

 Assim, tem-se que as marcas PCC e SENDERO LUMINOSO, a que tivemos 

acesso aos pareceres técnicos (apenas de primeira instância, não havendo recurso 

em nenhum dos casos) foram indeferidas com base na cláusula de moralidade, o 

mesmo ocorrendo com a marca COMANDO VERMELHO (824048490, a que não 

tivemos acesso ao parecer). 

 Há que se comentar, aqui, que a marca PCC647 conta com diversos registros 

deferidos em diversas classes. Apenas a mencionada foi indeferida com base no 

inciso III, com o parecer técnico resgatando a definição da sigla segundo a Wikipedia. 

O detalhe a se atentar é o de que referida marca reivindicava proteção para 

uso na área de entretenimento e produções culturais (NCL 41)648, o que leva a crer 

que se trata da produção de alguma série televisiva ou filme, seja ficcional ou 

documental, a respeito da conhecida facção criminosa. Veja-se que neste caso, 

mesmo que seja feita referência direta à conhecida organização criminosa, não há 

qualquer motivo para invocar-se a cláusula de moralidade justamente pelos motivos 

apresentados neste capítulo. Ainda que se tratasse de obra de independent advocacy 

(o que sequer é o caso, muito provavelmente), e ainda que seja conduta asquerosa 

engajar-se na defesa de organizações como esta, a livre expressão impõe que o 

registro de marca não encontre barreira em critérios subjetivos de moralidade. 

Por fim, cenário que foge à regra acima esboçada se verifica em marcas que 

mencionem a conhecida “máfia italiana”, qual seja a “COSA NOSTRA”. De 35 pedidos 

de registro historicamente apresentados, apenas 1 foi indeferido com base no inciso 

III – justamente o único que traz a imagem de uma caveira vestindo chapéu italiano 

(911759247). Não obstante, outros sinais que fazem expressa referência à violência 

 
647 Houve também tentativa de registro, pelo mesmo depositante, da marca PRIMEIRO COMANDO DA 
CAPITAL (901193062), referente à expressão por extenso. 
 
648 Os demais registros encontrados são para produtos industriais, o que talvez afaste a impressão de 
estar-se tentando referenciar a organização criminosa – sensação esta que, por algum motivo, se faz 
mais presente quando o pedido é na NCL 41. Talvez o fato de o mesmo depositante ter buscado o 
registro da expressão por extenso (como mencionado na nota anterior) tenha contribuído para 
denunciar a intenção por trás do uso da sigla no pedido de registro. 
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típica desta organização criminosa específica foram deferidos sem qualquer indício 

de questionamento: 

 

  

Figuras nº 13 e 14: Logos das marcas COSA NOSTRA (aceita a registro) e COSA NOSTRA 

(indeferida pela cláusula de moralidade) 

 

 Em conclusão, é de se ressaltar que nossa proposta com a exposição de todos 

estes casos é justamente a de atentar para o caráter completamente aleatório e anti-

isonômico que marca a cláusula de moralidade. O fato de algumas organizações 

criminosas – todas altamente violentas - terem uma espécie de “passe livre” para 

menção em marcas enquanto outras são consideradas “imorais” evidencia uma 

incoerência na prática administrativa que se situa acima de qualquer possibilidade de 

argumentação contrária. Nos termos de nossa argumentação ao longo de todo esse 

capítulo, tem-se que a cláusula de moralidade é inadequada como norte jurídico para 

fundamentar o indeferimento de qualquer destes sinais, que, mesmo altamente 

abomináveis, ainda assim se localizam do lado lícito da fronteira da liberdade de 

expressão. Se há alguma preocupação de ordem pública para evitar que se explore 

comercialmente a imagem de grupos criminosos, glorificando-os e colocando-os como 

uma espécie de referência, essa discussão deve ser travada em contexto social (no 

Congresso, por exemplo), sob seu prisma específico, e sempre contemplando a 

liberdade de expressão. Utilizar-se um dispositivo “coringa” como a cláusula de 

moralidade para “ir indeferindo” registros conforme o sabor do momento confere ao 

sistema marcário caráter lotérico que fulmina a liberdade de expressão e, 

consequentemente, a isonomia. 
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Capítulo 13. Marcas que envolvam termos pejorativos, depreciativos, 

preconceituosos e "discurso de ódio" em geral. 

 

The assumption that constitutionally protected “hate speech” significantly 

contributes to the feared harms is flawed for two reasons. First, there is 

insufficient evidence that “hate speech” in general plays such a role. Second, 

there is even less evidence that constitutionally protected “hate speech” in 

particular has such an effect. When proponents of “hate speech” laws cite 

instances of “hate speech” that, they maintain, are sufficiently harmful to 

warrant censorship, the examples they offer often satisfy the emergency test 

and hence are already punishable. Because constitutionally protected “hate 

speech” by definition does not directly cause specific imminent serious harm, 

any potential harm it might cause is necessarily more speculative and 

unpredictable. (NADINE STROSSEN, em “HATE: Why Should we Resist it 

with Free Speech, not Censorship”, p. 122) 

 

 De todas as facetas da cláusula de moralidade analisadas nessa Parte II, a que 

constitui maior hard case em liberdade de expressão em geral é certamente a temática 

a ser abordada neste capítulo649. Trata-se, como já se sabe, de marcas que 

materializem expressões (que possam ser entendidas ou de fato sejam) depreciativas, 

desrespeitosas, preconceituosas e assim por diante, muitas vezes constituindo 

também o que comumente se possa chamar “discurso de ódio”650 651. Isso porque 

 
649 Assim descreveu a temática do “hate speech” Rodney Smolla, conhecido scholar em liberdade de 
expressão dos Estados Unidos. Cf. SMOLLA, Rodney. Free Speech in an Open Society. Estados 
Unidos: Vintage, 1993. p. 151. 
 
650 Há inúmeras tentativas doutrinárias de definição do conceito, que raramente é definido legalmente, 
mas fato é que como bem coloca Strossen, em tradução livre, “seu núcleo conceitual tal como 
geralmente compreendido é o de tratar-se de discurso que expressa visões odiosas ou discriminatórias 
quanto a certos grupos que, estiveram historicamente sujeitos à discriminação (tais como negros, 
judeus, mulheres e população LGBT) ou quanto a certas características pessoais que servem para 
discriminar (tais como a raça, religião, gênero ou orientação sexual”. No original: “Its generally 
understood core meaning is speech that expresses hateful or discriminatory views about certain groups 
that historically have been subject to discrimination (such as African Americans, Jews, women, and 
LGBT persons) or about certain personal characteristics that have been the basis of discrimination (such 
as race, religion, gender, and sexual orientation)”. In: STROSSEN, Nadine. Hate: Why Should we 
Resist it with Free Speech, not Censorship. Estados Unidos: Oxford University Press, 2018. Por não 
haver definição universal, a autora utiliza o termo entre aspas, prática que aqui também adotaremos. 
 
651 Ainda sobre a definição de “discurso de ódio”, Eric Heinze igualmente detecta que nenhum dos 
termos utilizados é satisfatoriamente exato para abranger todas as situações. O autor, com base em 
Bhikhu Parekh, menciona que o termo "discurso de ódio" é, em rigor, inapropriado porque foca na 
questão do "ódio", que é um sentimento forte e explosivo. No entanto, muitos destes discursos 
preconceituosos, discriminatórios e assim por diante não são proferidos num contexto de ânimos 
extremados, mas com total controle, cálculo e consciência do que se está fazendo, a exemplo das 
negações do Holocausto e o racismo "científico". Já autores como Weinstein e Hare preferem trabalhar 
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enquanto as outras formas de expressão analisadas nos capítulos anteriores, mesmo 

se levadas às últimas consequências, caracterizam pouco mais que sentimentos 

gerais de ultraje, escândalo ou até crimes de incitação, o discurso aqui abordado “toca 

feridas mais profundas”, pelo que tendem a atrair, especialmente no Brasil, iniciativas 

de criminalização do discurso. 

 Cumpre ressaltar inicialmente que são plenamente aplicáveis a este capítulo 

os pressupostos teóricos firmados no anterior (sobre marcas que contenham 

advocacia da violência ou referências a grupos criminosos em geral) e no capítulo 5 

(especialmente 5.1), supra. As premissas ali firmadas servirão de início à discussão 

mais específica que aqui desenvolveremos. Assim, é o caso de resgatarmos desde já 

tudo aquilo que dissemos quanto aos discursos que transitam do lado lícito, ainda que 

próximos à fronteira, da legalidade em liberdade de expressão. Referimo-nos a 

aqueles que, mesmo infamatórios ou carregados de mensagens socialmente 

controversas (e geralmente repudiadas pela maioria), ainda se atêm ao plano das 

abstrações, não se caracterizando a imminent lawless action, qual seja a urgência e 

a probabilidade de quebra da paz social concreta justificantes de uma intervenção 

estatal preventiva (supressória). Estas noções serão importantes como ponto de 

partida ao desenvolvimento teórico deste capítulo. O mesmo vale para nossa 

construção acerca da novel identificação do discurso como algo capaz de causar 

danos e o inexistente “direito de não ser ofendido”, mas esta discussão teremos que 

aqui adaptar tendo em vista a temática específica a ser trabalhada. 

Não deveria ser necessário, mas é imprescindível uma vez mais sublinharmos 

que a análise que aqui realizamos sob o prisma expressivo consiste em nada mais 

que defesa de posicionamentos pouco restritivos ao livre discurso. Não se trata de 

endosso a quaisquer ideias eventualmente propugnadas mediante uso dessa livre 

expressão menos amarrada, que vislumbramos como a mais apropriada para um 

 
com um conceito mais amplo, em tese capaz de abarcar mais situações, qual seja o de "discurso 
extremo" (extreme speech) - esse é, inclusive, o título da conhecida obra coletiva que organizaram 
sobre o assunto, prefaciada por Ronald Dworkin. Ou seja, não há definição única do que seja o termo, 
tampouco é possível conceituá-lo de maneira que abarque todas as situações possíveis. Resta 
trabalhar com base em uma noção mais vaga do que seja esse "instituto jurídico", ao melhor estilo 
Potter Stewart e seu "I know it when I see it" - no caso, denotando a impossibilidade prática de definir-
se o que seja obscenidade (vide capítulo 10, supra), cenário que se repete quanto ao discurso de ódio. 
Cf. HEINZE, Eric. Hate Speech and Democratic Citizenship (op. cit.), p. 22-23. Ainda, PAREKH, 
Bikhu. Is There a Case for banning Hate Speech? In: HERZ, Michael; MOLNAR, Peter (Orgs.) The 
Content and Context of Hate Speech: Rethinking Regulation and Responses. Estados Unidos: 
Cambridge University Press, 2012. p. 37-56. E, por fim, HARE, Ivan; WEINSTEIN, James (Orgs.) 
Extreme Speech and Democracy. Reino Unido: Oxford University Press, 2009. 
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regime democrático – especialmente as ideias repugnantes em geral, a exemplo das 

que mencionaremos neste capítulo. Como bem resumido por Nadine Strossen, Ex-

Presidente da American Civil Liberties Union (ACLU), em trecho já citado na 

introdução de nosso trabalho652 

 

“(...) You said something about how does it feel to defend people you disagree 

with. To me, I'm never defending them, I'm never defending their ideas, I'm 

never defending what do they say. I am defending the principle that 

government should not have power to silence speech just because the 

majority of the public, even the vast majority of the public, loathes, despises 

the idea that the speech is conveying”653 

 

 Deixar claro que estamos defendendo princípios, e não o conteúdo de 

quaisquer ideias odiosas (que veementemente repudiamos), é absolutamente 

necessário tendo em vista que há um costume bem difundido, principalmente na 

sociedade atual, de distorcer o posicionamento alheio, especialmente se antagônico 

ao mainstream. No caso, não há dúvidas de que o tema do discurso de ódio e demais 

expressões preconceituosas ou desrespeitosas no Brasil, ao menos na seara jurídica, 

é dominado por análises que concluem pela imperatividade de sua completa 

criminalização e consequente supressão. Há dezenas de motivos pelos quais um 

jurista no Brasil pode sustentar que uma fala discriminatória deve invocar a aplicação 

de penas criminais e muitas outras sanções jurídicas sérias, sem espaço para 

qualquer leniência – é tarefa relativamente fácil do ponto de vista jurídico – o que não 

é sinônimo de verdade ou correção. 

 A essa altura já deve estar claro que, na linha do que temos defendido ao longo 

de toda essa tese, se pode adiantar desde já, sem mistério, que nosso posicionamento 

é o de que mesmo tais discursos odiosos devem poder ser livremente proferidos, 

 
652 E que, também como ali explicitado, se referia ao episódio em que a ACLU defendeu o direito de os 
nazistas marcharem por Skokie, uma cidade majoritariamente composta de sobreviventes do 
Holocausto. O episódio rendeu críticas e desassociações em massa à entidade, cuja postura é bem 
justificada pelo trecho citado. 
 
653 Grifos nossos, mas que correspondem à ênfase dada oralmente na fala de Strossen. Tradução livre: 
“Você mencionou algo sobre como me sinto ao defender pessoas com as quais discordo. Para mim, 
eu nunca os estou defendendo, nunca estou defendendo as ideias deles, nunca estou defendendo o 
que eles dizem. Estou defendendo o princípio de que o Estado não deve ter o poder de silenciar 
discursos só porque a maioria do público, até a vasta maioria do público, repudia, despreza a ideia que 
o discurso está transmitindo”. Entrevista completa disponível (em inglês) em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=1W127aKzgoU> - a partir de 08:39. Acesso em: 16 jul. 2020. 
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desde que não ultrapassem o plano do discurso e não rompam a já vista barreira da 

imminent lawless action. No entanto, há de se reconhecer que a tarefa de discutir este 

assunto de maneira exaustiva nas poucas páginas de espaço que temos para dedicar 

a este capítulo faria injustiça à complexidade do tema. Tem-se aí material para uma 

tese inteira – como de fato existem diversas só sobre “discurso de ódio” no Brasil. Não 

podemos, no entanto, deixar com que a vastidão do tema nos impeça de analisarmos 

os pontos mais relevantes da temática atinentes ao nosso objeto de pesquisa, qual 

seja a inviabilidade da cláusula de moralidade em marcas. Assim, ainda que reste a 

sensação de que há sempre mais pontos a abordar e mais páginas a escrever, nosso 

esforço aqui será o de sermos sucintos o bastante para trazer à baila somente aquilo 

que seja de interesse para nosso tema. 

 Por fim, ressalte-se que reconhecemos que se trata de uma corrente 

minoritária, no Brasil, de compreensão do Direito. Sabemos que há uma infinidade de 

julgados e produções doutrinárias entendendo justamente o contrário do que estamos 

prestes a defender. Em verdade, como bem dizia Schroeder em seus escritos sobre 

liberdade de expressão obscena redigidos no início do século XX, é possível 

igualmente afirmar que, no tema presentemente tratado, parece-nos claro que há uma 

“predisposição emocional adversa” (adverse emotional predisposition) que atua em 

desfavor de uma reflexão isenta sobre a livre expressão do “discurso de ódio”. O 

conceito é aqui utilizado para denotar fenômeno em que a “consciência pública sente 

uma apaixonada necessidade moral” em posicionar-se pela supressão completa do 

“discurso de ódio” - quem o faz certamente tem a sensação de estar, assim, 

protegendo os mais vulneráveis. “A relação do assunto para com nossa vida 

emocional torna bastante provável que exista na maioria das mentes uma intensa 

vontade de acreditar - uma esperança apaixonada” de que assumir este 

posicionamento sinaliza uma virtude sinonímica à de ser contra as ideias em si 

professadas nestes discursos654 - o que, nos termos da fala de Nadine Strossen acima 

citada, não procede desde o início. Defender a livre expressão deste tipo de discurso 

não significa defender em si as ideias, o conteúdo de qualquer fala racista ou 

 
654 Citações extraídas de SCHROEDER, Theodore. "Obscene" Literature and Constitutional Law: 
A Forensic Defense of Freedom of the Press (op. cit.), p. 25-26. No original: “"(...) the public 
conscience feels the same passionate "moral" necessity (...)" (p. 25) e "the relation of the subject-matter 
to our emotional life makes it quite probable that there exists in most minds an intense "will to believe" - 
a passionate hope - that I am wrong” (p. 26). 
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preconceituosa em geral. No entanto, não temos como negar que, por ser forte a 

impressão contrária, principalmente quando superficial, há uma predisposição quase 

emocional a qualquer intérprete do Direito em rejeitar-se, de pronto, o posicionamento 

que estamos prestes a sustentar. 

 Schroeder, no início do século XX, era uma das poucas vozes a defender a 

possibilidade de livre expressão desimpedida de discursos obscenos (altamente 

reprimidos pelo Estado, como já vimos nos capítulos 6.3 e 10, supra). Reconhecia que 

partia de posição de natural desvantagem ao sustentar esta visão não por descrença 

nos argumentos jurídicos a serem ofertados, mas pela resistência natural de 

quaisquer interlocutores em sequer cogitar-se refletir sobre um tema “tabu” como era 

a sexualidade naquele tempo. Assim como Schroeder propôs para aquele cenário, o 

melhor método possível para dissipar, ainda que somente um pouco, essa 

predisposição moral adversa é mostrar-se, através de argumentos baseados na 

lógica, que tomar decisões (principalmente de política pública) com base em emoções 

derivadas exclusivamente da moral, ignorando a razão, não é o melhor 

procedimento655. 

Assim, da mesma forma que fez Schroeder ao iniciar sua análise sobre a 

questão socialmente hostilizada da obscenidade no início do século XX, resta 

convidarmos o leitor a colocar de lado os sentimentos decorrentes da moral em favor 

da racionalidade, deixando-se guiar exclusivamente por critérios objetivos na análise 

jurídica da questão. Só assim seremos capazes de transmitir, com sucesso, os 

motivos pelos quais entendemos que a cláusula de moralidade em marcas, nesta sua 

faceta específica, em verdade causa mais males do que benefícios sociais se mantida. 

Tem-se, em suma, que esse cenário de predisposição moral adversa ao tema (pela 

presumida ampla maioria dos interlocutores) não pode servir para inibir nosso 

exercício argumentativo, que se fundamentará no Direito tanto quanto os as leituras 

daqueles que nos são contrários. É nisso que consiste a defesa de uma tese. 

 Feitas estas considerações iniciais, parece-nos claro que o esforço inicial de 

nossa construção teórica acerca do tema concreto deva ser o de tentar compreender 

porque tanto se defende o trato do “discurso de ódio” como crime - ou seja, os motivos 

 
655 Cf. Idem, p. 26. 
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pelos quais geralmente se busca cravar uma exceção à regra geral de proteção 

expressiva para essa categoria específica de discurso. 

 Identificam-se, na doutrina, duas finalidades principais conectadas às 

legislações (sejam promulgadas ou propostas) que tutelam “discursos de ódio”656. A 

primeira é a de “proteção da democracia”657. Essa esteve bastante presente no 

contexto da Segunda Guerra Mundial, quando começaram a surgir propostas de 

criminalização do discurso de ódio como mecanismo para, supostamente, evitar que 

os nazistas pudessem implantar este regime nos Estados Unidos – o que, nesta 

acepção, poderia vir a ocorrer caso o Estado não atuasse para impedir a difusão de 

suas ideias autoritárias658. A segunda função – e predominante nos debates 

doutrinários sobre o tema – é a de proteção de minorias socialmente vulneráveis659 

de eventuais danos que seriam causados por este tipo de discurso – tais como a 

discriminação, a violência e abalos psíquicos de toda sorte. Ainda, desdobrando-se e 

estendendo-se este segundo entendimento, um objetivo implícito destas normas 

estaria na defesa do pluralismo660 que, por sua vez, decorre do princípio da dignidade 

da pessoa humana. Banir “discursos de ódio” seria, por essa ótica, mera operação 

lógica deste princípio. Feitos tais apontamentos, podemos passar, então, a primeiro 

desenvolver cada uma das justificações acima descritas para, depois, oferecermos 

 
656 O que, obviamente, não significa que não haja vasta gama de argumentos a justificarem, cada qual 
com seu fundamento, a necessidade de existência de legislações punitivas do “discurso de ódio”. Um 
bom apanhado de todos estes argumentos está justamente na conclusão da obra de Heinze (citada 
logo a seguir). Veja-se que só na obra de Heinze são rebatidos 20 argumentos em favor dos hate 
speech bans. Nadine Strossen, em Hate (op. cit.), igualmente, perpassa outros tantos. Por óbvio não é 
nosso objetivo esgotarmos o tema, o que facilmente nos renderia uma tese na íntegra. Repassaremos 
os dois argumentos que entendemos ser os mais recorrentes, ou os mais presentes no debate acerca 
dessa temática no âmbito da liberdade de expressão. Não por coincidência, trata-se também dos 
argumentos que mais se relacionam com a temática no que diz respeito à cláusula de moralidade em 
marcas. 
 
657 Heinze chama essa justificação de “argumento de Weimar” ou “argumento da bola de neve 
(snowball)”. Trata-se da noção de que o “discurso de ódio” pode até se iniciar pequeno, de maneira 
incipiente na sociedade, mas isso pode vir a crescer como uma onda (ou uma bola de neve), assumindo 
tamanho cada vez maior caso nada seja feito a respeito. Isso teria acontecido na República de Weimar 
na Alemanha pré-nazista, onde o discurso teria fomentado o fascismo que, por sua vez, derrubou a 
democracia e abriu caminho para a história tal como a conhecemos. Cf. HEINZE, Eric. Hate Speech 
and Democratic Citizenship (op. cit), p. 3, 81, 129-136. 
 
658 Cf. WALKER, Samuel. Hate Speech: The History of an American Controversy. Estados Unidos: 
University of Nebraska Press, 1994. p. 9-11. 
 
659 Neste sentido, cf. HEINZE, Eric. Hate Speech and Democratic Citizenship (op. cit.), p. 23. 
 
660 Cf. Idem, p. 66-68, 187. 
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nosso posicionamento a respeito e encaminharmos nossa conclusão, aclarando a 

relação das marcas com toda essa discussão. 

 Segundo Samuel Walker, é na década de 1920 que surgem os primeiros 

debates jurídicos acerca da possibilidade de restringir-se discursos de teor ofensivo à 

religião ou etnia nos Estados Unidos. Tais discussões são fruto de reações da 

sociedade organizada à escalada de violência religiosa e racial promovida pela Ku 

Klux Klan (KKK), e tem como contrapartes, nessa época, a American Civil Liberties 

Union (ACLU – criada em 1920) e a National Association for the Advancement of 

Colored People (NAACP – criada em 1909). As controvérsias envolvendo o “discurso 

de ódio” neste período, no entanto, eram esporádicas e adquiriam caráter 

regionalizado. Na década de 1930, com a ascensão do nazismo na Alemanha, grupos 

paramilitares começaram a surgir também nos Estados Unidos, e com eles atingiu 

nível nacional a discussão sobre a imposição de restrições a discursos de ódio. As 

propostas proibitivas concebidas a partir deste período tem como pretenso objetivo 

justamente impedir a tomada do poder por grupos nazistas “na origem”, impedindo, 

supostamente, qualquer possibilidade de difusão ou popularização de ideologias 

violentas661. Argumentavam os defensores das restrições que o regime nazista 

suprimia todas as liberdades civis dos indivíduos, e deixá-los conduzir sua 

propaganda ideológica livremente poderia dar-lhes a chance de fazer o mesmo neste 

outro local (no caso, os Estados Unidos). Por isso, o regime representado por este 

tipo de discurso é algo tão brutal que seria impossível vislumbrar qualquer tipo de 

tolerância para com quem expressa tal ideário662.  

Uma das justificações fundamentais para banir-se o “discurso de ódio”, assim, 

está justamente num suposto papel preventivo de males maiores que poderiam vir a 

ocorrer caso o discurso circulasse livre e desimpedido pela sociedade, geralmente 

apresentando-se o argumento como “defesa da democracia” “cortando o mal pela 

raiz”. Em outras palavras, segundo a proposta, não se pode admitir o “discurso de 

 
661 Todo o parágrafo baseado em WALKER, Samuel. Hate Speech: The History of an American 
Controversy. (op. cit.). p. 38-61. 
 
662 Essa argumentação consta de fonte da época, elaborada no centro desse debate, qual seja o curto 
documento Should we Defend Free Speech For Nazis in America? elaborado pela ACLU em 1934 e 
que analisa brevemente essa questão sob o prisma expressivo, definindo e fundamentando o 
posicionamento pró-discurso da entidade naquele contexto (que marcaria a entidade na história e seria 
repetido no caso Skokie, décadas depois). Cf. ACLU – AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION. Should 
we Defend Free Speech for Nazis in America? Estados Unidos: ACLU, 1934. 
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ódio” porque fazê-lo significa admitir a possibilidade de uso das ferramentas 

democráticas com finalidades de destruição da própria democracia ou de seus 

valores. Se a expressão deste tipo de ideário for livre, corre-se o risco de que a 

sociedade o acolha, o que conduziria a cenário supostamente análogo ao verificado 

quando da ascensão do nazismo na Alemanha. 

 Outra justificação comum para a criminalização do discurso de ódio, 

naturalmente coadunada com a rejeição desta categoria discursiva no âmbito das 

liberdades, está ligada ao caráter potencialmente danoso desse tipo de expressão, 

especialmente (até especificamente) quando direcionado a minorias e outras 

populações “historicamente alvo de discriminação”. 

Como já vimos extensamente em 5.1, supra, houve, ao longo do século XX, o 

desenvolvimento de doutrinas em diversas frentes do conhecimento a sustentarem 

que o discurso puro e simples pode causar danos ao ser humano tanto quanto uma 

agressão física663. Especificamente no que se refere ao livre discurso, como também 

vimos, a construção teórica clássica de Stuart Mill admitia a possibilidade de 

supressão de alguns tipos de expressão que se constituíssem em “dano”. Em 

verdade, trata-se somente do exercício da expressão que resulte em danos físicos 

reais e factuais a alguém - ou o direcionamento claro para que isso ocorra através de 

interposta pessoa - pelo que estas novas construções doutrinárias operaram 

justamente na expansão deste conceito para abranger também danos psíquicos e 

abalos morais em geral. 

 Inúmeros autores trabalham com a noção de que as legislações que proíbem o 

proferimento de “discursos de ódio” assim o fazem com o intuito de proteção de 

minorias vulneráveis contra eventuais danos resultantes destes discursos. Sem 

dúvida, alguns dos autores dessa vertente mais citados no âmbito desta dogmática 

jurídica são Jeremy Waldron, com seu relativamente recente The Harm in Hate 

Speech, e Mari J. Matsuda, Richard Delgado et al (escrevendo em coautoria), com 

 
663 Faz sentido pensar-se que daí mesmo venha o termo “agressão verbal”. 
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seu já “consagrado” (publicado em 1993) Words that Wound664 665. Na linha do já visto 

em 5.1, supra, é comum que se trabalhe, neste campo, com a noção de que o 

“discurso de ódio”, apesar de não constituir uma agressão física verdadeira, pode ter 

as mesmas repercussões – daí o uso de analogias como “veneno de ação lenta” (slow 

acting poison), “assassinato de espírito” (spirit murder), atos de “destruição” psíquica 

(psychic destruction) para equiparar estes discursos a males físicos, vide a própria 

noção de “palavras que machucam” (“words that wound”). 

Mais especificamente, a expressão preconceituosa, discriminatória ou mesmo 

apenas desrespeitosa em geral resultaria em dano concreto aos indivíduos 

vulneráveis porque fulminariam sua reputação; sua dignidade (o discurso seria 

“degradante”); sua estabilidade emocional ou psíquica; além de sua própria 

integridade física (visto que tais expressões podem constituir um chamado à violência 

ou, no mínimo, ao tratamento hostil e excludente contra tais populações). As normas 

punitivas do “discurso de ódio” teriam, assim, o objetivo de proteger as minorias do 

sofrimento de tais danos, sendo justificadas com base em uma miríade de princípios 

e valores humanos e constitucionais – fundamentalmente derivados da igualdade e 

da dignidade. Tanto é que estas macrocategorias de danos trazidos pelo “discurso de 

ódio” e supostamente tutelados por suas proibições constam das legislações 

nacionais e tratados em inúmeras roupagens distintas, sendo que análises extensivas 

(nunca exaustivas) destas diferentes formas de disciplinamento legal do tema bem se 

encontram na obra de Alexander Brown666 e Nadine Strossen667. 

 
664 Propomos aqui um desafio de testagem empírica de nossa assertiva: pegue-se virtualmente 
qualquer trabalho acadêmico acerca de discurso de ódio já produzido no Brasil. É quase impossível 
que lá não esteja citado o famigerado The Harm in Hate Speech, muito provavelmente como se fosse 
“a” obra definitiva, a grande referência doutrinária sobre discurso de ódio no mundo. O mesmo 
acontece, mas em menor escala, com o Words that Wound. Como veremos, nem de longe deveriam 
ser tratadas como obra de referência, dada a falência maciçamente demonstrada de sua argumentação 
jurídica. 
 
665 A eles se unem Charles R. Lawrence III e Kimberlè Crenshaw. Trata-se de um combinado de artigos 
escritos pelos autores, publicado em conjunto em virtude do fio temático presente. 
 
666 BROWN, Alexander. Hate Speech Law: A Philosophical Examination. Estados Unidos: 
Routledge, 2015. p. 19-38. Nesta obra o autor identifica dez tipos de “clusters” (“grupos” ou “conjuntos”) 
de normas que tutelam, de diferentes maneiras, a expressão de “discursos de ódio”. Isso é, dez 
abordagens normativas diferentes acerca do assunto, cada uma tutelando o tema de forma distinta. 
Alguns exemplos de diferentes formas de normatizar-se o tema colocam o “discurso de ódio” como se 
fossem “difamação coletiva”, “ameaça à ordem pública”, “violação de direitos humanos” e assim por 
diante. 
 
667 Em Hate (op. cit.), p. 108-109, Strossen lista diversas formas usadas por legislações para “tipificar” 
os “discursos de ódio”, no contexto de um comentário mais amplo sobre o tema. 
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Assim, entendendo termos satisfatoriamente identificado os principais motivos 

justificantes da existência de legislações proibitivas do “discurso de ódio”668, podemos 

passar a nos posicionar a respeito delas para, posteriormente, deixarmos claro como 

isso tudo se encaixa em nossa tese a respeito da inviabilidade da cláusula de 

moralidade em marcas. 

 Apesar de a identificação dos motivos justificantes de restrições legais ao 

“discurso de ódio” ter ocorrido em duas frentes – a primeira, quanto à “defesa da 

democracia” e a segunda relativa a “danos” causados a minorias e demais alvos desse 

tipo de expressão – podemos oferecer uma resposta que integre ambas as hipóteses. 

 Em primeiro lugar, é necessário deixarmos claro que não entendemos que o 

discurso desrespeitoso, discriminatório e assim por diante é incapaz de afetar as 

sensibilidades de outrem, causando feridas emocionais muitas vezes profundas, que 

podem de fato vir a causar reações corporais para além da psique (psicossomáticas). 

Nossa abordagem não consiste em afirmar que grupos afetados por discursos desta 

natureza devem se manter inertes – reconhecemos que isso não é possível ou 

desejável. Tampouco se baseia em afirmar que jamais possa haver qualquer hipótese 

de resposta jurídica a tipo de discurso em virtude da livre expressão. O espírito de 

nossa proposição é o de que o escrutínio jurídico apropriado para a questão passa 

por entender porque a melhor solução para este problema social não consiste na 

passagem de normas punitivas ou que tenham o intuito de suprimir discursos com 

base no ponto de vista expressado – entendimento que passa também pela cláusula 

de moralidade. Ainda, consiste em entender que o Direito já conta com mecanismos 

para coibir expressões que efetivamente cruzem a fronteira da ilicitude, a exemplo da 

difamação, do assédio, da ameaça e assim por diante. 

Ainda que não se possa negar que o “discurso de ódio” tenha a tendência de 

causar males e outros efeitos negativos a outrem, isso é diferente de afirmar que ele 

sempre terá esse resultado. Neste sentido, não é possível afirmar-se que todo 

“discurso de ódio” será proferido e absorvido por seus alvos de maneira uniforme. 

Com isso queremos dizer que o contexto social e político de proferimento da 

expressão, o conteúdo exato da fala, bem como as características individuais dos 

 
 
668 Obviamente que sem qualquer pretensão de esgotar o tema, que bem pode – como de fato ocorre 
– render obras integrais só para analisar tais justificativas. 
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interlocutores envolvidos necessariamente repercutirão na análise jurídica a ser feita 

casuisticamente669. 

 Tem-se aí um dos primeiros problemas com leis punitivas de “discurso de ódio”: 

o contexto é algo volátil demais para estabelecer-se uma legislação punitiva que 

consiga ser ao mesmo tempo isonômica, precisa, eficaz e justa. Este fato, assim como 

em todas as hipóteses analisadas em nossa tese, decorre da subjetividade que 

necessariamente será usada para qualificar o discurso como concernente à categoria 

em questão. Essa subjetividade – assim como ocorre com a cláusula de moralidade 

em marcas (questão que desenvolveremos um pouco mais adiante neste capítulo) – 

resultará, na infinita maioria das vezes, em normas demasiadamente vagas – o que 

as torna anti-isonômicas - ou com escopo de aplicação excessivamente restrito – o 

que não só tira seu necessário caráter neutro como as torna, via de regra, inúteis aos 

propósitos originalmente traçados. 

Neste sentido, veja-se que uma das mais clássicas proposições teóricas em 

favor de tutela jurídica supressiva do “discurso de ódio” é o artigo “Public Response 

to Racist Speech”, de Mari J. Matsuda, constante da coletânea Words that Wound. 

Nele, a autora oferece670 três características para viabilizar a identificação do discurso 

como "de ódio" (no caso, no contexto do racismo): 1) o teor da mensagem ser de 

"inferioridade racial"; 2) a mensagem ser direcionada a um "grupo historicamente 

oprimido" (historically opressed group); 3) a mensagem ser de conteúdo persecutório, 

odioso e degradante. Reconhecemos que se trata de uma tentativa honesta de 

restrição do escopo de eventual lei proibitiva do discurso de ódio para que essa 

somente “capture” expressões que, em tese, causem “danos” a seus alvos. No 

entanto, mesmo a autora prevê que estes critérios estão sujeitos a inúmeros 

problemas de aplicação prática decorrentes do contexto e dos falantes envolvidos, 

 
669 Neste sentido, cf. HEINZE, Eric. Hate Speech and Democratic Citizenship (op. cit.), p. 8. Também 
STROSSEN, Nadine. Hate (op. cit.), p. 123-124. Heinze menciona que a adjetivação dos danos 
causados pelo “discurso de ódio” através de termos utilizados para designar males físicos – tais como 
“veneno”, “areia movediça” e assim por diante – tem o propósito, dentre os proponentes das proibições, 
de caracterizar tais danos como algo estanque e sempre presente, independentemente do contexto. 
Concordamos, e parece-nos evidente, que o contexto político-social e o contexto fático do proferimento 
do “discurso de ódio” terá repercussão direta na análise jurídica a ser feita, sendo inviável pensar-se 
em uma espécie de dano objetivo, presumido. 
 
670 Cf. MATSUDA, Mari; DELGADO, Richard et al. Words That Wound: Critical Race Theory, 
Assaultive Speech, And The First Amendment. Estados Unidos: Westview Press, 1993. p. 36. No 
caso, o artigo é de autoria exclusiva de Mari Matsuda, inserido na coletânea publicada como obra 
coletiva. 
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havendo inúmeros hard cases onde mesmo um discurso que se encaixe nestas três 

condicionantes não poderá ser qualificado como “de ódio”. 

O principal caso imaginado pela autora671 é o de "expressões de ódio, revolta 

e raiva dirigidas contra membros de grupos dominantes por membros de grupos 

subordinados", que não seriam criminalizadas nestes casos. Isso porque a autora 

acaba por colocar mais uma "condicionante" a seu entendimento (evidenciando 

preliminarmente o subjetivismo e a seletividade de uma doutrina que se pretende 

igualitária): a expressão, para ser qualificada como "de ódio", deve também estar 

"ligada à perpetuação de relações racistas verticais", sendo que, em casos como os 

da hipótese acima aventada, a expressão não estaria "ligada à dominação estrutural 

de outro grupo". Assim, mesmo se proferida uma expressão "de inferioridade racial", 

"direcionada a membro de grupo historicamente oprimido (mas que, por alguma de 

suas características, acabe integrando algum “grupo dominante”) e "de conteúdo 

persecutório, odioso e degradante", nem sempre ela se caracterizará como "discurso 

de ódio" segundo essa doutrina referencial. Sua aplicação será seletiva: se o membro 

de determinado segmento social "historicamente subjugado" proferi-la contra alguém 

que, sabe-se lá utilizando qual critério, seja identificado como não pertencente a esse 

grupo (ou a nenhum outro), não haverá “discurso de ódio”, mas se os papéis se 

inverterem, a conclusão igualmente será oposta. O exemplo de discurso utilizado pela 

autora é o dos “demônios brancos” (“white devils”) utilizados na retórica de Malcolm X 

– este seria “danoso”, mas não se qualificaria como “de ódio” por conta da ausência 

de um fator de “dominação histórica” conforme uma análise contextual do discurso 

evidenciaria. 

No caso hipotético de ofensas proferidas por um homem negro contra uma 

mulher branca – ambos pertencentes a grupos “historicamente oprimidos”, pelo 

menos segundo alguma visão histórica mainstream - o critério qualificador do discurso 

começa a incidir em contradições lógicas internas. O cenário piora conforme vão 

sendo adicionadas características pessoais a cada um dos interlocutores – 

caracteriza-se verdadeira disputa para decidir o caso determinando-se, ad aeternum, 

quem é o “historicamente mais oprimido”. E, em certos contextos, mesmo “grupos 

historicamente oprimidos” podem constituir a maioria detentora do poder, como bem 

 
671 Idem, p. 38-39. 
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observa Strossen672. A proposição apenas aponta, como solução a tais críticas, que é 

necessário investigar-se, por meio de evidências, onde se localiza a subordinação 

histórica, no caso, para verificar se houve ou não “discurso de ódio”. A essa altura, 

valores como a isonomia, a segurança jurídica, a razoabilidade, o devido processo 

legal e a própria dignidade da pessoa humana – além da livre expressão, certamente 

- já se encontram distantes, dado que o critério para a aplicação da norma é 

puramente subjetivo, sujeito inclusive a leituras históricas particulares. 

Trata-se de somente um exemplo de proposição seletiva a embasar a aplicação 

prática de normas contra “discursos de ódio”, mas que tendem a se repetir em 

quaisquer diplomas normativos que tenham este propósito: uma vagueza em seus 

termos que deixará quase sempre aberta a possibilidade de sua utilização contra as 

próprias minorias que o diploma pretende proteger de “danos” em primeiro lugar. O 

exemplo da proposição de Matsuda já deixa isso bastante claro: apesar de se 

pretender restritiva, abarcando apenas casos muito limitados de discursos com certas 

características proferidos especificamente contra populações em tese também 

restritas (posto que seriam “minorias”), a necessária vagueza com que seus termos 

necessitam ser redigidos tendo em vista tal objetivo dá vazão à possibilidade de sua 

aplicação arbitrária contra as próprias minorias que se supõe proteger. 

Aqui, é o estudo de Nadine Strossen que merece destaque, vez que se baseia 

na análise de inúmeras legislações nacionais acerca de hate speech, além de casos 

concretos, podendo oferecer uma análise que não teríamos como desenvolver no 

curto espaço de que dispomos para o tema. De maneira contundente, a autora (que 

passa longe de ser alguém identificável como “simpatizante” do ódio ou de ideologias 

“extremistas”- Strossen é judia e presidiu a ACLU por mais de uma década) argumenta 

que legislações de tutela do "discurso de ódio" costumam ser utilizadas contra aqueles 

que não gozam de qualquer poder político, principalmente minorias e grupos críticos 

ao governo. O caminho para tanto é, como não surpreende, a interpretação ampla do 

conteúdo de dispositivos legais - o que é inevitável, visto que não há como não os 

frasear com termos que não sejam excessivamente vagos. Tais legislações são 

utilizadas para suprimir também visões de oposição política ao establishment, que são 

fácil - e erroneamente - taxadas como "ataque às instituições" ou “antidemocráticas”. 

 
672 STROSSEN, Nadine. Hate (op. cit.), p. 114-115. 
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Os exemplos abundam: legislações de "discurso de ódio" foram utilizadas para 

reprimir opositores do apartheid na África do Sul e no Sri Lanka; na Turquia para 

penalizar críticos do governo; e, em inúmeros países, para punir tanto líderes 

religiosos que nada mais fizeram que citar seus textos sagrados como terceiros 

céticos ou críticos da religião em si. A expressão das minorias é frequentemente 

política, propondo rupturas e, não raro, utilizando-se de termos contundentes ou 

inflamatórios. Identificá-las como "ódio" é tarefa fácil para tais leis, que já foram 

utilizadas para punir ativistas do Black Lives Matter e ativistas LGBT da mesma forma 

com que foram utilizadas para punir supremacistas brancos e outros simpatizantes de 

extremismos em geral. Uma das passagens mais assertivas da obra de Strossen, 

inclusive, é aquela em que aponta que os mesmíssimos argumentos jurídicos que 

fundamentam estas leis como "protetivas de minorias" – poderiam ter sido usados, 

ipsis litteris, para justificar a supressão das marchas de Martin Luther King, Jr. por 

direitos civis à cidade de Cicero, no Estado de Illinois. Assim como a luta política de 

MLK, o próprio discurso abolicionista da escravidão, nos anos 1830, chegou a ser 

caracterizado como "incitação à violência" por diversas legislações locais - havia o 

temor de que levassem a revoltas de escravos - e licitamente suprimidos por diplomas 

análogos às atuais "leis de discurso de ódio"673. 

Assim, tem-se que legislações geralmente concebidas com o intuito - nobre – 

de proteger minorias tende a resultar em seu uso contra estas mesmas minorias, ou 

no mínimo possibilitar que isso ocorra. Se há uma alegação genérica de que o 

ordenamento jurídico como um todo, incluído o sistema judicial, discrimina minorias, 

perpetuando o que se chame “racismo estrutural”, leis punitivas de “discurso de ódio”, 

na prática, cumprem o papel de oferecer a esse sistema “opressor” mais uma arma 

para seu propósito maligno674. 

 
673 Cf. STROSSEN, Nadine. Hate (op. cit.). p. 11-12, 16-17, 71-79. Em verdade, a obra inteira se baseia 
em sustentar diversos pontos de vista que aqui, quando muito, apenas repassamos. O livro é recheado 
de exemplos dos mais variados países, incluindo também relatórios de organismos internacionais e 
instituições respeitadas da sociedade civil que apontam inúmeros questionamentos jurídicos relevantes 
sobre a eficiência e a justiça de leis de “discurso de ódio”. 
 
674 Há de se deixar claro que não concordamos com estas visões marxistas do ordenamento jurídico e 
do sistema judicial. O intuito é o de fazer uma concessão em prol do argumento: não precisamos 
desconstruir tais noções, podemos assumi-las como verdadeiras, ainda que não sejam, apenas para 
evidenciar como o argumento se sustenta mesmo nesta hipótese. 
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 Neste ponto, Heinze concede que, em sociedades com determinadas 

características político-sociais, legislações de “discurso de ódio” podem cumprir um 

papel protetivo baseado na segurança, servindo, em tese, para evitar a ocorrência de 

uma “bola de neve” que leve a massacres ou à perpetuação do totalitarismo no local. 

O conceito de longstanding, stable, and prosperous democracy (LSPD – democracias 

longevas, estáveis e prósperas) é central em sua obra, que utilizamos como 

referencial teórico. Trata-se, grosso modo, de termo a denotar democracias “sólidas” 

ou “maduras” sob diversos pontos de vista675. São democracias em que o Estado 

demonstra ter plena capacidade de proteger minorias e manter-se firme e operante 

sem necessitar punir a expressão com base no ponto de vista nela refletido676: 

 

To classify such states as LSPDs is to suggest that they maintain sufficient 

legal, institutional, educational, and material resources to admit all viewpoints 

into public discourse, yet remain adequately equipped to protect vulnerable 

groups from violence or discrimination. 

 

(…) 

 

The model indicates that, as a matter of social and civic awareness, plurality 

of opinion is, in LSPDs, robust enough to enable counter-speech and scrutiny 

of hate speakers and groups. 

 

 O autor menciona como critério indicativo da solidez de uma democracia o 

Democracy Index, compilado pela Economist Intelligence Unit, entidade associada à 

revista The Economist, que atribui uma pontuação para classificar o nível de 

maturidade e solidez dos diversos sistemas políticos nacionais do planeta. Segundo 

 
675 Cf. HEINZE, Eric. Hate Speech and Democratic Citizenship (op. cit.). p. 69-81. O conceito é central 
em toda a obra, mas é nestes capítulos (4.1 e 4.2) que o autor apresenta seu desenvolvimento básico. 
 
676 Idem, p. 70-71. Tradução livre: "Classificar tais Estados como LSPDs é sugerir que elas mantêm 
suficientes recursos legais, institucionais, educacionais e materiais para admitir todos os pontos de 
vista no discurso público ao mesmo tempo em que se mantém adequadamente equipada para proteger 
grupos vulneráveis da violência ou da discriminação. (...) O modelo indica que nas LSPDs, em matéria 
de consciência social e cívica, a pluralidade de opinião é robusta o bastante para viabilizar o 
contradiscurso e o escrutínio de grupos e falantes que professem o ódio. 
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a edição de 2019 deste índice677, o mundo conta com 22 países678 classificados como 

"democracias completas" (full democracies), quais sejam aquelas onde as liberdades 

civis e políticas fundamentais são garantidas e verificáveis na vida social do país, que 

conta também com Judiciário independente, governo funcional e independência 

efetiva entre os poderes, dentre outros quesitos. O Brasil se encontra no segundo 

grupo679, qual seja o das “democracias deterioradas” (flawed democracies), o que 

sugere que o país honra compromissos com eleições lisas e justas e honra liberdades 

civis e políticas básicas, mas apresenta também episódios esporádicos de violações 

a estas liberdades, por exemplo através da supressão de críticas às autoridades. 

 A tese central da obra de Heinze é justamente a de que democracias plenas 

não necessitam punir o discurso com base exclusiva no ponto de vista expressado – 

podem, assim, respeitar esta prerrogativa democrática como uma de suas condições 

legitimadoras, sendo este aspecto também algo a torná-las “plenas”. Ou seja, elas 

podem suportar a presença mesmo de “discursos de ódio” no debate público sem que 

isso signifique colocar quaisquer minorias em risco680. Ao contrário: nelas, há solidez 

institucional suficiente para que o Estado não só as proteja de maneira efetiva como 

também garanta que elas possam participar de maneira igualitária no próprio debate 

público, inclusive através de discurso de teor contrário ao dito “de ódio” (o chamado 

counterspeech, que veremos em maior detalhe a seguir). Sem essa garantia de que 

o Estado conseguirá evitar que o discurso de ódio “escale” para a tomada de ações 

 
677 Dada a ampla probabilidade de desatualização quase instantânea deste trecho, convém fazer 
referência à edição mais recente do estudo à época da consulta. Consultamos a de 2019, então 
disponível em <https://www.eiu.com/topic/democracy-index>. Acesso em: 13 mai. 2020. 
 
678 A maioria países europeus, a saber, em ordem do primeiro até o vigésimo-segundo: Noruega, 
Islândia, Suécia, Nova Zelândia, Finlândia, Irlanda, Dinamarca e Canadá (com a exata mesma nota), 
Austrália, Suíça, Holanda, Luxemburgo, Alemanha, Reino Unido, Uruguai, Áustria e Espanha (mesma 
nota), Ilhas Maurício, Costa Rica, França, Chile e Portugal. 
 
679 Mais precisamente no 52º lugar, abaixo de Colômbia e Argentina, mas acima do Peru, Equador e 
Paraguai. À exceção da Venezuela, que é considerada autoritária, todos os países da América do Sul 
são ou democracias completas (caso do Uruguai e do Chile, na edição 2019) ou democracias 
deterioradas (todos os demais). 
 
680 O predicado é assim resumido pelo próprio autor: “A longstanding, stable, and prosperous 
democracy (LSPD) can be fully held to its legitimating expressive condition, which requires the citizen’s 
prerogative of non-viewpoint-punitive expression within public discourse”. Tradução livre: “pode-se 
exigir de uma LSPD que observe integralmente sua condição legitimadora expressiva, que requer que 
o cidadão tenha a prerrogativa de não ter sua expressão punida com base no ponto de vista expresso 
no âmbito do discurso público”. Cf. HEINZE, Eric. Hate Speech and Democratic Citizenship (op. cit.). 
p. 208. 
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violentas ou excludentes concretas contra minorias, leis que proíbam e punam o 

proferimento destes discursos seriam justificadas como medida de segurança pública. 

 Sobre este ponto, parece-nos que o cerne da questão seja não a qualificação 

de um país como “democracia plena” (LSPD) segundo índices internacionais, mas a 

capacidade de o Estado reagir efetivamente a expressões que, de fato, possam 

colocar em perigo concreto quaisquer pessoas (geralmente minorias, mas não 

entendemos ser o caso de negar a mesma proteção a qualquer pessoa sob o 

argumento de que ela pertence a uma “classe dominante” ou algo do gênero – noção  

vaga e ideologizada, antijurídica). O que ocorre é que tais democracias tendem a 

contar com arcabouço e práticas jurídicas e políticas protetivas consolidadas a ponto 

de ser extremamente provável que elas sejam capazes de mitigar os possíveis ou 

prováveis efeitos nefastos de “discursos de ódio”. 

Exemplo de “discurso de ódio” com consequências concretas claras trabalhado 

não só por Heinze mas também por Strossen681 é o de Ruanda em 1994, no episódio 

que culminou no genocídio dos Tutsis pelos Hutus (retratado no conhecido filme Hotel 

Ruanda). Nele, um ambiente político-social altamente instável permitiu que “discurso 

de ódio” fosse transmitido pelo rádio para incitar o assassinato de Tutsis 

(responsabilizados pelas mazelas do país segundo a visão ideologicamente torta 

professada), além de fornecer informações sobre identidades e localização de alvos. 

Na visão de Heinze, tendo em vista que o Estado, em contextos como o de Ruanda-

1994, não goza da menor capacidade de evitar eventual violência contra populações 

vulneráveis provocada pela expressão alheia682, nestes casos seria compreensível e 

aceitável juridicamente a existência de leis que, pautadas em objetivos de segurança, 

punam “discurso de ódio” – isso é, leis que impeçam o proferimento de discursos tendo 

por base exclusiva a ideia nele contida683. Seria o cenário oposto do verificado nas 

democracias plenas, onde mesmo se expressada sem amarras a ideia “odiosa”, o 

 
681 STROSSEN, Nadine. Hate (op. cit.). p. 66. 
682 Podendo, eventualmente, ser até agente de estímulo à essa violência ou perpetrador direto da 
mesma, que, aliás, é um dos elementos caracterizantes do genocídio. 
 
683 Apesar do exemplo, parece-nos que em um contexto de caos institucional literal e completo, tal 
como numa guerra civil, a existência de leis de “discurso de ódio” nada fariam para evitar o genocídio. 
Temos a forte impressão de que exemplos como o de Ruanda não servem para “justificar” a existência 
de leis de discurso de ódio como garantidoras da segurança, já que em casos como estes sequer há 
Estado para garantir sua aplicação. No máximo poder-se-ia falar em tais leis como garantidoras da 
segurança se presente um arranjo institucional sólido o bastante para aplicá-las de maneira isonômica. 
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Estado teria plena capacidade de evitar a passagem de quaisquer males a estas 

mesmas populações. A expressão do “ódio”, neste contexto, não teria como surtir 

qualquer efeito danoso concreto a ninguém, atendo-se, no máximo, ao plano das 

abstrações. 

 O exemplo de Ruanda e a tese trabalhada por Heinze nos permite constatar 

ponto fundamental sobre o “discurso de ódio”: o fato de que esse “conceito”, longe de 

ser um instituto jurídico de definição clara, em verdade é utilizado de maneira 

excessivamente abrangente. Isso porque o termo denota, sob um rótulo comum (como 

se fossem a mesma coisa), tanto a expressão de visões de mundo abstratas (ainda 

que essas possam ser equivocadas, ofensivas, ultrajantes, perigosas e assim por 

diante); discursos inflamatórios ainda lícitos (que, mesmo que acirrem os ânimos da 

plateia, ainda não constituam um chamado claro à ação ilícita); incitações ou ordens 

concretas à prática de crimes (tal como o exemplo de Ruanda citado há pouco); e 

outros atos expressivos que cruzem a fronteira da licitude para constituir atos puníveis 

tais como o assédio, a ameaça e outras condutas puníveis civil ou criminalmente 

(mormente violações da honra objetiva – difamação e calúnia). 

Daí há de se ter por claríssimo que “discurso de ódio” é um “amálgama 

conceitual” onde geralmente são reunidos discursos com características 

extremamente diversas do ponto de vista jurídico, podendo eventualmente se 

aproximar entre si tão somente através da característica de professarem 

ideologias violentas, excludentes ou antissociais684. É, em resumo, termo não-

jurídico. Cumpre função extremamente pobre como instituto jurídico, induzindo à 

insuperável confusão ao remeter a diversos significados de naturezas completamente 

distintas. Por isso é que sequer somos capazes de nominá-lo dessa forma: “discurso 

de ódio” não é um instituto jurídico. 

 Strossen trabalha bem essa diferenciação ao evidenciar que, em verdade, há 

“discursos de ódio” puníveis mesmo no contexto jurídico dos Estados Unidos, tão 

alardeado como sendo o único país que “permite” o proferimento de expressões do 

tipo. Em verdade, o que a cultura jurídica americana não pune é a expressão da ideia 

pela ideia. Não quer dizer que não haja tutela do Direito em relação a expressões que 

 
684 Ainda que, com a banalização do conceito que se verifica contemporaneamente, qualquer expressão 
de opinião que desagrade (principalmente a grupos ideológicos cada vez mais radicalizados) tenda a 
ser caracterizada como “ideologia violenta, excludente ou antissocial”. É imprescindível ter-se cuidado 
com este ponto também. 
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perfaçam o chamado emergency test, quais sejam aquelas que não podem ser 

submetidas ao escrutínio regular via debate público, oferecendo um risco social 

urgente e tão intolerável que demandem ação pública imediata a respeito685. Em 

outras palavras, há casos onde a expressão acaba por se caracterizar como 

determinado instituto jurídico que a torna punível. Isso é verdade não só para “discurso 

de ódio” como para qualquer outra forma de expressão. 

 Assim, afirmar que a expressão do “discurso de ódio” se encontra abarcada 

pela prerrogativa democrática de livre expressão não significa afirmar que haja a 

liberdade de proceder-se como, por exemplo em Ruanda-1994, onde se fez um 

chamado, via rádio, para que membros de certa etnia se dirigissem a determinada 

região para matar membros de outra etnia. Não significa afirmar que ameaças 

concretas a pessoas, que incitações concretas à violência, que assédio, difamação e 

outras práticas realizadas através do discurso se encontrem blindadas de qualquer 

escrutínio jurídico e eventual punição ou outra forma de tutela. O que se defende é 

tão somente que a expressão abstrata de ideias deva quedar-se desimpedida 

justamente quando ausente uma preocupação emergencial concreta que justifique de 

maneira robusta a retirada imediata do discurso da seara pública. O problema jurídico 

maior que identificamos na questão é mesmo conceitual, vez que o termo “discurso 

de ódio” abarca inúmeras situações potenciais distintas, pelo que não há como dizer 

que ele seja integralmente punível nem completamente livre. A resposta depende do 

 
685 A Suprema Corte sempre trabalhou com testes para verificar a aceitabilidade jurídica da expressão. 
A opinião de Louis Brandeis no caso Whitney v. California (1927) contém a mais célebre passagem que 
resume do que se trata: deixar que a sociedade, através do debate público - e não o Estado, por 
imposição de cima para baixo - destrinche a expressão, apontando seus pontos fortes e fracos, suas 
mentiras e verdades, seus méritos e deméritos. A formulação se encontra bem resumida no seguinte 
trecho do julgado: “Fear of serious injury cannot alone justify suppression of free speech and assembly. 
Men feared witches and burnt women. It is the function of speech to free men from the bondage of 
irrational fears. To justify suppression of free speech, there must be reasonable ground to fear that 
serious evil will result if free speech is practiced. There must be reasonable ground to believe that the 
danger apprehended is imminent. There must be reasonable ground to believe that the evil to be 
prevented is a serious one. (...) If there be time to expose through discussion the falsehood and fallacies, 
to avert the evil by the process of education, the remedy to be applied is more speech, not enforced 
silence”. Tradução livre: Medo de danos severos por si só não pode justificar a supressão do livre 
discurso e reunião. “Os homens temiam as bruxas e queimavam as mulheres. É função do discurso 
libertar os homens das amarras dos medos irracionais. Para justificar a supressão do livre discurso, é 
necessário haver motivação razoável para temer que males sérios irão resultar caso a livre expressão 
seja praticada. Deve haver motivação razoável para acreditar que o perigo vislumbrado é iminente. 
Deve haver motivação razoável para acreditar que o mal a ser prevenido é sério. (...) Se houver tempo 
para expor, através da discussão, a falsidade e as falácias, evitar o mal através do processo da 
educação, o remédio a ser aplicado é mais discurso, e não o silêncio forçado”. 
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que se identifica no caso concreto, mormente se há alguma justificativa emergencial 

para supressão do discurso. 

 O que ocorre no Brasil, em verdade, não é a ausência de um arcabouço jurídico 

que recepcione o entendimento acima defendido686. O próprio acórdão da ADPF 187 

(caso Marcha da Maconha – vide capítulo 11, supra), exarado pelo Supremo Tribunal 

Federal, assim entende no seguinte trecho, constante do voto do então Presidente da 

Corte, Ministro Cezar Peluso: 

 

 
686 Nem mesmo os tratados internacionais celebrados e internalizados pelo Brasil, em nosso 
entendimento, são capazes de derrogar a prerrogativa de livre expressão a esse ponto. 
Fundamentalmente, a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) 
e a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (ICERD) 
seriam os principais diplomas multilaterais a interferirem em nosso entendimento. As passagens mais 
relevantes de tais tratados, no entanto, focam inequivocamente na questão da incitação. Neste sentido, 
o art. 13, item 5 do Pacto determina que as legislações nacionais deverão proibir toda apologia ao ódio 
nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à 
violência. Assim, não procede o entendimento do mesmo Ministro Marco Aurélio, no mesmo trecho 
citado, quando afirma que "somente são legítimos os crimes de opinião quando relacionados ao ódio 
nacional, racial ou religioso" – dado que somente a incitação deste ódio é punível nos termos do Pacto. 
Já o artigo 4º, “a” da ICERD determina que os Estados-Membros deverão: “declarar, como delitos 
puníveis por lei, qualquer difusão de idéias baseadas na superioridade ou ódio raciais (...)”. Apesar de 
tutelar a difusão de ideologias realmente nefastas, tem-se por certo que este é o dispositivo foi 
considerado “um dos mais difíceis e controversos” no texto da Convenção, sendo alvo de críticas 
contundentes dos delegados participantes e recebendo reservas por parte de diversos países. Um 
deles foi os Estados Unidos, que mencionou justamente o artigo 4 para afirmar que “"nada na 
Convenção deverá ser entendido como demanda ou autorização para a passagem de leis ou outras 
ações pelos Estados Unidos da América incompatíveis com as disposições da Constituição [do país]. 
("nothing in the Convention shall be deemed to require or to authorize legislation or other action by the 
United States of America incompatible with the provisions of the Constitution of the United States of 
America”). Apesar de o Brasil não ter feito formalmente qualquer reserva ao conteúdo do artigo, fato é 
que nossa interpretação permanece possível mesmo frente ao trecho citado da ICERD, vez que a 
liberdade de expressão como prerrogativa democrática e direito fundamental prevalecem a despeito da 
adesão do Brasil à Convenção (exatamente como os Estados Unidos, em seu caso particular, fizeram 
questão de deixar claro). Ainda, como bem assenta Natan Lerner em obra exclusiva sobre a Convenção 
e os bastidores de sua confecção e celebração, em passagem específica sobre o artigo 4º e sua 
maneira correta de interpretação conforme discutida no âmbito da própria ONU, “it is not the free 
discussion of ideas which should be punished, but the dissemination of ideas based on "racial superiority 
or hatred," and this always in accordance with the constitutional framework of each country in order not 
to violate fundamental rights.” (tradução nossa: “não é a livre discussão de ideias que deve ser punida, 
mas a disseminação de ideias baseadas em “superioridade ou ódio raciais”, e isso sempre de acordo 
com a moldura constitucional de cada país, para que não sejam violados direitos fundamentais”). Ou 
seja, parece-nos claro que deva haver efetiva violência concreta ou incitação direta na expressão para 
que se viabilize qualquer punição nos termos da ICERD. Cf. LERNER, Natan. The UN Convention on 
the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Reimpressão Revisada. Estados Unidos: Brill, 
2015. p. 47 (citação sobre o art. 4º como "difícil e controverso") e 52-53 (forma de interpretação do 
artigo). Por fim, a Lei Federal nº 7.716/1989, conhecida como "Lei Antirracismo", em seu art. 20, pune 
tão somente a prática, indução ou incitação à discriminação - que são condutas concretas não-
expressivas. A lei não pune a manifestação de ideias abstratas, ainda que preconceituosas, apesar de 
a prática jurídica aparentemente não ser capaz de realizar essa distinção. A despeito da jurisprudência 
geralmente interpretar este dispositivo de maneira que entendemos equivocada, nosso entendimento 
permanece sólido do ponto de vista técnico-teórico. De qualquer forma, temos por claro que o tema 
merece estudo apartado para viabilizar maior aprofundamento. 
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(...) não seria impróprio dizer que ela [a liberdade de expressão] não pode ser 

reconhecida como tal, como direito, se seu exercício implique indício ou prova 

direta da prática de atividade disruptiva da ordem pública, enquanto 

comportamento capaz de provocar desordem social ou violação de direitos 

alheios. Só pode ser proibida ou limitada, quando seja dirigida a incitar ou 

desencadear ações ilegais iminentes, tal como a Suprema Corte norte 

americana o afirmou, de modo muito incisivo, no precedente Brandenburg v. 

Ohio (1969), ou seja, quando haja prova da sua capacidade ou da sua 

potencialidade de quebra da paz social, único caso em que, conforme as 

hipóteses que bem discriminou o voto do Ministro Marco Aurélio, se justificam 

a intervenção e a repressão estatais. 

 

 A legislação brasileira já conta, visivelmente, com inúmeros dispositivos a 

tutelar condutas e expressões que se traduzam em “quebra da paz social”, mormente 

aquelas que criminalizam a incitação, o assédio, a ameaça, a difamação e assim por 

diante. Logo, ainda que o Brasil não se encaixe formalmente na categoria das 

“democracias plenas” segundo índices internacionais, entendemos que tampouco ele 

se qualifica como institucionalmente instável o bastante para identificá-lo como país 

em que o “discurso de ódio” (entendido exclusivamente como manifestação de ideias 

abstratas) colocaria minorias em risco concreto, a exemplo de Ruanda-1994. Ainda 

que se admita a possibilidade de argumento na via contrária, fato é que o conjunto de 

evidências jurídicas presente não aponta para cenário que indique instabilidade social 

no país a ponto de afirmar-se que a mera expressão de ideias abstratas, ainda que 

“de ódio”, vá levar, por si própria, a perseguições sistemáticas e massacres de 

minorias. Tanto é que são raríssimos os casos tanto de pedido como de acolhimento 

de incidentes de deslocamento de competência para a Justiça Federal nos termos do 

art. 109, §5º, da CF, que só ocorrem quando reconhecida a inabilidade completa do 

Estado em promover a Justiça em casos concretos. Isso não quer dizer que o Brasil 

seja justo ou que a o sistema judicial funcione de maneira satisfatória; só quer dizer 

que, do ponto de vista estritamente formal, não há como se afirmar que seja 

impossível, nos termos da conclusão de Heinze, cobrar do Brasil que contemple a livre 

expressão como condição legitimadora de sua democracia, abrindo mão de punir o 

discurso com base no ponto de vista exprimido. Fazê-lo, entendemos, não agravaria 

qualquer situação de risco, especialmente se entendermos que expressões 

conducentes a imminent lawless action e outras violações de direitos de terceiros 
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(como assédio, difamação, ameaça e assim por diante) permaneceriam sendo 

integralmente tuteladas pelo Direito. 

O que aqui ocorre diferentemente dos Estados Unidos é, no máximo, a 

flexibilização destes conceitos criminalizados na prática, com tendência maior da 

jurisprudência em reconhecer violações de direitos no discurso puro, com base na 

mera ofensividade, entendendo a possibilidade de ocorrência de “danos abstratos”, 

no que se filia mais à linha de raciocínio europeia na matéria. O que defendemos é 

uma aproximação ao raciocínio jurídico nos moldes americanos, conferindo maior 

valor à expressão ao mesmo tempo em que não se descuida de valores como a 

proteção de grupos vulneráveis contra a violência e a exclusão social. 

 Institutos jurídicos de cunho mais abstrato como a difamação e o assédio, por 

exemplo, oferecem terreno para a flexibilização do rigor no trato da expressão, 

exigindo cuidados especiais no raciocínio. Figura historicamente debatida no meio 

jurídico687 é a do group libel ou group defamation, que se pode traduzir livremente 

como calúnia ou difamação coletivas. Estas se caracterizariam no “discurso de ódio” 

que, de inúmeras maneiras possíveis, deprecia determinado grupo social. No Brasil, 

aproxima-se da figura das ações civis públicas por “dano moral coletivo” ou que 

tutelem “direitos difusos”, pleiteando indenizações contra pessoas ou grupos que 

realizem comentários na linha do aqui discutido. A própria cláusula de moralidade em 

marcas, que aqui analisamos, contém trecho específico que proíbe o registro de sinal 

“que ofenda a honra ou imagem de pessoas” – sendo evidente o paralelo a se traçar 

para com as figuras da difamação ou calúnia, no caso aplicadas a indivíduos ou a 

grupos688. 

 
687 Defendida mais recentemente por Jeremy Waldron, a figura do group libel ou group defamation foi 
extensamente debatida nos Estados Unidos até os anos 1950 como medida de conter os “discursos de 
ódio” contra determinadas populações e crenças religiosas. Samuel Walker fornece um histórico 
preciso da “ascensão e queda” desta figura jurídica naquele contexto. Apesar de a Suprema Corte dos 
Estados Unidos ter ofertado sanção constitucional à figura do group libel como tipo expressivo excluído 
da liberdade de expressão (mesmo que em decisão apertada, por 5x4) em Beauharnais v. Illinois 
(1952), Walker observa que os grupos anteriormente engajados na passagem de leis deste tipo 
resolveram não seguir adiante em pressionar os variados corpos legislativos. Como veremos no 
capítulo a seguir, concluiu-se que apostar neste tipo de instituto jurídico como ferramenta para combater 
o “discurso de ódio” traria mais males do que benefícios para os grupos afetados. Cf. WALKER, 
Samuel. Hate Speech (op. cit.), p. 77-100. 
 
688 De fato, a defesa da reputação como bem jurídico é um dos pontos centrais no escrutínio do 
“discurso de ódio”, merecendo discussão um pouco mais detida. Por isso mesmo é que, desde já 
reconhecendo sua relevância para o desenrolar de nossa tese, optamos por adiá-la para o próximo 
capítulo, que discutirá marcas que se choquem com valores religiosos alheios. Isso porque a figura da 
difamação ali também aparecerá com relevância (tendo em vista especialmente a questão do 
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 Se há um ponto que podemos pinçar da discussão sobre group libel no contexto 

de nossa análise acerca da flexibilização do rigor no trato da expressão, este é 

justamente o de que há de se ter cuidado com as restrições ao discurso baseadas em 

conceitos jurídicos vagos. Ainda que a difamação e o assédio, por exemplo, 

configurem situações onde tipicamente o “discurso de ódio” (e qualquer outro tipo de 

discurso, na verdade) pode sofrer restrições, a possibilidade de seu uso em desfavor 

das próprias populações que se vislumbre proteger em primeiro lugar é fator que exige 

que tais institutos não sejam banalizados. Demanda-se, assim, o desenvolvimento de 

doutrina jurídica que limite seu escopo de aplicação prática, tornando-o o mais objetivo 

quanto possível, assim evitando, por exemplo, que a expressão de ideias possa ser 

interpretada como instância de difamação ou assédio com base exclusiva na mera 

ofensividade abstrata da ideia expressada689. Como já adiantado em nota explicativa, 

a questão específica da difamação será analisada mais detidamente no capítulo a 

seguir. 

 Aqui, cumpre ressaltar apenas que Samuel Walker, em sua obra sobre as 

origens históricas da questão do “discurso de ódio” nos Estados Unidos, explica que 

a figura da difamação coletiva, apesar de chancelada pela Suprema Corte em 

Beauharnais v. Illinois (1952), não recebeu o apoio das principais entidades 

representativas de minorias (especialmente as relacionadas à população negra e à 

população judaica no contexto imediato do pós-guerra). Mesmo lideranças e 

entidades que tradicionalmente defendiam a utilização do instituto como ferramenta 

de combate à discriminação (como Joseph Tanenhaus) passaram a enxergá-lo com 

suspeição. Esta mudança de posicionamento, segundo Walker, estaria relacionada 

 
antissemitismo, que dialoga tanto com o presente capítulo como com o seguinte) pelo que entendemos 
que não nos causa prejuízo postergar brevemente o mérito dessa discussão. 
 
689 Como bem exemplifica Strossen, o assédio (harassment) é uma conduta direcionada que interfere 
na liberdade ou na privacidade alheia. Bom exemplo é o de sucessivas ligações indesejadas no meio 
da noite para alguém. Há ainda o tema da criação de um “ambiente hostil” de trabalho ou estudo como 
forma de assédio. Necessário observar, no entanto, que a mera expressão de ideias ofensivas nestes 
ambientes não é suficiente, nos moldes da melhor jurisprudência da Corte, para caracterizar o assédio 
nessa categoria mais ampla. Este ambiente tóxico juridicamente acionável só se caracterizaria se a 
expressão nele exarada fosse "tão severa, invasiva e objetivamente ofensiva que se configurasse de 
fato em uma barreira ao acesso da vítima” ao local de trabalho ou “a um benefício ou oportunidade 
educacional” (paráfrase de Strossen a passagem constante do caso Davis v. Monroe County Board of 
Education (1999), constante em p. 65-66 de sua extensamente citada obra Hate). Assim, não é possível 
alegar assédio ou “ambiente hostil” porque um professor solicitou a leitura de obras de autores brancos 
ou porque fez comentários incômodos sobre a escravidão ou sobre determinado período ditatorial. 
Outro precedente anterior relevante no mesmo sentido é Meritor Savings Bank, FSB v. Vinson (1986). 
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ao advento de uma leitura científica que teria passado a ser predominante na área 

das ciências sociais a respeito do preconceito e da discriminação e dos mecanismos 

para seu combate. Referida leitura estaria bem representada na obra The Nature of 

Prejudice, do psicólogo e professor de Harvard Gordon W. Allport, publicada em 1954, 

e que se tornou um clássico na área de estudos do preconceito. 

 O capítulo 26 da obra de Allport analisa as respostas legislativas à questão do 

preconceito, concluindo que legislações que nivelem as relações de trabalho e que 

punam condutas antidiscriminatórias tenderiam a ter efeito social positivo. A respeito 

de leis sobre difamação, no entanto, sua visão foi a de que "o remédio para críticas, 

faz-se sentir, é a contracrítica; e para falas, mais falas, desde que estas sejam abertas 

e diretas"690. O foco no contradiscurso como melhor mecanismo de combate aberto 

às visões preconceituosas e discriminatórias no debate público, segundo o autor, se 

fundamenta no fato de que outorgar a agentes públicos maior poder discricionário para 

supressão de discursos (o que ocorre no âmbito das leis "antiódio") lhes daria, ao 

mesmo tempo, mais poder para suprimir visões desagradáveis a eles próprios (como 

críticas à polícia, aos governantes e ao Judiciário, por exemplo). Além disso, essa 

discricionariedade permitiria à autoridade local, de acordo com sua própria 

conveniência, viabilizar o discurso de alguns falantes ao mesmo tempo em que lhe 

autorizaria a censurar outros, qualificando-os de "odiosos" – poder que pode 

facilmente ser mal utilizado ou utilizado politicamente. Por estes e outros motivos é 

que Allport conclui que "o remédio para a opinião preconceituosa não é sua 

supressão, mas uma livre ação contrária baseada em opinião não-preconceituosa"691. 

Leia-se: o melhor antídoto para o "discurso de ódio" (que já não seja punível, como a 

incitação à violência) é o contradiscurso, a exposição de ideias contrárias livres deste 

"ódio". 

 A atualidade destas ideias, ainda que mais que septuagenárias, continua a se 

verificar na atualidade, pelo que Nadine Strossen nelas fundamenta seus argumentos 

a respeito da melhor estratégia para combater o “discurso de ódio”: o contradiscurso 

 
690 A fala, no original, aparece quando Allport menciona o posicionamento do então Presidente do 
Comitê de Direitos Civis (comitê presidencial que operou entre 1941 e 1947) a respeito de leis de group 
libel: "The remedy for criticism, it felt, is countercriticism, and for talk, more talk, provided that is open 
and aboveboard". Cf. ALLPORT, Gordon. The Nature of Prejudice. Estados Unidos: Addison-Wesley, 
1954. p. 468-469. 
 
691 "The remedy for prejudiced opinion is not suppression, but rather a free-flowing counter-action by 
unprejudiced opinion". Idem, p. 469. 
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(counterspeech) ao invés da censura. Dado que leis punitivas e proibitivas de discurso 

esbarram em diversos problemas jurídico-constitucionais, além de questionamentos 

sérios a respeito de sua eficácia e potencial amplo de prejudicar as populações 

vulneráveis que originalmente se vislumbra defender692 (como já amplamente visto e 

inclusive concebido por Allport na década de 1950), defende-se o uso da própria 

liberdade de expressão como melhor ferramenta para se combater as “expressões do 

ódio” na sociedade. 

 Este entendimento se firma na premissa de que leis punitivas de “discurso de 

ódio” – entendido como manifestação de ideias abstratas, e não como incitação 

concreta e iminente à violência e outras categorias puníveis – é tão prejudicial à 

liberdade de expressão quanto o é à isonomia. A liberdade de expressão não pode, 

jamais, ser vista como algo a interferir negativamente em qualquer luta por direitos, 

ao mesmo tempo em que a censura não deve ser vista como aliada na luta por 

qualquer ideal, por mais nobre que seja. Pelo contrário: é essa prerrogativa que 

confere a todos os indivíduos o direito de não permanecer em silêncio (“the right 

not to remain silent”), principalmente quando confrontados com a expressão de ideias 

que se entendam nefastas, prejudiciais, odiosas. Conforme bem ressalta a autora, a 

ideia de que os “males” trazidos pela expressão devem ter como “remédio” mais 

discurso, e não o “silêncio forçado”, não é nova. Tornou-se tradição através do célebre 

voto de Louis Brandeis em Whitney v. California (1927 – citado anteriormente neste 

mesmo capítulo), e de inúmeros autores antes do próprio, a exemplo do próprio Stuart 

Mill. 

 São diversas as estratégias para a concretização do contradiscurso como meio 

de combate ao "ódio". Duas delas são de interessante menção para nosso trabalho: 

o "empoderamento" dos alvos do "discurso de ódio" através da cultura do confronto 

de ideias e a educação que daí há de derivar. O mote da primeira ideia é o de que 

deve-se estimular que quem quer que seja afetado por "discursos de ódio" tenha a 

cultura de confrontar a ideia que lhe foi dirigida, especialmente se desrespeitosa ou 

ofensiva - ainda que se admita que essa conduta, na prática, não seja das mais fáceis 

de se verificar, havendo muitas vezes um componente de intimidação moral que 

 
692 Não dispomos de mais espaço para ir mais a fundo na questão de como as leis de “discurso de 
ódio” são ineficazes e contraproducentes. Strossen realiza esse trabalho de maneira pormenorizada 
ao longo de toda sua obra Hate (op. cit.), especialmente em seu Capítulo 7. Por esse motivo, não 
faremos formulações posteriores acerca deste tópico específico. 
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impede a reação. Não obstante, há diversas maneiras de superação deste aspecto. 

Esta visão de enfrentamento do problema baseia-se na premissa de que oferecer leis 

de "discurso de ódio" que transferem ao Estado a atribuição de defesa dos indivíduos 

afetados pelo discurso ofensivo alheio nada mais faz que criar “vítimas” que, 

entendendo terem sofrido “danos” em razão do proferimento do “discurso de ódio”, 

tendem a quedar-se inertes, aguardando ação pública 693. Não há nada que retire mais 

o protagonismo social e o poder de uma pessoa como indivíduo dotado de direitos e 

prerrogativas (além de deveres, obviamente) que oferecê-la um mecanismo de 

censura que dê a ideia de que qualquer ofensa sentida será punida pelo Estado. 

 Decerto que essa abordagem enfrenta problemas práticos e até teóricos, 

sendo, no entanto, possível superá-los. Exemplo destes desafios seria a própria falta 

de cabedal teórico (“bagagem”) para enfrentar as ideias expressadas no plano 

argumentativo. Outro, a falta de plataformas aptas a fazer ouvir a resposta ao “ódio”. 

Além, certamente, da indução à inércia que sentir-se ofendido muitas vezes causa no 

indivíduo, que pode reagir retraindo-se ao invés de expandindo-se. São questões de 

necessário equacionamento, mas não insuperáveis, principalmente ao se refletir sobre 

uma mudança de cultura que, mesmo trabalhosa, é necessária e produtiva para o 

enfrentamento de um sério problema social. 

No plano teórico, tende a ser forte o argumento no sentido de que a “vítima” 

não tem o dever ou a responsabilidade de responder a seu “agressor”; antes, a 

sociedade deveria buscar mecanismos para evitar a prática da “agressão” em primeiro 

lugar. Apesar de a assertiva ser verdadeira (é realmente necessário educar-se as 

pessoas), ancorar-se nela como justificativa para posterior inação tende a trazer 

pouquíssimos resultados práticos imediatos se contrastada com a opção de engajar-

se em contradiscurso por padrão. Como bem salienta Strossen, essa mudança no 

padrão de conduta individual e coletivo deve ser vista como um investimento, não 

como um fardo. Afinal, a estupidez e a injustiça sempre existirão, e entregar ao Estado 

e a terceiros indefinidos a incumbência exclusiva de ação a respeito é sinônimo de 

não só permanecer com o problema como ter a certeza de que ele não será resolvido, 

especialmente da melhor maneira possível. No mais, essa “solução via Estado” – leia-

 
693 Que, não custa lembrar outra vez, na acepção permitida pela livre expressão (que é a que aqui 
referenciamos) consiste em mera manifestação de ideias abstratas, geralmente tomadas como 
ofensivas ou invasivas pelos ouvintes. Não estamos falando em incitação concreta e iminente à 
violência, intimidação através de ameaças, assédio, etc. 
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se: através de leis punitivas de discursos – como já visto, tende a voltar-se contra os 

indivíduos e grupos afetados em primeiro lugar, podendo ser aplicada contra eles 

próprios quando decidam reagir694. 

Enfim nosso objetivo, longe de ser o de esgotar o tema (sequer conseguiríamos 

fazê-lo)695, é o de atentar à importância e a eficácia de pensar-se o contradiscurso 

como alternativa a mecanismos censórios da livre expressão, que são ilegítimos. 

Admira-se tanto o sistema estadunidense de freedom of speech, que se baseia na 

herança teórica deixada por Brandeis e Holmes, Jr. justamente porque, 

diferentemente da tradição europeia, quase sempre seguida pelo Brasil696, ali o debate 

de ideias ganha uma chance de prosperar. Somente através do confronto aberto de 

ideias é que os indivíduos e a sociedade têm a oportunidade de desenvolver-se, 

compreendendo porque determinadas ideias são boas e outras são ruins - ou ficar no 

meio-termo. Leis punitivas do que se entenda como "discurso de ódio", geralmente 

baseadas na ofensividade da expressão, diminuem (se é que não eliminam) a chance 

de desenvolvimento do pensamento crítico a respeito do tema em questão. 

Daí finalmente chegamos à questão das marcas. O que a cláusula de 

moralidade faz nada mais é que se caracterizar como aquilo que a Suprema Corte, 

em Matal v. Tam (2017) apelidou de “happy talk clause”: uma regra que se propõe 

“proteger” as pessoas (inclusive as minorias) determinando que apenas elogios e 

assertivas positivas acerca de qualquer tema sejam aceitáveis como marcas, 

 
694 Toda a parte a respeito do contradiscurso foi baseada em Hate, de Nadine Strossen (op. cit.), 
especialmente capítulo 8. 
 
695 Restam, assim, inúmeros tópicos a serem observados para o fornecimento de uma análise completa 
da questão. Um deles, por exemplo, é a opção deliberada do uso do silêncio como estratégia de 
contradiscurso, adotada inclusive pela NAACP e tida como bastante eficaz, segundo pesquisas melhor 
destrinchadas por Strossen (Idem, p. 125). 
 
696 Apesar disso, vale notar que a Comissão Europeia Contra o Racismo e a Intolerância (ECRI), por 
meio de sua General Policy Recommendation N°15, publicada ao final de 2015, alterou seu 
posicionamento histórico para passar a recomendar métodos não-censórios de combate ao “discurso 
de ódio”. Antes entusiasta das legislações punitivas de qualquer tipo de ofensa abstrata, o órgão 
reconheceu que “o uso de sanções criminais não deve ser o foco primário de ação contra o uso de 
discursos de ódio (...) admitindo que "a contestação deste uso é muito mais provável de se mostrar 
eficaz em sua erradicação definitiva" (tradução nossa do original: “the use of criminal sanctions should 
not be the primary focus of action against the use of hate speech (...) and vigorously countering such 
use are much more likely to prove effective in ultimately eradicating it”). Em suma, o órgão passou a 
admitir que tais diplomas tendem a ser inefetivos e até contraproducentes, passando a recomendar a 
adoção de métodos como o contradiscurso como os provavelmente mais eficazes contra o “ódio”. 
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enquanto visões negativas, críticas e expressões de visões de mundo controversas, 

mesmo se chulas, são mantidas de fora do sistema de registro. 

Apesar de, à primeira vista, essa “proteção” oferecida pelo Estado parecer 

gozar de intuito nobre, não se vislumbrando (frise-se, somente quando de uma 

reflexão superficial sobre o tema) qualquer potencial caráter nocivo nesta prática, tal 

raciocínio não resiste a uma análise aprofundada. Como acabamos de ver, essa 

função “tutelar” arrogada pelo Estado tem efeitos contraproducentes, quiçá maléficos, 

se entendidos como mecanismos de proteção de minorias697. O caso “COISA DE 

CRIOULO”, visto já na introdução deste trabalho e mencionado tantas outras vezes, 

é exemplo evidente. Ali, mesmo que não houvesse qualquer cunho racista ou 

discriminatório na marca (como o depositante bem comprovou) – muito pelo contrário, 

aliás - o INPI entendeu que era sua função “proteger a sociedade do racismo” e 

denegou o pedido. Ao fazê-lo, ao invés de proteger qualquer população, prejudicou 

iniciativa que tentava efetivar diferenças positivas em favor destes próprios grupos 

vulneráveis. 

A marca, que deveria ser também um instrumento a estimular e viabilizar 

parcela do desenvolvimento social (“empoderamento”) das minorias, não só lhes é 

negado neste caso, como elas mesmas são acusadas, pelo Estado, de “expressar o 

ódio” e, genericamente, atuar em seu próprio desfavor. Por outro lado, exigir que 

depositantes provem a intenção por detrás da marca, só sendo permitido o registro se 

provada uma “pureza de intuito” no sinal seria critério igualmente vago e patentemente 

arbitrário (anti-isonômico, portanto), pelo que só se pode concluir que o problema está 

na lei, não na prática em si. E, se levarmos em conta que a outorga do registro não 

implica em endosso estatal à mensagem (vide capítulo 3, supra) e que a negativa do 

registro não impede o uso da marca em sociedade, sequer há motivo para dar-se ao 

Estado o poder de definir o que é “ódio” em marcas e o que não é – quando essa 

expressão se ativer ao plano das abstrações. Dar-se ao agente público este poder, de 

caráter discricionário e arbitrário, é justamente aquilo que Allport, mais de 60 anos 

atrás, identificou como má ideia na luta contra o preconceito. 

Tem-se, assim, que a mesma lógica do contradiscurso como melhor 

mecanismo para o combate a ideias “odiosas” ou “ofensivas” refletidas em marcas se 

 
697 Levando-se em conta, como repetimos inúmeras vezes, que “discurso de ódio” aqui deve ser 
entendido como expressão de ideias abstratas, não de incitação iminente e concreta a atos violentos, 
ameaças e assim por diante. 
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aplica à questão. Como já se viu (e se verá em detalhe e ilustração no subcapítulo de 

estudos de caso, logo a seguir), dar ao Estado o poder arbitrário de decidir quando 

uma marca é “ódio” ou não fatalmente mais prejudicará qualquer minoria do que lhe 

dará qualquer suporte efetivo. Se determinada mensagem contida em marca de fato 

carregar “expressão de ódio”, o processo de debate público serve exatamente para 

que a sociedade tenha a oportunidade de se dar conta desta expressão e dos motivos 

pelos quais ela não pode e não deve ser tolerada. Este processo, ainda que 

trabalhoso, demandante, dispendioso, arriscado e que, em um mundo ideal, deveria 

ser desnecessário, resulta inequivocamente num ciclo educativo aberto e visível que, 

como visto, tende a gerar mais repercussões positivas generalizadas do que uma 

estratégia que se paute na censura. A via do silenciamento (representada pela 

cláusula de moralidade) só tende a causar no falante uma sensação de injustiça que 

pode vir a levar a expressão a ambientes mais radicalizados e menos visíveis – 

especialmente em se tratando realmente de “ódio” (e não de uma mera opinião ácida 

ou “politicamente incorreta”). A censura, evidenciada na cláusula de moralidade como 

“desestímulo” subjetivo à expressão nos termos em que concebida, assim, é 

desnecessária e contraproducente neste contexto – além de ilegítima, claro. Permitir 

a existência destas marcas certamente terá a causar algum desconforto social, mas 

não se pode ignorar que seja algo que dê à sociedade a chance de amadurecer 

justamente através do processo desencadeado pelas reações a estes sinais. 

Cumpre ressaltar uma vez mais, finalmente, que jamais tivemos a pretensão 

de esgotar o tema – tarefa que, em verdade, exigiria outra tese dedicada somente a 

este assunto. Apesar de reconhecermos haver diversos pontos em nossa própria 

explicação que mereceriam maior desenvolvimento e escrutínio, entendemos que 

escritos apartados e posteriores poderão cumprir melhor esse dever do que expandir 

ainda mais este já longo capítulo. Na Parte III, analisaremos o caso específico das 

marcas “depreciativas” (disparaging), que forneceram o contexto para o julgamento 

do caso Matal v. Tam (2017) pela Suprema Corte dos Estados Unidos. A discussão 

ali travada muito se relaciona com nossa análise aqui oferecida sobre “discurso de 

ódio” em marcas, pelo que desde já referenciamos o caráter complementar daquele 

capítulo para com o presente. Além disso, o subcapítulo de estudos de caso, que se 

inicia logo a seguir, também oferece subsídios complementares a nosso 

entendimento, esses de caráter um pouco mais “empírico” (que evidenciam como, na 

prática, nosso entendimento merece consideração e aceitação). 
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13.1 Panorama dos casos concretos analisados e observações sobre o 

comportamento da jurisprudência administrativa do INPI envolvendo 

marcas tidas como “preconceituosas” ou constituídas de “discurso de 

ódio” em geral. 
 

 Como já de praxe, após nossa sucinta análise das diferentes temáticas 

expressivas e a relação de cada uma para com a cláusula de moralidade em marcas, 

iniciamos um breve subcapítulo para a verificação de questões jurídicas relevantes 

relacionadas ao tema em casos concretos selecionados. Veremos que não há vasta 

gama de marcas contendo discurso que nos pareçam verdadeiras “expressões de 

ódio”. Não obstante, há inúmeros casos onde o INPI aplicou o inciso III do art. 124 da 

LPI para indeferir marcas por entender constituírem manifestação de preconceitos dos 

mais variados. Como se verá, há inúmeros casos que chegam a ser ilustrativos do 

que entendemos ser o acerto de nosso entendimento acerca da incorreção em 

enxergar-se a cláusula de moralidade em marcas como mecanismo útil para “deter o 

ódio”. Temos a impressão geral de que referida norma limitadora, quando aplicada, 

em verdade mais se volta a frustrar tentativas de representantes de minorias 

apropriarem-se de palavras consideradas “tabu” ou “ofensivas” do que efetivamente 

impede “manifestações de ódio” ou noção congênere. 

 Neste sentido, então, passamos a listar e comentar os casos a cujos pareceres 

técnicos tivemos acesso (valendo ressaltar, uma vez mais, que nossa análise a seguir 

não se limita a estes casos, apesar de normalmente girarem em torno de questões 

jurídicas neles verificadas): 

 

1) “A BICHA COMO ELA É” (Classe Nacional 38.10 – serviços de radiodifusão 

– processo nº 819762555, depositada em 1997); 

2) “PIT BICHA" (NCL 38 – serviços de teledifusão – processo nº 823019985, 

depositada em 2001); 

3) “SUB-RAÇA" (NCL 41 – produções de peças teatrais para televisão – 

processo nº 824586433, depositada em 2002); 

4) “HOLOCAUSTO" (NCL 41 – banda musical – processo nº 828687919, 

depositada em 2006); 
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5) "THORHAMMERFEST" (NCL 41 – eventos musicais – processo nº 

830602992, depositada em 2010); 

6) "NIGGAZ" (NCL 35 – comércio de roupas – processo nº 904198855, 

depositada em 2011); 

7) "COISA DE CRIOULO AÇÃO POSITIVA" (NCL 25 – artigos diversos de 

vestuário – processo nº 904340490, depositada em 2011); 

 

 Referências à homossexualidade: marcas contendo as expressões “bicha”, 

“gay”, “sapatão”, “lesbian” e outras 

 

 Um curioso terreno onde a aplicação da cláusula de moralidade em marcas não 

é tão rara como normalmente se imaginaria é o dos termos usados para referenciar 

alguém que seja homossexual. Há de se reconhecer que há quem utilize termos como 

“bicha” ou “gay” como forma de tentar ofender, desmoralizar ou humilhar a outrem, 

como se ser homossexual fosse algo digno de vergonha. Ainda que o tema fosse 

socialmente tratado como “tabu” algumas décadas atrás, fato é que mesmo já há muito 

tempo não se pode vislumbrar que esses termos sejam exatamente ofensivos em si – 

equivocam-se os que pensam que tais rotulagens servem a esse intuito. Assim, ainda 

que existam instâncias de emprego destes termos com carga pejorativa, não há como 

deduzir-se que cumpram essa função a priori no âmbito de um pedido de registro de 

marca. Por isso mesmo é que, no sentido de nossa tese, cabe à sociedade reagir, a 

posteriori, através de outros mecanismos sociais, a marcas que utilizem tais termos 

com o intuito de ofender ou discriminar. A filtragem promovida pelo sistema de registro 

marcário, como temos ventilado, só conduz a situações quiçá esdrúxulas, onde o 

órgão governamental presume estar havendo uma manifestação de “ódio” ou 

preconceito sem que exista qualquer elemento que permita tal conclusão - e tais 

evidências raramente aparecerão no âmbito do registro marcário. Por essa razão é 

que temos sustentado que a cláusula de moralidade é um mau mecanismo para 

proceder-se a este tipo de escrutínio e o registro marcário é igualmente um mau 

contexto para tanto. 

 Apesar de não se verificar uma interpretação dominante neste sentido, fato é 

que a jurisprudência administrativa do INPI conta com diversos casos onde 

expressões que referenciem a homossexualidade, tanto masculina como feminina, 
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foram consideradas “ofensivas”, como se fossem uma espécie de “ofensa” ou 

“discurso de ódio. 

 Neste sentido, a marca “A BICHA COMO ELA É” foi depositada em 1997 pela 

Rádio Transamérica, de São Paulo. Trata-se de uma paródia evidente do quadro “A 

Vida Como Ela é”, inspirado na obra homônima de Nelson Rodrigues e que, mais ou 

menos na mesma época, ia ao ar no programa dominical “Fantástico”, da TV Globo. 

Duas marcas foram depositadas no mesmo dia de 1997: uma na classe nacional 38 

(referenciada acima) e outra na classe 41. Em 2000, a marca na classe 38 foi 

indeferida por aplicação do inciso III do art. 124 da LPI. O parecer técnico referente a 

este indeferimento, a que tivemos acesso, justifica a negativa alegando 

exclusivamente que “bicha” é um “termo chulo para designar homossexual”. Por algum 

motivo de ordem interna, somente em 2002 a marca na classe nacional 41 foi 

analisada, tendo sido deferida – o que sugere que eventual recurso, caso tivesse sido 

apresentado para o outro pedido, teria sido acolhido. 

 Como é evidente, o que chama à atenção no caso é o fato de a palavra “bicha” 

ter sido identificada como ofensiva – um “termo chulo”. Tal entendimento se repetiu 

em pelo menos dois casos posteriores – um referente à marca “PIT BICHA” (ligado ao 

icônico personagem interpretado por Tom Cavalcante) e outro à marca “BICHA MÁ” 

(ligada, por sua vez, ao personagem “Félix”, da novela “Viver a Vida”, veiculada pela 

TV Globo em 2013 – processo nº 908044356). Ambos os casos foram indeferidos 

inicialmente por aplicação da cláusula de moralidade em virtude da presença do 

vocábulo “bicha”, tendo as decisões sido revertidas mediante acolhimento de recurso. 

Tivemos acesso ao parecer no caso “PIT BICHA”, pelo que pudemos verificar 

que a decisão primária expressamente coloca o termo “bicha” como “sinal que ofende 

a imagem de pessoas”. Tal conclusão chega a ser curiosa se levarmos em conta que 

o personagem humorístico interpretado por Tom Cavalcante era, à época, 

relativamente conhecido do público, sendo claro não se tratar de nenhuma “expressão 

do ódio” ou “ofensa”. No parecer técnico de acolhimento do recurso, não são feitas 

considerações concretas sobre o tema além, justamente, da afirmativa de que se 

tratava de um personagem satírico. Presume-se que a mesma linha de raciocínio 

tenha sido aplicada no caso “BICHA MÁ”, onde a impressão inicial parece ter sido a 

de emprego do termo como tentativa de “ataque” generalizado aos homossexuais. 

Já mais recentemente, em 2019, a marca “BICHA DA JUSTIÇA” (916526933, 

para serviços na área jurídica) foi deferida sem percalços, sugerindo relativa 
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pacificação na jurisprudência administrativa quanto ao termo. O mesmo se aplica à 

marca “VIAAAADOOOO” (915824477), também ligada ao Grupo Globo e também 

deferida em 2019. Quanto a este último vocábulo, cujo emprego em redes sociais 

costuma levar à remoção automática da postagem que o carrega por motivo de 

“discurso de ódio”, tem-se ser este o único caso ilustrativo na jurisprudência marcária 

(os demais empregos da palavra “veado”698 referem-se ao animal, como em “Veado 

D’Ouro”). 

Dentre os inúmeros casos de marcas contendo a expressão “gay”, o caso mais 

curioso é o da marca “GAY NERD” (916211959), depositada em 2018. O INPI, 

inicialmente, expediu despacho de indeferimento do pedido sob a justificativa de que 

o termo “gay” seria “irregistrável de acordo com o inciso III do art. 124 da LPI”. 

Imediatamente se nota que, a exemplo dos casos “bicha”, o termo foi entendido como 

ofensivo. No entanto, o próprio órgão, aparentemente por iniciativa própria (visto não 

ter havido apresentação de recurso), decidiu anular o despacho de indeferimento, 

alegando ter ocorrido “erro formal”, e, ato contínuo, deferiu o pedido. É evidente que 

não houve qualquer “erro formal”, como se a justificativa de que o termo “gay” é imoral 

tivesse partido de um erro de digitação ou algo do gênero. Tem-se a forte impressão 

de que se optou por corrigir rapidamente um erro que poderia custar uma polêmica 

desnecessária, mas plenamente justificável, ao órgão. 

Outro caso curioso é o da marca “CURA GAY” (916502171), para produção de 

balas (doces), que foi deferida sem percalços. Trata-se de termo que suscita fortes 

polêmicas, pelo que o INPI poderia até (sem que afirmemos tratar-se de decisão 

eventualmente correta) questionar a veracidade do sinal – já que, como se sabe, não 

existe uma “cura” para a homossexualidade, visto não se tratar de doença. 

Provavelmente se trata de sinal de cunho satírico, dado tratar-se de marca para balas 

– sugerindo que quem a comesse poderia atingir a “cura gay”. De qualquer forma, 

seria igualmente fácil ao INPI aplicar a cláusula de moralidade neste caso, alegando 

ofensividade do sinal em tese. É salutar que não o tenha feito. Isso porque, se 

imaginarmos que tal marca se trate de uma “manifestação do ódio”, a sociedade bem 

saberia reagir a ela, desencadeando imediatas reações de repúdio sem a necessidade 

de tutela estatal para “blindá-la da ofensa”. Foi justamente o que aconteceu quando 

 
698 Ou, como no caso, “viado”, termo que, apesar de escrito de maneira ortograficamente equivocada, 
é costumeiramente empregado para designar alguém homossexual. 
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essa temática foi discutida no Congresso Nacional, ainda que, dada a natural 

politização do caso, tenha sido verificado o uso de inúmeras falácias argumentativas, 

como se um dos lados realmente estivesse a defender a existência de uma “cura gay”. 

 No que se refere aos termos que denotam a homossexualidade feminina, 

marcas de teor até mais explícito, como “LESBIAN SEX” (825952492) e 

“FOTONOVELA LESBIAN” (826382568) foram deferidas sem percalços. Já a marca 

a marca “PLANET LESBIAN” (823311465) foi indeferida mediante aplicação da 

cláusula de moralidade, não havendo recurso, evidenciando outra vez que, também 

aqui, a cláusula de moralidade dá margem ao exercício amplo de uma indesejável 

discricionariedade administrativa no que se refere à expressão, especialmente no 

caso de discursos proferidos ou dirigidos a minorias. O caso mais curioso, no entanto, 

é o da marca “CHURRASCARIA SAPATÃO” (908222670), que foi inicialmente 

indeferida com base no inciso III do art. 124 da LPI em virtude da presença do termo 

“sapatão”, considerado imoral. O logo da marca conta com a figura de um grande 

sapato fincado com um espeto de picanha, pelo que a titular do pedido alegou que a 

expressão, no caso, realmente faz referência literal a um sapato grande – o que chega 

a ser hilário. De qualquer forma, fato é que o INPI reverteu a decisão, mas, ao fazê-

lo, deveria tê-lo feito não por causa do sapato gigante, mas por entender que não lhe 

cabe decidir que termos como este são inerentemente ofensivos. Vê-se logo aí como 

a cláusula de moralidade, quando voltada para a filtragem de “discursos de ódio”, tem 

o potencial (ainda que, na prática, isso possa não acontecer) de ser transformada em 

arma contra as próprias minorias que, alegadamente, se destina a proteger em 

primeiro lugar. 

Ainda que não verifiquemos antagonismo generalizado do INPI ao uso de 

termos que denotem homossexualidade – os casos de aplicação da cláusula de 

moralidade foram todos revertidos por via recursal ou ex officio699 - nosso registro 

serve para ilustrarmos como o subjetivismo inerente à cláusula faz com que ela seja, 

por vezes, aplicada de maneira errática e verdadeiramente arbitrária. Nestes casos, 

apesar de o sistema recursal administrativo ter revertido as decisões, tal fato não pode 

ser utilizado para sustentar-se eventual inofensividade da cláusula de moralidade. O 

mero fato de existir um instrumento vago o bastante para que o Estado possa imiscuir-

 
699 Não encontramos, de fato, casos de rejeição de recursos – o que, não custa lembrar, não quer dizer 
que não existam. Se houver, no entanto, certamente constituirão minoria. 
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se na seara expressiva de maneira discricionária é motivo que a torna por demais 

inaceitável juridicamente. Some-se a isso o fato de as decisões de acolhimento dos 

recursos, nos casos analisados, terem contado com fundamentação praticamente 

inexistente (limitando-se a afirmar que a marca não viola o inciso, sem justificar 

concretamente os motivos para tanto), o que as torna igualmente discricionárias. Ou 

seja, fato é que o Estado tem em suas mãos um instrumento que lhe permite, mesmo 

que somente em tese, impor à expressão o entendimento de que termos como “gay” 

são “contrários à moral e os bons costumes”. Ainda que hoje ele não o faça (como 

outrora o fez), fato é que a lei lhe outorga a possibilidade de “mudar de ideia” ao sabor 

dos ventos – é aí que está o perigo, e é por isso que entendemos que a cláusula de 

moralidade não deve existir em primeiro lugar. 

Os exemplos acima deixam claro que a existência da cláusula de moralidade 

pressupõe que os usuários do sistema de registro, titulares da prerrogativa 

democrático-constitucional de livre expressão, necessitam contar com uma espécie 

de benevolência do Estado, de caráter aleatório, para que o exercício do discurso lhes 

seja reconhecido. Mesmo que imaginemos que existe um sistema judicial apto a 

monitorar a legalidade das decisões proferidas no registro marcário mediante 

provocação neste sentido, tem-se que a imposição injustificada do ônus de questionar 

judicialmente o mérito de decisões como essa é absolutamente desestimulante 

(“chilling”) ao exercício da livre expressão. Pouquíssimos seguirão adiante nesta 

empreitada custosa, demorada e arriscada - nossa tese conta com pouquíssimas 

análises de precedentes judiciais sobre o inciso III justamente porque tais casos são 

raríssimos. Ainda que se possa imaginar que “o sistema pode se corrigir” em virtude 

da supervisão judicial, fato é que, aí, a livre expressão tende a “morrer no meio do 

caminho”. Mais vale mudá-la, autocensurando-se, do que encarar essa batalha judicial 

(que, aliás, sequer garante que a expressão será efetivamente contemplada, dada a 

nossa tão particular sanha censória, especialmente para discursos polêmicos e 

“politicamente incorretos”). O ponto que queremos fazer (com toda essa tese, 

inclusive) é justamente este. Não vislumbramos como este cenário pode ser 

juridicamente tolerável. 

 

“Preto”, “nego”, “crioulo” e “nigger”: marcas com referências à população negra 
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Além dos homossexuais, a população negra também é costumeiramente 

referenciada como “historicamente oprimida” nas discussões sobre “discurso de ódio”. 

De fato, houve evidente subjugação desta população em momentos históricos como 

o da escravidão e o da segregação racial (nos Estados Unidos, apartheid e outros 

exemplos possíveis). Apesar de inúmeros diplomas legais tanto nacionais como 

internacionais garantirem a isonomia formal e material entre todos, sem distinção de 

cor ou qualquer outro elemento de diferenciação, fato é que ainda testemunhamos 

episódios de racismo e tensões sociais diversas baseadas nas diferenças de pele 

entre os humanos. Tal discussão é importante, sem dúvida. Para o momento, no 

entanto, havemos de nos ater aos pontos de contato deste tema para com o universo 

marcário. 

Há inúmeras marcas que façam uso de termos utilizados para denotar a 

negritude, e é evidente que o INPI neles não enxerga – ainda bem – qualquer 

problema inerente no que se refira à moralidade ou aos bons costumes. Entretanto, 

pudemos verificar que o uso destes termos, quando supostamente acompanhados de 

determinada carga, pode vir a resultar na aplicação da cláusula de moralidade. Trata-

se de dois contextos. O primeiro é por ocasião do uso da palavra “nigger” e suas 

variantes – principalmente “nigga”. De fato, no idioma inglês, tal termo é empregado 

tanto pela própria população negra - contexto em que não costuma guardar qualquer 

carga ofensiva - mas, se utilizado por pessoas de outra cor de pele para se referir a 

alguém de pele negra, geralmente há uma carga de ofensividade que o torna 

socialmente intolerável700. O caso parece se aproximar do termo “negão”, no idioma 

português, apesar de que, em nosso caso, não parece haver uma conotação histórica 

que o torne tão marcadamente ofensivo como nigger o é no inglês norte-americano.  

O segundo contexto é aquele em que marcas buscam atribuir determinada 

característica de conduta ou preferência como algo inerente à população negra, tal 

como no caso da (já inúmeras vezes vista) marca “COISA DE CRIOULO”. Passemos, 

então, a analisar o ocorrido em alguns casos concretos para aferir como a 

jurisprudência do INPI tende a tratar essa temática. 

 
700 Apesar de que figuras históricas ligadas ao movimento negro como Thurgood Marshall não 
enxergavam qualquer problema no uso de termos como “Negro” (em inglês) para referir-se a estas 
populações. Uma obra clássica que passa longe de constituir manifestação racista é, justamente, “The 
Negro and the First Amendment”, de Harry Kalven (que não era negro). Hoje, por diversos motivos, o 
termo já não é mais considerado adequado, tendo sido substituído por “African-American” (Marshall 
preferia “Afro-American”) ou outros em sua acepção socialmente aceita. 
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Entre 1994 e 2014, todas as marcas dentre as que localizamos contendo o 

termo “nigga” foram deferidas sem qualquer problematização jurídica relativa à 

moralidade pelo INPI. Em 2014, a marca “NIGGAZ”, listada acima como uma daquelas 

a cujos pareceres técnicos tivemos acesso, foi indeferida com base na cláusula de 

moralidade. O parecer traz a seguinte justificativa para a negativa ao pedido: 

 

"NIGGAZ" é uma expressão em inglês que é o plural de "nigga", que por sua 

vez é sinônimo de "nigger". Todos esses vocábulos são termos 

extremamente pejorativos, associados a uma forma racista de se referir aos 

negros. 

 

Foi observado que nos EUA os pedidos de registro de marcas com os termos 

"NIGGA", "NIGGAZ" e "NIGGER" também são normalmente indeferidos. 

Foram observadas apenas duas exceções em que o termo "NIGGA" foi 

registrado, porém associado a outras palavras que lhe conferem um 

significado distinto ("N² NAGA NIGGA" e "36 CHAIN GANG RICH NIGGA$"). 

 

No Brasil, foi observado o processo 817804854 (NIGGA), na classe 2510, 

que chegou a ser deferido. No entanto, acredita-se que os parâmetros 

utilizados na época não são mais compatíveis com os procedimentos de hoje. 

 

 O parecer técnico acima transcrito identificou o primeiro pedido de registro 

deferido para o termo “NIGGA”, datado de 1994. Entre o período temporal deste 

processo e aquele em que foi proferida a decisão acima transcrita, no entanto, 

verificamos mais 6 casos onde o termo “NIGGA” e variantes foi deferido a registro701, 

inclusive alguns bastante curiosos, como o da marca “WHITENIGGAS” (829343466), 

que seria algo como “brancos negros”. Chama à atenção, assim, o fato de o 

examinador ter afirmado que o pano de fundo jurídico que levou à decisão de 

deferimento da marca “NIGGA” de 1994 não mais guardar aceitabilidade no ano de 

2014. O entendimento parece sugerir que, naquela época, o uso de tais termos era 

socialmente inofensivo, não considerado “racista”, fato que teria mudado entre 1994 

e 2014 - a despeito das outras 6 decisões, ao longo de vários anos neste interregno 

onde o termo foi igualmente considerado aceitável para registro marcário. 

 
701 Apesar de nenhuma destas marcas ter sido concedida por falta de recolhimento das taxas oficiais. 
O que importa para fins de aferição jurídica relativa ao teor da jurisprudência, no entanto, é o ato de 
deferimento, não o de concessão. 
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O recurso que se voltou contra a decisão de indeferimento (da marca 

“NIGGAZ”) guarda passagem digna de menção integral em nossa exposição: 

 

O preconceito está visivelmente demonstrado no examinador, data vênia, 

pois, se, a pessoa é de cor negra, diferentemente não pode ser reconhecida, 

o que se torna relevante é a entonação dada a este termo. 

 

Por se tratar de marca, fica impossibilitado o INPI de reconhecer ou não se 

há qualquer sentimento pejorativo da marca, sendo certo que, somente o 

consumidor dependendo da forma publicitária que a Recorrente utilizar 

poderá se sentir intimidado ou não.  

 

No caso da marca apresentada, o titular, com certeza, não colocaria em risco 

o seu negócio utilizando termos pejorativos em sua marca, seria totalmente 

torpe e improdutivo. 

 

 De fato, temos defendido aqui, e mais especialmente no que se refere as 

marcas relacionadas a “discurso de ódio”, que a autoridade julgadora raramente tem 

como aferir a intenção que levou à criação e tentativa de registro do sinal, devendo 

este escrutínio ser realizado pela sociedade através de mecanismos de mercado. 

Fazê-lo – como pressupõe a cláusula de moralidade – costumeiramente resulta em 

assumir-se situações fáticas que raramente se verificam. É o que temos verificado nos 

casos concretos verificados, e é justamente para isso que nos propomos a analisá-

los. O recurso foi acolhido com fundamentação genérica (“o sinal sob exame não 

infringe o disposto no artigo 124, inciso III...”), o que efetivamente serviria para 

entendermos que o INPI nada mais fez do que recolocar-se na rota que seguia sua 

jurisprudência administrativa até então. Em 2016, a marca “NIGGA HIGH AS SHIT” 

(906625041) chegou a ser indeferida com base na cláusula de moralidade, mas é 

possível levarmos em conta que além do eventual epíteto racial, havia uma referência 

a drogas (“high”, que é traduzível como o “barato” que o consumo de uma droga 

proporciona) e um palavrão (“shit”)702. Se considerarmos que, no mesmo ano, a marca 

“NIGGA” (906964407) foi deferida sem qualquer problema, parece ter sido mantida a 

harmonia jurisprudencial. 

 
702 Possivelmente esta marca seja uma espécie de “campeã da imoralidade”, visto que invoca temáticas 
discutidas em três capítulos diferentes de nossa tese. Nos termos aqui defendidos, não haveria 
problema com esta marca também, mas se levarmos em conta a jurisprudência do INPI, a decisão não 
se mostra incoerente. 
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No entanto, em 2018 a marca "TWO NIGGAS" (910026610) foi indeferida com 

base na cláusula (não recebendo recurso) e, em maio de 2020 (data em que estamos 

a escrever o presente capítulo, inclusive), o mesmo ocorreu com a marca "MADE IN 

NIGGA" (918638186). O retorno da insistência em considerar-se imoral o termo 

“nigga” em marcas, como representativo do racismo, a despeito de já haver 

precedentes administrativos em sentido contrário, inclusive em sede recursal, é fato a 

reforçar nosso entendimento de que a cláusula de moralidade, por seu caráter 

subjetivo, é fator de imprevisibilidade e injustiça no sistema marcário, sujeito às 

impressões pessoais pouco lastreáveis do examinador de turno. Tanto é que 

raramente foi possível enxergar, nos casos analisados nos diferentes capítulos, 

cenário de pacificação jurisprudencial – a cláusula de moralidade costuma a voltar a 

ser aplicada a casos análogos, a despeito da existência de precedentes em sentido 

contrário. Isso porque, em sendo subjetiva, sempre pode o examinador (e o revisor, 

para todos os efeitos) considerar simplesmente que “os parâmetros utilizados na 

época não são mais compatíveis com os procedimentos de hoje”, como ocorreu no 

caso “NIGGAZ”. 

Já a segunda categoria de casos analisados recebe tratamento menos leniente 

da jurisprudência administrativa. Trata-se de marcas cujo significado sugira, com 

carga aparentemente pejorativa, que certas características (indeterminadas) são 

típicas ou exclusivas da população negra. Temos quatro exemplos a trabalhar, sendo 

que um deles (o último que comentaremos) é particularmente rico para nossa 

discussão. 

O primeiro caso é o da marca “NEGO É FODA” (912139234). Apesar do 

vocábulo “nego” guardar o literal significado de “negro”, fato é que é costumeiramente 

usado para se referir a “qualquer pessoa”, e não necessariamente a alguém de pele 

negra703. Neste caso, parece-nos mais que a marca não tenha tido qualquer intenção 

de atribuir especificamente aos negros a característica de ser “foda” no sentido 

negativo do termo. Tem-se aí um aparente excesso de preciosismo do INPI que, ao 

aplicar a cláusula de moralidade, enxergou racismo e ofensividade numa expressão 

que, ainda que possa ser discutida do ponto de vista social-antropológico quanto a 

suas raízes, não parece constituir “expressão do ódio”. 

 
703 O mesmo ocorre com o termo “neguinho” em casos como estes. 
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Já os casos a seguir dão maior margem a interpretações – sendo justamente 

este o ponto juridicamente relevante que queremos discutir. As marcas "TINHA QUE 

SER PRETO" (906001269) e "SÓ PODIA SER PRETO" (911090622) foram 

indeferidas em 2015 e 2018, respectivamente, por aplicação da cláusula de 

moralidade. De fato, as expressões aparentam denotar algum tipo de carga racista, e 

de fato há contextos onde são assim utilizadas704. No entanto, o ponto que aqui temos 

defendido, e que inclusive foi denotado no trecho acima citado, transcrito a partir do 

recurso apresentado no contexto da marca “NIGGAZ”, é o de que o exame de 

viabilidade do registro marcário não conseguirá, com a exatidão que o Direito exige, 

chegar a essa conclusão – mesmo que todas as aparências e evidências apontem 

neste sentido. 

O caso Matal v. Tam, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 

2017, e que comentaremos mais à extensão na Parte III, trazia situação em que um 

vocábulo geralmente tido como ofensivo705 tinha seu registro buscado justamente por 

uma banda composta por aqueles que seriam as vítimas do emprego de tal termo 

discriminatório (“The Slants”, equivalente a “olhos puxados”). Um dos argumentos dos 

que defendiam a viabilidade do registro da marca referente ao termo ofensivo (que 

havia sido indeferida por aplicação de uma espécie de cláusula de moralidade) era 

justamente o de que a tentativa, com o reconhecimento da marca, era a de reaver o 

sentido da expressão ofensiva, tornando-a motivo de orgulho. Com isso, o grupo 

historicamente afetado e vitimado pelo preconceito mostraria que não se intimida com 

o preconceito alheio; que chamá-los daquele epíteto não mais guardava o poder de 

diminui-los. 

O mesmo pode ocorrer (até porque não há como saber se é o que de fato se 

verifica) com marcas a priori discriminatórias como “TINHA QUE SER PRETO” ou “SÓ 

PODIA SER PRETO”. O próprio rapper Emicida, que frequentemente aborda temas 

 
704 Como no caso do jogador Marcelo, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, que, ao fazer um gol 
contra na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2014, recebeu na internet mensagens ofensivas que 
sugeriam que fazer gols contra é algo tão ruim que só negros (ou, no caso do vocabulário utilizado, 
“pretos”) poderiam fazê-lo. Cobertura jornalística do caso no portal Terra <https://bit.ly/36mvO9Y>. 
Caso o encurtador de URL venha a expirar, basta procurar pelo caso em qualquer ferramenta de busca, 
a notícia é facilmente encontrável. 
 
705 No caso, aos asiáticos-americanos e todo o contexto de Segunda Guerra Mundial que lhes conferiu 
tratamento preconceituoso não só naquele contexto como por algum tempo após. Um estudo mais 
aprofundado a respeito deste tema pode ser investigado a partir dos comentários ao histórico caso 
Korematsu v. United States (1944), onde foram consideradas constitucionais medidas de segregação 
social de japoneses nos Estados Unidos no contexto de guerra. 
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como o racismo em suas letras, sugere exatamente a retomada desse termo pelos 

afetados, retirando o poder que o preconceito tem de depreciar alguém através da 

atribuição de orgulho à característica que a discriminação busca tomar como digna de 

vergonha. Em Beira de Piscina (2010), o cantor profere o seguinte trecho: 

 

Num diz que eu sou marrento não, trampa mais e melhor que eu, cala a boca 

 

Xô devolver o orgulho do gueto, e dar outro sentido pra frase “tinha que ser 

preto” 

 

 Assim, ainda que exista a possibilidade de a marca ser empregada com carga 

pejorativa, a cláusula de moralidade sempre se mostrará inapta a realizar este tipo de 

avaliação. Por isso é que defendemos, com base em inúmeras justificativas, que cabe 

à sociedade reagir à expressão quando esta representar efetiva “manifestação do 

ódio” – e não ao Estado, com base em juízo precário, afirmar de antemão que se trata 

disso como justificativa para censurá-la ou “desestimulá-la”. Ao fazê-lo, o Estado pode 

estar “desestimulando” justamente que alguém se engaje na luta contra o próprio 

preconceito que este mesmo ente público diz e pensa estar agindo para prevenir. 

Os opositores de nossa tese poderiam bem argumentar que, se a marca não 

constitui “discurso de ódio”, basta à parte deixar isso claro ao ente público, que este 

tenderia a aceitar o registro da marca, mesmo que em sede recursal ou judicial – 

situação análoga à ocorrida no já analisado caso da marca “DROGAS: A ONDA 

QUÍMICA”. No entanto, há um caso quiçá paradigmático da jurisprudência 

administrativa do INPI que sugere que, ainda que o Instituto venha a receber 

elementos que confirmem sentido contrário à expressão escrutinada, ele ainda assim 

se reserva o poder de considerar determinadas marcas “racistas”, negando-lhes 

possibilidade de reconhecimento jurídico ainda que haja prova em contrário. 

Trata-se do caso já amplamente citado da marca “COISA DE CRIOULO AÇÃO 

POSITIVA”. Conforme já explanado na introdução de nossa tese, a marca foi 

indeferida sob a alegação de tratar-se de termo ofensivo, usado para discriminar – no 

mesmo sentido de nossas observações acima. Mesmo que o recurso oferecesse farta 

evidência de que a mensagem da marca era justamente contrária a qualquer intuito 

discriminatório - estimulando e promovendo o comércio e o desenvolvimento 

econômico específico de populações negras, especialmente mulheres, e contando 
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inclusive com apoio de artistas famosos como Alcione – o INPI ignorou tais alegações 

e manteve o indeferimento. A afirmação foi a de que a expressão goza de “conotação 

racista” e “é usualmente empregada pejorativamente”. Fato curioso é que o INPI já 

havia deferido marca idêntica (inclusive com logo idêntico) para outro titular, em 2007 

(824357353), sem qualquer questionamento. Igual situação se verificou ainda antes 

com a marca “COISA DE PRETO” (821074830), deferida em 2001706. Não bastante, 

o mesmo titular ingressou com novo pedido em 2018 (pouco mais de um ano depois 

da decisão que negou provimento ao recurso na marca anterior), desta vez grafada a 

marca como “COISA DE KRIOULO” (916327256). Em 2019, houve novo 

indeferimento sob os mesmos fundamentos ancorados na cláusula de moralidade. 

Este caso é particularmente interessante para nossa análise porque evidencia 

como a cláusula de moralidade permite que a autoridade pública se arrogue o papel 

de decidir em que termos mesmo as minorias podem se manifestar em defesa de seus 

direitos e prerrogativas. Mostra, como temos atentado ao longo de toda nossa tese, 

que mesmo justificativas aparentemente nobres, como o combate ao racismo, podem 

ser utilizadas para tolher a expressão das próprias minorias que se pressupõe estar 

defendendo. 

Coaduna-se, uma vez mais, com o diagnóstico de Allport e Strossen (e muitos 

outros) segundo o qual admitir regulações expressivas com o alegado objetivo de 

proteger-se populações vulneráveis não só pode, como efetivamente costuma, operar 

em desfavor destes próprios grupos cedo ou tarde. Em matéria de proteção de 

minorias contra “discurso de ódio”, a cláusula de moralidade em marcas representa o 

verdadeiro “backfire”, o “tiro que sai pela culatra” típico de quando o Estado se propõe 

a combater a discriminação através da censura discursiva. Sugere, fortemente, que o 

melhor caminho para se combater o “ódio”, o preconceito e a discriminação em geral 

(que efetivamente existem na sociedade) é o caminho do contradiscurso, e não da 

censura. Como vimos, o mesmo parece se aplicar ao caso das marcas. 

 

Nazismo, Holocausto, xenofobia e manifestações de “superioridade racial” 

 

 
706 Marca idêntica (919032524) foi depositada em janeiro de 2020. Pelo que pudemos observar, o titular 
do sinal proposto é advogado e negro. Apostamos que o INPI irá indeferir o sinal com base na cláusula 
de moralidade alegando ser a expressão fruto do racismo. 
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 A última bateria de análise de casos de marcas envolvendo potenciais 

“manifestações de ódio” envolve sinais que se relacionem de alguma maneira ao 

nazismo a seu conjunto nefasto de ideias. Como era de se esperar, não há grande 

demanda por estes sinais, dada a evidente e natural repugnância que causam. É 

possível imaginar que haja poucos dispostos a associarem-se ao nazismo, sua 

simbologia e conjunto de visões, pelo óbvio motivo de tratar-se de um regime 

genocida707. Assim, repassemos brevemente o teor dos casos para que possamos 

apresentar nossos comentários e ponderações logo em seguida. 

 O termo FÜHRER, que remete a Adolf Hitler (ainda que possa significar, 

genericamente, “líder” no idioma alemão) foi apresentado a registro em duas 

oportunidades, em 1997 (820248878) e em 2019 (917423852). Em ambas, o pedido 

foi rejeitado com base na cláusula de moralidade. No pedido mais recente, o INPI 

considerou que o sinal teria “caráter ofensivo”. Voltaremos a este caso em breve. 

 O sinal “ILLICIT 55” (840105789) teve igual destino, com o INPI apontando, 

expressamente, que “a marca reproduz e sugere a expressão "SS", pela forma como 

o "55" está apresentado no capacete, que também lembra um capacete nazista, 

irregistrável de acordo com o inciso III do Art. 124 da LPI”. O recurso apresentado, no 

entanto, obteve sucesso em afastar qualquer correlação da marca com o nazismo. De 

fato, a conexão com o regime totalitário foi fruto de um exercício de especulação do 

examinador, conforme se pode verificar abaixo: 

 

Figura nº 15: Logo da marca ILLICIT 55 

 

 De fato, o poder que a cláusula de moralidade dá para que o Estado imponha 

visões especulativas com base em achismos e subjetivismos em geral é uma das 

críticas que realizamos. Se levarmos em conta os tempos atuais, onde é fácil enxergar 

 
707 A mesma conclusão, infelizmente, não se aplica às referências e simbologia dos regimes 
comunistas, sua simbologia e figuras abjetas em geral, a despeito de neles fazer-se igualmente 
presente inegável característica genocida. 
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“fascismos” e “nazismos” em qualquer coisa, a via de interferência na expressão 

representada pela cláusula de moralidade adquire caráter ainda mais sensível708. O 

mesmo cenário se verificou no caso da marca THORHAMMERFEST (830602992), 

considerada irregistrável porque “reproduz o "martelo de Thor" (Thor Hammer), que é 

adotado por neo-nazistas como representação (a busca foi feita no Google pela 

expressão "THOR HAMMER NEO NAZI")”. O recurso apresentado destacou que não 

haveria qualquer correlação da parte com a ideologia neonazista, referindo-se ao 

martelo de Thor como ícone da mitologia nórdica. O parecer técnico de acolhimento 

do recurso baseou-se em análise interessante: 

 

(...) A busca na internet pela expressão "Thor Hammer Neo Nazi", de fato, 

retorna resultados que apontam para apologia ao neo nazismo. Entretanto, 

verificou-se que qualquer busca contendo a expressão "Neo Nazi" retorna 

tais resultados. Outrossim, pôde-se constatar que a busca na internet por 

THOR HAMMER, apenas, traz resultados sem qualquer associação ao 

(neo)nazismo. Desta forma, não há elementos que sustentem o indeferimento 

do presente sinal pelo inciso III do art. 124 da LPI 

 

 Ressaltando o que acabamos de observar, a decisão reconhece que, 

querendo-se, virtualmente qualquer coisa hoje em dia pode ser associada ao nazismo. 

É a chamada “Lei de Godwin”, construção teórica anedótica709 que propugna que 

qualquer discussão sobre qualquer assunto (na internet) tende a desaguar em 

comparações de algo ou alguém com Hitler ou o nazismo. É o que os dois casos acima 

analisados (“ILLICIT 55” e “THORHAMMERFEST”) parecem demonstrar. 

 Talvez o sinal de terminologia relacionada ao nazismo que mais conte com 

repetidas análises no bojo do sistema marcário seja “HOLOCAUSTO”. De fato, trata-

se do genocídio perpetrado pelos nazistas contra os judeus e outros membros de 

minorias perseguidas. A despeito de nossa observação inicial no sentido de não 

 
708 A marca terminou indeferida, mas por identificação posterior de anterioridade impeditiva, qual fosse 
a marca de terceiros “ILICITO”. Tendo em vista que a análise de liceidade deve, em tese, ser realizada 
antes da análise de disponibilidade do sinal, imaginou-se que a invocação da cláusula de moralidade 
resolveria a questão em definitivo. No entanto, seria o caso de indeferir o sinal com base nos dois 
incisos, III e XIX. De qualquer forma, assim foi resolvida a questão: caiu o fundamento no inciso III, mas 
subsistiu o do inciso XIX. 
 
709 Que, entretanto, encontra-se listada no Oxford English Dictionary, tamanha sua popularização e, 
quiçá, verificabilidade prática. Disponível em: 
<https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110810105009431>. Acesso em: 23 
mai. 2020. 
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verificarmos elevado interesse por sinais que remetam ao nazismo, este termo em 

específico parece ser procurado com mais frequência pelos usuários do sistema. Há 

7 casos de tentativa de registro de sinais contendo a referência ao episódio. O mais 

antigo data de 1992 (816828237), para utilização no mercado de vestuário. Foi 

concedido sem questionamentos em 1994, e permaneceu em plena vigência pelos 

dez anos corriqueiros, tendo sido extinto (por falta de prorrogação, com o perdão da 

redundância técnico-jurídica). O segundo sinal (825857392), referente à marca 

BANDA HOLOCAUSTO, foi depositado em 2003 e ficou sobrestado em virtude de 

outro pedido anterior, referente à marca HLKTS HOLOKAUSTHUS (825126380), 

também para serviços de banda musical. O sinal grafado com "K" foi deferido em 2007 

sem qualquer questionamento, mas a marca não chegou a ser concedida por falta de 

pagamento de taxas. Como consequência, o pedido posterior foi deferido, não sendo 

concedido por igual falta de recolhimento de valores. 

 Até aí, surpreendentemente, poder-se-ia concluir que o INPI não enxergava 

qualquer restrição ao uso da palavra HOLOCAUSTO em marcas, a despeito da 

referência a um dos mais tristes episódios da história humana. Em 2009, entretanto, 

o INPI indeferiu o pedido de registro da marca "HOLOCAUSTO" (828687919) com 

base na cláusula de moralidade. Fato curioso é o de que esta marca também foi 

requerida para o segmento de bandas musicais, a exemplo das outras duas que, 

conforme vimos, não pouco tempo antes haviam sido deferidas sem ressalvas pelo 

órgão. O parecer técnico deste caso (não houve recurso), a que tivemos acesso, 

fornece o seguinte subsídio à decisão adotada: 

 

A marca em exame é composta de expressão que pode ser considerada 

ofensiva às pessoas, na medida em que o termo "Holocausto" ficou 

conhecido como a "execução em massa de judeus e/ou outras minorias 

perseguidas, como ciganos, homossexuais, etc., durante o nazismo" (Novo 

Aurélio) 

 

 Estava, aparentemente, inaugurada uma nova linha interpretativa na 

jurisprudência do INPI, aplicada, de fato, nos dois casos seguintes: “HOLOCAUST” 

(902010964, na classe 35) e “HOLOCAUSTHO MINISTÉRIO DE LOUVOR” 

(905050851, na classe 41, para banda musical e inúmeros serviços na área de 

entretenimento). Tal conclusão procederia se, em 2017, o INPI tivesse aplicado o 
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mesmo entendimento ao pedido de registro da marca “BH BANDA HOLOCAUSTO” 

(909527938), que foi deferida e concedida sem percalços. 

 A instabilidade da jurisprudência é, portanto, notória neste caso. Desde o 

primeiro pedido, em 1992, este triste acontecimento já constava de todos os livros de 

história, tendo se passado na década de 1940. Nota-se que a mudança de posição foi 

tão repentina para aplicar-se a cláusula de moralidade como para ignorá-la (no caso 

mais recente, de 2017). Trata-se de mais uma evidência prática do caráter 

verdadeiramente lotérico que caracteriza a subjetividade inerente à operação deste 

dispositivo legal específico. 

É óbvio que o episódio referenciado foi um dos maiores crimes já perpetrados 

na história da humanidade, digno de integral e incisiva reprimenda e repulsa de 

qualquer pessoa com a mente em ordem. No entanto, daí não decorre logicamente 

que qualquer marca que o referencie se caracterize em abjeta exaltação ou 

glorificação do episódio. E, mesmo que fosse, nossa tese vai no sentido de que 

mesmo assim não deveria haver cláusula de moralidade apta a barrar esse tipo de 

expressão, cabendo à sociedade tal juízo – e ele certamente funciona, verificando-se 

uma forte e natural sensibilidade pública contra manifestações de apoio ao nazismo 

ou ao Holocausto.  

O mesmo entendimento se aplica a marcas que, aparentemente, carreguem a 

ideia da existência de uma “superioridade racial”, caso de SUB-RAÇA (824586433). 

De fato, o ponto que queremos defender é o de que, no sistema marcário, as 

aparências frequentemente enganam de tal modo que a verdade pode representar o 

exato oposto do que se imaginava. A título de exemplo, pode-se pensar que SUB-

RAÇA seja sinal que vá ser usado para, de alguma forma, apoiar a noção de que 

seres humanos com determinada característica (provavelmente de cor de pele) são 

“superiores” a outros humanos com outra característica. A marca, no entanto, quando 

analisada por si só, não permite chegar a estas conclusões quase nunca. Daí, veja-

se que “SUB-RAÇA” é título de canção (protegida, pois, por direito autoral inclusive) 

que se notabilizou nos anos 90, de autoria do grupo de rap Câmbio Negro, cuja 

mensagem é a seguinte: 

 

Agora irmãos vou falar a verdade 

A crueldade que fazem com a gente 

Só por nossa cor ser diferente 
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Somos constantemente assediados pelo racismo cruel 

 

(...) 

 

E ser negro nunca foi um defeito 

Será sempre um privilégio 

Privilégio de pertencer a uma raça 

Que com o próprio sangue construiu o brasil 

Sub-raça é a puta que pariu! 

 

 E, se levarmos em conta que a marca requerida reivindicou uso no setor de 

“produção de peças teatrais para programa de televisão”, é bastante possível 

especular-se que se trata de esforço de crítica ao (pseudocientífico) “conceito” de 

“sub-raça”, não a uma exaltação. A análise marcária, no entanto, presumiu que o 

termo é irreconhecível juridicamente por sua ofensividade abstrata, sem considerar 

que pode (como provavelmente era o caso) haver um contexto que mude esta 

interpretação de figura. Verifica-se, mais uma vez, um de nossos principais pontos 

com todo este capítulo: a cláusula de moralidade em marcas, mediante juízos 

puramente subjetivos e geralmente especulativos, interfere na expressão de maneira 

tal que não oferece qualquer “proteção” efetiva contra “discursos de ódio”. Ao 

contrário, geralmente serve para tolher expressões contrárias a este tipo de discurso, 

de modo que o melhor modo de ação, a nosso ver, é a não-existência de mecanismos 

do tipo. A melhor forma de tutelar a expressão, mesmo “de ódio”, é retirar o grosso da 

ingerência estatal sob ela aplicável. 

Nem mesmo a vedação ao registro da suástica nazista como marca (que é um 

dos exemplos de aplicação da cláusula de moralidade referenciados no Manual de 

Marcas do INPI) permite uma aplicação, altamente precisa, “spot on”, “implacável” da 

proibição legal. Ora, basta uma mudança de ângulo no sinal para que ele passe de 

símbolo do nazismo a milenar símbolo religioso budista – o manji710, que é traduzido 

como “suástica” tanto quanto o famigerado emblema do III Reich711. O mesmo vale 

 
710 Inclusive, existe registro para a marca “MANJI” (914084771), por empresa japonesa. Essa palavra, 
em japonês, significa mesmo “suástica”, mas com a carga de significado ligada ao budismo, não ao 
nazismo. 
 
711 O que evidencia, como é notório, que a simbologia nazista não foi exatamente criada pelo regime, 
mas apropriada e ressignificada. Isso não exclui, entretanto, a forte associação que estes símbolos 
passaram a guardar e até hoje mantém para com o nazismo. 
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para a “cruz gamada” que também era utilizada pelos nazi (e é, inclusive, empregada 

em uma das marcas FÜHRER analisadas acima). Apesar da carga de significado, o 

Clube de Regatas Vasco da Gama utiliza o mesmo sinal. Por essas possíveis 

incongruências de significado é que a Lei Federal nº 7.716/1989, em seu art. 20, §1º, 

veda a utilização da cruz suástica ou gamada somente quando para fins de divulgação 

do nazismo. Outras utilizações são plenamente permitidas, e nosso ponto é o de que 

mesmo casos aparentemente flagrantes, como o próprio caso da marca FÜHRER, 

não constituem confissão flagrante de intenção de “divulgação do nazismo”, apesar 

do uso da simbologia e terminologia própria daquele regime. O sistema de registro 

marcário, por conseguinte, constitui foro inadequado e inviável para o escrutínio 

jurídico de tais motivações – justamente o que promove a prática jurídica circundante 

da cláusula de moralidade. 

 

Figura nº 16: Logo da marca FÜHRER: observando-se somente o pedido de registro de 

marca, é realmente possível dizer-se categoricamente que se trata de efetivo “esforço de divulgação 

do nazismo”? 

 

 Aliás, um dos pontos que identificamos no capítulo 13, supra, a justificarem a 

existência de leis punitivas do “discurso de ódio” é uma suposta defesa do regime 

democrático. Não tivemos a oportunidade de debater este assunto a fundo em 

específico, pelo que nossa sustentação mais se ateve à visão predominante de 

enxergar-se nestas leis veículos para a proteção de minorias. 

Não é nova a discussão sobre tolerar-se ou não, dentro do regime democrático, 

a veiculação de expressões que, em última análise, guardam como pressuposto e 

provável objetivo a própria destruição da democracia para a instauração de um regime 

totalitário. Apesar de o temor de deterioração geral da democracia e das liberdades 

(que de certa forma persiste até hoje712) caso “tolerado” o “discurso nazista” ser 

 
712 Onde qualquer tipo de opinião a que se guarde contrariedade não demora, principalmente em 
debates mais acalorados, a ser igualada à defesa do nazismo. Anedoticamente, criou-se mesmo a tal 
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compreensível se contrabalançado com o contexto geopolítico das décadas de 1930 

e 40, o posicionamento parece se relacionar a uma leitura torta (extremamente comum 

inclusive nos dias de hoje) do conhecido paradoxo da tolerância de Platão, 

popularizado pela obra de Karl Popper. É comum ver-se tal proposição resumida em 

uma de suas passagens, qual seja: “devemos reivindicar, portanto, em nome da 

tolerância, o direito de não tolerar os intolerantes" (“we should therefore claim, in the 

name of tolerance, the right not to tolerate the intolerant”). No entanto, basta a leitura 

detida apenas da íntegra do parágrafo onde tal passagem consta na obra de Popper 

para verificarmos que, em verdade, o posicionamento do autor não se coaduna com 

qualquer “banimento preventivo” de discursos em nome de um suposto combate à 

intolerância (grifos nossos): 

 

Unlimited tolerance must lead to the disappearance of tolerance. If we extend 

unlimited tolerance even to those who are intolerant, if we are not prepared to 

defend a tolerant society against the onslaught of the intolerant, then the 

tolerant will be destroyed, and tolerance with them. —In this formulation, I 

do not imply, for instance, that we should always suppress the utterance 

of intolerant philosophies; as long as we can counter them by rational 

argument and keep them in check by public opinion, suppression would 

certainly be most unwise. But we should claim the right to suppress 

them if necessary even by force; for it may easily turn out that they are not 

prepared to meet us on the level of rational argument, but begin by 

denouncing all argument; they may forbid their followers to listen to rational 

argument, because it is deceptive, and teach them to answer arguments by 

the use of their fists or fists or pistols. We should therefore claim, in the name 

of tolerance, the right not to tolerate the intolerant. We should claim that any 

movement preaching intolerance places itself outside the law, and we should 

consider incitement to intolerance and persecution as criminal, in the same 

way as we should consider incitement to murder, or to kidnapping, or to the 

revival of the slave trade, as criminal713. 

 
“Lei de Godwin”, segundo a qual “à medida que uma discussão online se alonga, a probabilidade de 
surgir uma comparação envolvendo Adolf Hitler ou os nazistas tende a 100%”. Apesar de vislumbrar-
se o contexto das discussões na internet, lamenta-se ter que constatar que ela se aplica quase 
indistintamente ao debate público quiçá infantilizado dos dias de hoje (boa parte do qual, é verdade, se 
conduz na internet). 
 
713 Apesar de célebre, o trecho é parte de uma das notas de rodapé ao capítulo 7. Há inúmeras 
publicações da obra, sendo que a que consultamos é POPPER, Karl. The Open Society & Its Enemies 
- New One Volume Edition. Estados Unidos: Princeton University Press, 2013. p. 581. Tradução oficial 
do trecho constante da versão brasileira publicada pela Editora Itatiaia (São Paulo) em 1974, A 
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 Como se vê, a formulação teórica de tal paradoxo não pressupõe qualquer 

direito ou dever de supressão discursiva “preventiva”, mesmo de ideologias 

intolerantes ou que preguem abstratamente a necessidade ou conveniência da 

adoção de métodos violentos. O limite a ser cruzado para autorizar qualquer tipo de 

ação repressiva por parte do Estado, segundo o próprio Popper, ocorre tão somente 

no momento em que o processo de livre debate (que ele chama de “argumentos 

racionais” e “mantê-los sob controle através da opinião pública”) passa a ser ignorado 

por estes grupos, que partem para ações violentas concretas ou à incitação real para 

a tomada das mesmas – a tal “incitação à intolerância”. Este cenário é justamente 

aquele que propugnamos em nossa tese, qual seja o de que a mera manifestação de 

ideias, ainda que abjetas, deve ser inteiramente livre. Apenas quando a expressão se 

configura em efetiva incitação para a tomada de ações ilegais concretas, e em outros 

contextos de escopo bem delimitado (com pouca margem para “flexibilizações”), é que 

se admite a supressão. 

Apesar de não termos tempo ou espaço para aprofundar-nos nesta discussão, 

é de se mencionar que a ACLU, em 1934 (em pleno contexto de ascensão do 

nazismo), concluiu que, como organização de defesa dos direitos civis, ser-lhes-ia 

impossível defender coerentemente o direito ao livre discurso de outros grupos 

radicais sem fazer o mesmo para com o discurso dos nazistas. Exatamente neste 

sentido é que foi redigido o documento Should we Defend Free Speech For Nazis in 

America?, editado no já citado ano de 1934. Sua conclusão é muito simples: uma vez 

que se admite a supressão da manifestação do pensamento nazista sob uma noção 

 
Sociedade Aberta e Seus Inimigos - Volume Único, cujo capítulo 7 foi traduzido por Neil R. da Silva 
(trecho grifado a seguir corresponde ao trecho grifado no corpo de nosso texto): “a tolerância ilimitada 
pode levar ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada até àqueles que 
são intolerantes; se não estivermos preparados para defender uma sociedade tolerante contra os 
ataques dos intolerantes, o resultado será a destruição dos tolerantes e, com eles, da tolerância. — 
Nesta formulação, não quero implicar, por exemplo, que devamos sempre suprimir a 
manifestação de filosofias intolerantes; enquanto pudermos contrapor a elas a argumentação 
racional e mantê-las controladas pela opinião pública, a supressão seria por certo pouquíssimo 
sábia. Mas deveríamos proclamar o direito de suprimi-las, se necessário mesmo pela força, pois 
bem pode suceder que não estejam “preparadas para se opor a nós no terreno dos argumentos 
racionais e sim que, ao contrário, comecem por denunciar qualquer argumentação; assim, podem 
proibir a seus adeptos, por exemplo, que deem ouvidos aos argumentos racionais por serem 
enganosos, ensinando-os a responder aos argumentos por meio de punhos e pistolas. Deveremos 
então reclamar, em nome da tolerância, o direito de não tolerar os intolerantes. Deveremos exigir que 
todo movimento que pregue a intolerância fique à margem da lei e que se considere criminosa qualquer 
incitação à intolerância e à perseguição, do mesmo modo que no caso da incitação ao homicídio, ao 
sequestro de crianças ou à revivescência do tráfego de escravos”. 
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de que tal discurso representa um “perigo”, o mesmo raciocínio pode ser aplicado a 

outros grupos que se engajem em discursos baseados em valores contrários ao 

pensamento predominante da época, que possam ser entendidos como “manifestação 

de intolerância religiosa ou racial” – como os comunistas, os ateus e até judeus que 

se manifestem de maneira contrária aos nazistas. A conclusão é incisiva: "No laws 

can be written to outlaw Nazi propaganda without striking at freedom of speech in 

general"714. Segundo Walker, as bases teóricas firmadas neste curto manifesto 

mantiveram-se inabaladas durante décadas, pautando o igualmente polêmico715 

posicionamento da entidade no caso da marcha dos nazistas por Skokie, nos anos 

1970716. 

Isso não significa que a entidade concorde com a ideologia nazista em si (assim 

como nós, evidentemente, também passamos muito longe de concordar), mas 

somente que, por uma questão de princípio, entende que a livre expressão deve assim 

o ser para todos – mesmo para os que professem ideologias abjetas. O regime 

democrático há de contar com mecanismos para coibir incursões de tomada ilegítima 

do poder, seja violenta ou “silenciosa”. Assim, não é a mera manifestação de ideias 

que descambará na derrubada do regime democrático – fosse ele tão frágil, sequer 

teria conseguido ser instituído em primeiro lugar. E, de fato, se no Brasil existem dois 

“Partido Comunista”, sendo a inúmera maioria dos demais abertamente socialistas 

(ainda que nem todos carreguem no nome tal alcunha), é literalmente impossível, por 

absurdo lógico, afirmar-se que a Constituição veda a manifestação de pensamentos 

e ideologias “antidemocráticas” ou que elas tenham o condão de “ameaçar a 

democracia”. É como enxergamos o tema, lamentando não haver espaço para discuti-

lo mais extensamente, apesar de reservarmos a temática para produção acadêmica 

futura717. 

  

 
714 Nossa tradução: “nenhuma lei pode ser escrita com o objetivo de tornar ilícita a propaganda nazista 
sem que se fulmine a liberdade de expressão em geral”. 
 
715 A ponto de ocasionar a saída massiva de associados da entidade em protesto, inclusive. 
 
716 WALKER, Samuel. Hate Speech (op. cit.), p. 44-45. 
 
717 É possível, no entanto, deixarmos como referência bibliográfica para tal discussão (“direito à livre 
expressão de nazistas”) uma obra em particular: STRUM, Philippa. When the Nazis Came to Skokie: 
Freedom for Speech we Hate. Estados Unidos: University Press of Kansas, 1999. A obra Hate 
Speech, de Samuel Walker (op. cit.) também realiza, em diversos capítulos (especialmente o 3 e o 6) 
bom apanhado histórico de toda a tensão jurídica e político-social que circunda essa temática. 
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Capítulo 14. Marcas que possam ser interpretadas como desrespeito a 

religiões, seus símbolos e dogmas em geral. É impossível que uma marca 

“atente contra liberdade de consciência, crença ou culto religioso”. 
 

Na religião pensamentos, palavras e obras são pecados. Mas, no Direito, só 

as obras são pecado; palavras e pensamentos, não (ALEXANDRE GARCIA, 

parafraseando FERNÃO LARA MESQUITA) 

 

 Esta Parte II se encaminha para seu final com a exposição da última grande 

faceta718 da cláusula de moralidade, qual seja a que visa “proteger” a “liberdade de 

consciência, crença ou culto religioso”, como se a “blasfêmia” tivesse o poder de 

interferir no free exercise tanto quanto atear-se fogo em um templo. A localização do 

presente capítulo logo após a conclusão de nossa análise sobre “discurso de ódio” 

ocorre por um simples motivo: é corriqueiro que a “ofensa à religião” seja também 

caracterizada como uma forma de “discurso de ódio”. Assim, desde já podemos 

apontar que todo o capítulo anterior se aplica também, mutatis mutandis, ao presente 

capítulo. 

A maior parte do texto legal da cláusula de moralidade parece ser, de fato, 

dedicada a constituir-se em norma apta a impedir a chancela de expressões 

“blasfemas” pelo sistema marcário, assim entendidas como todas aquelas que 

impliquem em “desrespeito” a religiões. Tanto é que praticamente metade do conteúdo 

do inciso III do art. 124 da LPI se dedica a manter fora do sistema registral quaisquer 

expressões que atentem contra a “liberdade de consciência, crença, culto religioso ou 

ideia e sentimento dignos de respeito e veneração”. A maior parte dos termos usados, 

de fato, parecem referir-se uniformemente à religião ou acepções circundantes desta 

noção (tais como “crença” ou “sentimento digno de veneração”). O Manual de Marcas 

do INPI igualmente dedica boa parte de suas normas regulamentadoras da prática de 

aplicação do dispositivo a mencionar preocupações ligadas à religião, ressaltando 

como a cláusula de moralidade se relaciona com esta temática (como vimos em 

extenso detalhe ao capítulo 4, supra). 

 
718 O capítulo 15 se destinará a discutir ainda outras formas “miscelâneas” de aparição da cláusula de 
moralidade em marcas. Tendo em vista que partirá desde o início da análise de casos concretos, não 
havendo um capítulo inicial com uma discussão mais específica sobre a temática jurídico-expressiva 
envolvida, este capítulo sobre marcas e religião apresenta-se como efetivamente o último “grande” 
capítulo desta Parte II. 
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Pelo levantamento informal que fizemos, temos a impressão - ainda que não 

empiricamente escrutinada – de que marcas envolvendo religião ocupam o terceiro 

lugar dentre os diferentes motivos a resultarem na aplicação da cláusula de 

moralidade719. Como visto, a preocupação fundamental da cláusula de moralidade 

com religiões é evitar que marcas lhes possam ser “desrespeitosas”, sendo este o 

vocabulário do Manual (novamente, como visto no capítulo 4, supra). Este 

“desrespeito” pode vir tanto no conteúdo da marca em si (com imagens ou palavras 

que operem diretamente esta ofensa); como indiretamente, através da associação de 

nomes ou símbolos sagrados a produtos considerados “profanos” ou “mundanos” no 

contexto daquela religião – o que ocorre necessariamente por meio da conjugação 

entre elemento marcário e especificação720. 

 A religião por alguém professada, bem verdade, pode vir a ser o único ou 

principal pretexto a provocar um tratamento discriminatório, seja ativo (quando a 

discriminação parte do praticante da fé) ou passivo (quando este é o alvo em virtude 

de sua característica como fiel). Richard Moon identifica essa dicotomia peculiar na 

relação entre “discurso de ódio” e religião ao diagnosticar a possibilidade de esta 

constituir tanto a fonte deste tipo de discurso como também ser seu alvo721.  

Uma das instâncias identificadas pelo autor como prática de “discurso de ódio” 

na modalidade ativa, onde o religioso é quem se engaja nesse tipo de expressão, 

estaria nos “discursos religiosos antirreligiosos”. Estes seriam aqueles que proferem 

“ataques” a determinada comunidade religiosa ou sistema de crença tomando como 

base outro sistema de crença religiosa, geralmente algum com o qual guarde relação 

 
719 Sendo o primeiro ocupado pelas marcas com palavrões e obscenidades em geral, tema de nossos 
capítulos 9 e 10, o segundo pelas marcas com referências a drogas (principalmente marijuana), vistas 
no capítulo 11.  
 
720 Veremos alguns exemplos no subcapítulo de análise de casos, mas podemos adiantar que se trata 
de hipóteses onde nomes “sagrados” ou “santos” são usados para distinguir “produtos de pecado” tais 
como preservativos, bebidas alcoólicas, cigarros, etc. 
 
721 MOON, Richard. Putting Faith in Hate: When Religion is the Source or Target of Hate Speech. 
Estados Unidos: Cambridge University Press, 2018. p. 4-22. Moon identifica casos de discursos 
antissemitas, anticristãos e anti-islã como hipóteses passivas, ainda que entendamos que as decisões 
ali citadas não sejam bons exemplos de trato jurídico à liberdade de expressão, tais como casos de 
condenação por “difamação de religião” consubstanciada em publicação de poema e assim por diante 
- casos tipicamente europeus. Já as hipóteses ativas incluem “discursos de ódio” proferidos pelos 
próprios religiosos no contexto da prática religiosa em si, tais como discursos homofóbicos e racistas 
por parte de religiosos e, mais relevantemente para nossa tese, o caso dos discursos religiosos 
antirreligiosos. 
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de "competição"722. Identifica-se aí, já de pronto, o primeiro problema em ter-se uma 

cláusula de moralidade que atue como lei preventiva de “desrespeito”: o simples fato 

de alguém não aderir a determinada religião pode ser, por ela, considerado ato de 

blasfêmia. Ou, visto por outro prisma, “desrespeitar” outra religião pode ser fruto de 

algum pressuposto fundamental da própria prática religiosa alheia em primeiro lugar. 

Ora, a própria opção de aderir-se a determinada fé, por implicar na renúncia, 

ignorância ou contrariedade em relação a outras existentes, não só pode como em 

alguns casos efetivamente constitui-se em ato de blasfêmia; a apostasia ou a negativa 

de adesão a determinada fé já é um desrespeito em si. Daí que qualquer iniciativa 

destinada a blindar, juridicamente, religiões de críticas ou “desrespeito” se constitui 

automaticamente em ofensa a alguma outra religião, visto que é impossível adotar-se 

um padrão interpretativo uniforme que abranja todas as diferentes crenças existentes 

de maneira harmônica. 

A enunciação de determinadas crenças frequentemente pressupõe a assunção 

de visões de mundo impassíveis de conciliação para com outras - não fosse o caso, 

não se estaria falando de religião, algo que pressupõe a adesão a determinado 

conjunto de valores. Quando o Estado se põe a proteger esse discurso contra o 

“desrespeito”, tal ato guarda completo potencial de estar fora de consonância ao que 

determina o conteúdo dogmático de outra religião - ou até de correntes filosóficas 

alternativas existentes dentro da mesma crença. O que para alguns constitui objeto 

de fé para outros constitui ato inaceitável de blasfêmia. 

O ponto principal, nos parece, é o de que a própria liberdade religiosa 

pressupõe o direito de “desrespeitar” outras religiões, pelo que é descabido arrogar-

se o papel de “protegê-las de ofensas” como faz a cláusula de moralidade em marcas 

ou qualquer outra lei proibitiva da blasfêmia. Neste sentido, é célebre a passagem da 

decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos no caso Cantwell v. Connecticut 

(1940): 

 

In the realm of religious faith, and in that of political belief, sharp differences 

arise. In both fields the tenets of one man may seem the rankest error to his 

neighbor. To persuade others to his own point of view, the pleader, as we 

know, at times resorts to exaggeration, to vilification of men who have been, 

or are, prominent in church or state, and even to false statement. But the 

 
722 Idem, p. 12-13. 
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people of this nation have ordained, in the light of history, that, in spite of the 

probability of excesses and abuses, these liberties are, in the long view, 

essential to enlightened opinion and right conduct on the part of the citizens 

of a democracy723. 

 

 Assim, tem-se que quando o Estado age para suprimir “desrespeitos” a 

determinada religião através da supressão de discursos, ele acaba, invariavelmente, 

endossando como válida alguma visão religiosa em detrimento de outras. E, 

assumindo-se que aceitar qualquer uma delas traduz-se em desrespeitar outras, a 

própria operação da cláusula de moralidade, neste ponto, constitui-se em afronta a 

alguma outra religião. Não há caminho amparado pela lógica que permita ao Estado 

entender que determinada visão religiosa é protegida de “ofensas” porque isso implica 

em afirmar-se que concepções de fé conflitantes terão que ser consideradas 

desrespeitosas – e isso certamente constitui uma ofensa em si, a essas outras. 

Como exemplo, reconhecer uma marca que coloca Jesus como o Messias é, 

sob esta ótica, inadequado frente à fé judaica e outras que não enxerguem a religião 

desta maneira. Não o fazer, por sua vez, pode eventualmente ser ato consonante com 

os dogmas judaicos, mas aí configura-se conflito com os dogmas cristãos. Da mesma 

forma, marcas que carreguem representações imagéticas de santos estão em 

consonância com a fé católica, mas os evangélicos não toleram a veneração a 

imagens – são inclusive bastante avessos à existência delas como objeto de fé, de 

modo que uma marca com este conteúdo certamente lhes causaria ofensa. O próprio 

fato de alguém acreditar em Deus, e não em outra divindade, já é fato apto a perturbar 

a sensibilidade dos que praticam determinadas religiões. 

Não há escapatória: a tentativa de blindagem de determinada fé sempre 

implicará em desrespeito a outra fé justamente porque impõe pressupor que o Estado 

reconheça determinada visão religiosa como verdadeira – e, para tanto, necessita 

considerar falsas as demais, o que é juridicamente insustentável. Assim, tem-se um 

primeiro vestígio forte de que a aplicação da cláusula de moralidade a marcas que 

esbarrem em religiões é inerentemente anti-isonômica por puro imperativo lógico. 

 
723 Nossa tradução: “Na seara da fé religiosa, e naquela da crença política, surgem grandes diferenças. 
Em ambos os campos os dogmas de um homem podem vir a representar o mais grave erro para seu 
par. Para persuadir terceiros em relação a seu ponto de vista, o  pregador, como sabemos, por vezes 
recorre a exageros, ao vilipêndio de homens que foram, ou são, proeminentes na igreja ou no Estado, 
e até a falsas afirmações. O povo desta nação, no entanto, estabeleceu, à luz da história, que a despeito 
da probabilidade de excessos e abusos, estas liberdades são, a longo prazo, essenciais à opinião 
esclarecida e à conduta correta por parte dos cidadãos de uma democracia”. 
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Particularmente, chama à atenção o fato de a cláusula de moralidade prever-

se aplicável para impedir a existência de marcas que atentem contra “sentimento 

digno de respeito e veneração”. O exercício religioso, de crença ou culto, como se 

sabe, jamais pode ser algo imposto pelo Estado, por qualquer pessoa ou grupo. A fé 

é praticada por cada um de maneira individual; pessoal; particular; sendo a adesão a 

doutrinas, templos e organizações naturalmente opcional. Da mesma forma, não há 

que se falar em qualquer necessidade de reconhecimento, pelo Estado, para que se 

pratique ou professe qualquer religião. Quando muito, há apenas a exigência de atos 

registrais simples para fins tributários, mas isso não implica em afirmar que sequer o 

registro seja necessário para que de fato exista uma nova religião724. De qualquer 

maneira, apenas considerando-se as religiões legalmente constituídas, há dezenas 

de milhares, quiçá centenas, ativas no Brasil725, cada qual com seu conjunto 

específico e distinto de crenças, práticas e valores. 

Há religiões minoritárias; algumas que são desdobramentos de majoritárias; há 

crenças exóticas (como o “vampirismo”); e outras até humorísticas - já citamos o 

Pastafarianismo (que cultua um “espaguete voador”) e a Igreja Maradoniana “La Mano 

de Dios”, que cultua o futebolista Diego Maradona. São virtualmente infinitos os 

exemplos que poderíamos continuar a dar, como a Igreja da Maconha, o Culto da 

Banana (banana cult) e inúmeras religiões que cultuam de maneira séria – religiosa - 

cantores e celebridades (como Elvis Presley). O ponto é o de que ninguém, 

especialmente o Estado, pode dizer que estas religiões, mesmo as mais “bizarras” ou 

minoritárias, não professam “sentimentos dignos de respeito e veneração” ou não 

constituem parcela do exercício da “liberdade de consciência, crença ou culto 

religioso”. Fazê-lo seria flagrante atentado ao free exercise, contemplado 

 
724 Adicionalmente, a Instrução Normativa RFB nº 1897, de 27 de junho de 2019, expressamente 
dispensa de inscrição no CNPJ os estabelecimentos de organizações religiosas que não tenham 
autonomia administrativa ou que não sejam gestores de orçamento. Não que fosse constitucional a 
obrigatoriedade de registro como condicionante à existência de uma fé ou sentimento religioso, mas, 
de qualquer forma, referida norma só tem a reforçar nosso ponto de vista. 
 
725 De qualquer forma, há milhares de organizações religiosas registradas no Brasil. O Instituto 
Brasileiro de Pesquisas Tributárias (IBPT) aparentemente compila estatísticas de organizações 
religiosas, mas não fomos capazes de encontrar o estudo mesmo junto à entidade. Há registros 
fidedignos a respeito de dados quantitativos na imprensa, entretanto. A exemplo, matéria de 2017 de 
“O Globo” registra que “desde 2010, uma nova organização religiosa surge por hora [no Brasil]”, 
indicando haver um enorme número de religiões no Brasil, cada qual com características próprias, ainda 
que muitas sejam apenas divisões de religiões majoritárias. Matéria jornalística disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/brasil/desde-2010-uma-nova-organizacao-religiosa-surge-por-hora-
21114799>. Acesso em: 30 mai. 2020. 
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inequivocamente pela Constituição brasileira (incisos VI e VIII de seu art. 5º). Daí tem-

se que a cada um dos seres humanos do planeta corresponde ou pode corresponder, 

necessariamente, um “sentimento digno de respeito e veneração”. Nem o Estado, nem 

ninguém, pode negar essa adjetivação à crença de qualquer um, mesmo que 

professada de maneira precária por uma única pessoa. 

Transportando-se esse entendimento (que decorre da mera lógica) à seara 

marcária, tem-se que virtualmente qualquer motivo pode embasar a aplicação da 

cláusula de moralidade, porque não há como se impor qualquer tipo de limite ou 

escrutínio público (especialmente jurídico) à existência de “sentimento digno de 

respeito e veneração” quando qualquer pessoa dispõe de liberdades religiosas plenas. 

Não há como entender-se, em nosso ver, que o INPI seja livre para deferir uma marca 

decidindo que determinado sentimento, apontado por alguém (através de uma 

oposição, por exemplo726), “não é digno de respeito e veneração”, “não existe” ou “não 

foi comprovado”. Indeferir uma marca com base nestes motivos, por outro lado, traz 

completa anarquia ao sistema registral, tornando impossível a rejeição de qualquer 

oposição apresentada com base nesse argumento. Parece-nos óbvio que este cenário 

é juridicamente inadmissível, não sendo nem um pouco implausível a possibilidade de 

sua configuração na prática. Ele decorre da existência da própria cláusula de 

moralidade e persistirá enquanto ela subsistir. 

Tampouco parece ser possível admitir que o INPI se prontifique a atuar com 

“maior atenção” contra “desrespeitos” somente quando cometidos contra religiões 

majoritárias no Brasil, tais como a católica ou as de matriz africana (nos termos do 

disposto no item 5.8.2 do Manual de Marcas). Ainda que seja compreensível que o 

INPI se proponha a atuar de maneira mais ostensiva em favor das religiões praticadas 

por parcela significativa da população brasileira (visto, obviamente, que são praticadas 

por maior número de pessoas), tal postura é inequivocamente anti-isonômica. Não 

pode o Estado prontificar-se a “defender” com mais afinco crenças majoritárias 

quando isso deixa implícito que ele não engendrará os mesmos esforços na tutela das 

crenças minoritárias. E é óbvio que, na linha do que acabamos de dizer, é 

 
726 Exemplos que podem parecer banais provam o nosso ponto. Registrar-se a figura de uma vaca para 
identificar produtos de carne guarda completo potencial de ofender profundamente quem professe o 
hinduísmo e com ela se depare. O consumo de carne de porco é prática não tolerada pela fé islâmica, 
pelo que o reconhecimento jurídico de marcas com imagens do animal para produtos do gênero (e 
quaisquer outros, para este efeito) poderia ofender e desrespeitar seus praticantes. Não há qualquer 
razoabilidade em assumir-se indeferir pedidos do tipo com base na cláusula de moralidade sob o 
pretexto de estar-se assim protegendo religiões da ofensa – ainda que elas possam ocorrer. 
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simplesmente impossível que o órgão estatal consiga vislumbrar de maneira 

isonômica a infinidade de religiões praticadas no Brasil (e, para todos os efeitos, no 

mundo) enquanto analisa a viabilidade de um pedido de registro marcário727. Isso não 

remove o caráter anti-isonômico e parcial confessado no texto do Manual de Marcas 

do INPI, que permite inferir que sinais que envolvam referências a religiões praticadas 

por parcela “pouco” ou “não significativa” da população brasileira não serão 

apreciados com atenção. Aliás, é justamente por isso que leis "protetivas da religião" 

portadoras de um caráter "antiblasfêmia" têm sido rejeitadas pelo mundo cristão e por 

movimentos internacionais de direitos humanos: referidas leis tendem - exatamente 

como procede a cláusula de moralidade em marcas da LPI - a favorecer quase 

exclusivamente as religiões dominantes728. Além, é claro, do potencial de seu texto 

viabilizar sua aplicação contra os próprios fiéis a que se destina proteger – é a já 

repisada constatação de que leis de tutela de “discurso de ódio” tendem a operar em 

sentido contrário ao imaginado quando concebidas. Por isso mesmo é que nossa 

proposta é justamente a de que o INPI não pode e não deve atuar para “defender” 

qualquer religião, na linha do exposto em todo este capítulo. É um equívoco imaginar-

se que religiões necessitem ser “defendidas de ofensas”729 pelo Estado quando do 

outro lado está a mera prática da livre expressão constitucional e democraticamente 

protegida, ainda que ultrajante e incômoda. 

 Esta “defesa” só faria sentido se caracterizada a prática de crimes efetivos, 

cometidos tendo em vista a religião professada pelas vítimas – caso da incitação 

concreta e objetiva à violência (bem como sua prática); da negativa discriminatória de 

acesso a espaço público em virtude da religião; da ameaça real e assim por diante. 

Aí, no entanto, a intervenção estatal se justifica exatamente por não se estar mais 

 
727 Sequer seria possível, em nosso ver, que o Estado chegasse a ter como saber o que exatamente é 
sagrado para cada religião, manter controle de uma listagem de símbolos e noções sagradas em cada 
crença, além das condutas tidas como antirreligiosas no contexto de cada fé, etc. É por isso, também, 
que não há que se falar em aplicação da cláusula de moralidade com base na relação entre sinal e 
especificação neste contexto. 
 
728 Neste sentido, cf. TEMPERMAN, Jeroen. Crimes against God and the Church. In: HILL QC, Mark; 
DOE, Norman; HELMHOLZ, RH et al (Orgs.) Christianity and Criminal Law. Reino Unido: Routledge, 
2020. 
 
729 O que, clarifique-se à exaustão, não significa afirmar que nenhuma ação pode ou deve ser tomada 
em caso de violência efetiva, ameaças reais, discriminação concreta (por meio de atos) e assim por 
diante. Fazemos referência à expressão pura e simples. 
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diante da prática da liberdade de expressão, mas do cometimento de crimes efetivos 

que não constituem formas protegidas de discurso (nem mesmo nos Estados Unidos). 

O detalhe crucial, que não pode ser omitido neste ponto, é o de que as 

instituições brasileiras insistem em enxergar "crimes contra a honra" – especialmente 

injúria e difamação –, ou até “racismo”, em críticas, comentários e piadas de mau 

gosto ou chocantes. Não à toa que, como ventilado no capítulo anterior730, houve um 

esforço inicial, décadas atrás, em construir-se o conceito teórico de group libel – algo 

como “injúria” ou “difamação” coletivas, onde a expressão seria punível como 

“discurso de ódio” por caracterizar “dano reputacional” a uma coletividade indistinta 

ou a um ente despersonalizado – como uma crença religiosa. 

 O mais notório defensor da criminalização do “discurso de ódio” na forma de 

“difamação coletiva” nos dias de hoje é Jeremy Waldron. Ao dedicar um capítulo inteiro 

(o terceiro) de seu The Harm in the Hate Speech ao tema, defende, aqui em resumo, 

que esse tipo de expressão, ao atribuir características estereotípicas generalizadas 

aos componentes de determinado grupo identitário, fere a reputação (social standing) 

e a dignidade de todos os indivíduos nele incluídos, com isso provocando isolamento, 

estigmatização e desumanização731. No entanto, é Kwame Anthony Appiah quem 

melhor sumariza os argumentos a favor de uma lei que impeça a “difamação da 

religião” (defamation of religion)732, apesar de ele só fazê-lo para poder, logo depois, 

posicionar-se contra a existência destas normas. Apesar de a análise de Appiah se 

limitar à questão religiosa, temos que o diagnóstico dos motivos justificantes de uma 

criminalização da difamação caracterizada a partir da prática de “discurso de ódio” 

servem para quaisquer outros casos, não só o religioso.  

 
730 Havíamos nos comprometido a abordar este tópico – a difamação como modalidade não-protegida 
de expressão – neste capítulo. Este é o momento para analisarmos brevemente esta questão. 
 
731 WALDRON, Jeremy. The Harm in Hate Speech (op. cit.), p. 56-61. 
 
732 Há de se esclarecer, aqui, que defamation não corresponde exatamente à nossa difamação do 
ordenamento jurídico brasileiro. Defamation denota uma categoria geral onde se incluem libel e slander, 
que são as difamações nas formas escrita e verbal. Estas são raramente punidas na esfera criminal, 
atendo-se à esfera cível. A injúria sequer existe como tipo penal ou ilícito civil, visto que a única honra 
tutelada é a objetiva, e a tutela só se aceita em casos bastante excepcionais, especialmente se 
envolvida a liberdade de imprensa. Não se trata de instituto com a mesma roupagem jurídica que a 
recebida no Brasil, onde são extremamente comuns as ações por “injúria e difamação”. 
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Segundo o autor733, são cinco os motivos pelos quais leis impeditivas da 

“difamação de religião” (que, no nosso caso, se aplicam também a toda alegação de 

que “discurso de ódio” causa, por si só, uma “difamação”) se justificam. 1) o receio de 

uma reação violenta por parte do grupo difamado, constituinte de uma preocupação 

de ordem pública; 2) a prática de violência contra os insultados, incitada pela 

difamação; 3) danos reputacionais aos insultados; 4) danos emocionais infligidos; 5) 

danos à honra e à dignidade dos sujeitos passivos da ofensa. 

 Não há dúvida de que os cinco motivos listados por Appiah são todos de 

preocupação jurídica legítima. Os dois primeiros, no entanto, conforme já havíamos 

notado e assim aponta o próprio autor, não servem à justificação de leis que punam 

“discurso de ódio” com base no instituto jurídico da difamação. Outros diplomas mais 

específicos, como o que veda a prática de incitação à violência e outros que protejam 

contra o cometimento efetivo de agressões são os adequados a tutelar estas 

situações. Adquirem verdadeira relevância na discussão, assim, somente os três 

motivos restantes: reputação, danos emocionais e danos à honra e dignidade. 

 De fato, a questão reputacional encontra-se presente no texto da cláusula de 

moralidade - evidentemente, no trecho em que veda o registro de marcas que 

“ofendam a honra ou a imagem de pessoas”. Como inclusive já reconhecemos, a 

prática difamatória é uma das raras hipóteses onde a liberdade de expressão pode 

ser excepcionada. No entanto, há de se tomar inúmeras cautelas para que este 

instituto jurídico não seja banalizado a ponto de criminalizar a expressão de opiniões 

(como nos parece ser o caso na jurisprudência brasileira). A difamação é a 

criminalização da imputação de fatos que afetem negativamente a reputação alheia, 

tutelando a honra objetiva. Por “fatos” há de se entender que se trata de 

acontecimentos verdadeiramente ocorridos – fatos certos e determinados -, não do 

emprego de adjetivações ou características gerais contra algo ou alguém734. 

Atribuir características estereotipadas a grupos étnicos, religiosos e outros 

identitários, via de regra, é ato operado mediante generalizações que não corresponde 

à imputação de fatos certos e determinados – pressuposto da difamação civil ou 

 
733 APPIAH, Kwame Anthony. What's Wrong with Defamation of Religion? In: HERZ, Michael; 
MOLNAR, Peter (Orgs.) The Content and Context of Hate Speech: Rethinking Regulation and 
Responses. Estados Unidos: Cambridge University Press, 2012. p. 168-175, especialmente 174. 
 
734 Neste sentido, cf. CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal - Parte Especial - Arts. 121 
ao 361. 8ª ed. Salvador: Jus Podivm. p. 183. Igualmente, PORTO, Roberto; CARNEIRO, José Reinaldo 
Guimarães. Direito Penal: Parte Especial - Artigos 121 a 288 (op. cit.). p. 23. 
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criminal - mas opiniões de cunho genérico, mesmo que extremamente ultrajantes e, 

óbvio, equivocadas. Ainda que causem incômodo e revolta, não há que se falar em 

suprimir seu proferimento, seja dentro ou fora do sistema de registro marcário. Ainda, 

o texto da cláusula de moralidade, ao usar o termo “pessoas”, sugere que sua 

aplicabilidade deve se restringir a indivíduos, ainda que admitamos a possibilidade de 

sua extensão a grupos, desde que determinados, fato que não se aplica a 

coletivizações amplas e indistintas como “todos os pertencentes a certa religião (ou 

outro grupo identitário)”. Menos ainda deve o conceito ser aplicado a ideias abstratas, 

como é o caso da própria religião. 

No mais, recaem as proibições (legítimas) dos incisos XV e XVI do art. 124 da 

LPI - proibitivas do registro de nome civil, artístico e da imagem de terceiros quando 

sem autorização - a marcas que façam referência expressa a pessoas, 

independentemente de intuito difamatório, caso façam uso do nome ou imagem 

alheios. Assim, em nosso ver, ainda que a questão reputacional seja digna de debate 

mais aprofundado em uma reflexão a respeito de “discurso de ódio” (não temos como 

exaurir o assunto no espaço de que aqui dispomos735), fato é que, no bojo do sistema 

marcário, do ponto de vista estritamente técnico-jurídico, ela não tende a gerar 

grandes problemas. No entanto, tal visão leva em conta que o conceito de “difamação” 

não deve ser equiparado ao de “desrespeito”, como parece fazer o Manual de Marcas. 

Ter-se uma opinião desrespeitosa, ainda que fato lamentável e digno de revolta, não 

pode servir de critério para a supressão de discursos ou indeferimento de marcas. 

Parece-nos mais plausível pensar-se em alguma aproximação entre a cláusula 

de moralidade e o instituto jurídico da injúria, visto que esta tutela a honra subjetiva e 

não exige a imputação de fato objetivo, somente o proferimento de um “insulto” que 

“atribui qualidade negativa” a outrem736. Marcas que “desrespeitem” religiões, assim, 

não seriam admissíveis por constituírem expressão injuriosa - portanto, plenamente 

suprimível do debate público. Além disso, o fato de a “honra subjetiva” ter como 

componente justamente a dignidade do alvo da ofensa permite uma aproximação para 

 
735 Na Parte III, entretanto, nossa análise do caso Matal v. Tam oferecerá bom complemento a essa 
discussão, visto que trata de hipótese de escrutínio constitucional do “desrespeito” (disparagement) de 
pessoas e grupos com base no predicado expressivo. 
 
736 Cf. CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal - Parte Especial - Arts. 121 ao 361. 8ª ed. 
Salvador: Jus Podivm. p. 175, 185-186. 
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com as justificações remanescentes apontadas por Appiah para a existência destas 

normas. 

A respeito deste tema, é possível estendermos todos os argumentos oferecidos 

nesta tese para afirmar que o crime de injúria é absolutamente inconstitucional e 

antidemocrático, por inviabilizar a plena liberdade de expressão. Como já visto em 

inúmeras passagens, não há a menor razoabilidade em suprimir-se qualquer 

expressão sob a alegação de “tutela da honra subjetiva”. Anular-se a expressão, por 

meio do Estado, pelo motivo de esta “atribuir qualidade negativa” a algo ou alguém é 

verdadeiramente risível, mas é justamente o que faz o instituto jurídico da injúria. 

Como já vimos extensamente, principalmente nos capítulos 5, 6 e 8, supra, a 

ofensividade jamais deve servir de critério para qualquer escrutínio jurídico sobre a 

expressão, simplesmente porque a ofensa é sempre integralmente subjetiva. Trata-se 

de instituto jurídico verdadeiramente infantilizante, além de autoritário, que coloca nas 

mãos do Estado o poder de “analisar juridicamente” o discurso para decidir, com base 

em critérios completamente subjetivos e, portanto, incertos e sujeitos ao sabor do 

momento, se a ofensa que alguém alega sentir é “grave o bastante” para ocasionar 

algum tipo de punição a outrem. 

Como já vimos no início deste capítulo, o próprio exercício da liberdade 

religiosa pode facilmente vir a constituir-se, por si só, em blasfêmia - ofensa grave - 

aos olhos de outra religião737. Se a ofensa é subjetiva e a injúria se caracteriza a partir 

do mero sentimento de alguém em sentir-se ofendido, não há livre expressão que seja 

possível. Nossa tese é completamente incapaz de aceitar tais alegações, negando 

qualquer tolerância ao argumento de que a livre expressão só se deve admitir quando 

não “atribuir qualidade negativa” a outrem, sendo “livre de ofensas”738. 

 De qualquer forma, não se pode negar que receber insultos, especialmente se 

dirigidos à religião (algo que, sagrado, é de suma importância ao fiel) tenha o condão 

de abalar e desestabilizar, especialmente do ponto de vista emocional. Neste ponto, 

 
737 Como no citado exemplo do culto a imagens santas por católicos frente à repulsa que esse tipo de 
prática causa nos evangélicos. 
 
738 Seria impossível fazermos um mergulho profundo e específico no debate sobre a 
inconstitucionalidade do crime de injúria com base no predicado da livre expressão. Como já 
adiantamos, a maioria dos argumentos oferecidos em toda essa tese já deve ser suficiente para que 
fiquem claros os motivos pelos quais consideramos ser este instituto jurídico incompatível com a livre 
expressão, que guarda caráter de prerrogativa democrática, não sendo apenas mais um dentre um rol 
de direitos constitucionais. 
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é de se notar que a cláusula de moralidade pressupõe algo impossível: que a mera 

expressão guarda algum potencial de atentar contra a liberdade de consciência, 

crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração. 

Conforme enuncia Iain Leigh, em paráfrase nossa, a liberdade religiosa (ou "de 

consciência", provavelmente para conectar-se a quaisquer outras convicções 

filosóficas alheias à fé, em observação nossa) pressupõe a proteção de pessoas 

contra ataques concretos que atinjam proporção tão elevada que constituam 

verdadeiros impedimentos à prática ou manifestação religiosa. "Ataques verbais" 

dirigidos a crenças ou sentimentos (para usar o vocabulário da cláusula de 

moralidade) guardam baixíssimo potencial de se caracterizarem em ofensas desta 

monta, exceto se acompanhadas de ações coercitivas físicas (a exemplo de 

agressões concretas) voltadas contra os praticantes. O mesmo vale para expressões 

que cruzem a fronteira da ilicitude, a exemplo da incitação concreta à violência. 

Por isso é que, conforme o autor, em visão de que partilhamos, leis que se 

destinem a "proteger" religiões de “desrespeito” (como é o caso da cláusula de 

moralidade) não devem ser justificadas com base em suposta tutela protetiva da 

liberdade religiosa daqueles cuja crença é "atacada". Justamente, ora, porque 

expressões per se não tem o condão de interferir na liberdade religiosa a ponto de 

inviabilizá-la. É o que o autor resume na passagem: "religiões não tem direitos porque 

ideias não tem direitos. Grupos de religiosos, por outro lado, contam com direitos"739. 

E é neste exato sentido que também Jeroen Temperman bem sintetiza e aprofunda o 

argumento: 

 

Religions are quite simply not protected by international human rights law. 

International human rights law protects people: every person has the right to 

freedom of religion or belief, a right that encompasses the freedom to have or 

adopt a religion or belief (...) and the freedom to manifest, either individually 

or in community with others, that religion or belief. International human rights 

law does not recognise a right to have one’s religion or belief at all times 

exempted from criticism, ridicule or insult or a right, in other words, to respect 

for one’s religious feelings. Put differently, the right to freedom of religion or 

belief does not by implication place a duty on all people to at all times have 

 
739 LEIGH, Iain. Damned if they do, Damned if they don’t: the European Court of Human Rights 
and the Protection of Religion from Attack. In: Res Publica, v.17, 2011. p. 67-68. Citação direta à p. 
68. 
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respect for everyone’s religion or belief. (…) forms of criticism, ridicule or insult 

of religion do not necessarily or automatically constitute a limit or threat to 

people’s freedom of religion or belief. Criticism, ridicule, or insult of a religion 

or belief does not necessarily affect a person’s freedom to have or adopt a 

religion or belief or to freely exercise the religion or belief in question740. 

 

 De fato, é risível imaginar-se que o registro de uma marca possa constituir um 

“atentado” à “liberdade de consciência e crença” de alguém; que interfira a ponto de 

inviabilizar a prática de “culto religioso” ou esvazie destas características um 

“sentimento digno de respeito e veneração”. Por mais ultrajante e desrespeitosa que 

a marca seja, ela jamais logrará êxito em interferir verdadeiramente na liberdade 

religiosa ou “de consciência” de quem quer que seja – um insulto, por mais chocante, 

jamais terá este poder. Tampouco fará, por si só, com que ideias “respeitáveis” deixem 

de portar, na essência, tais características. Chega a ser verdadeiramente intrigante 

pensar-se que o mero exercício de expressão incômoda poderia ter, de alguma forma, 

o condão de efetivamente impedir que alguém pense por si próprio, inviabilizando ou 

outrossim fulminando o livre exercício de sua “consciência”. Não há, em suma, “direito 

de não se sentir ofendido em sua crença religiosa”741. 

Sua ilegitimidade como instrumento de interferência estatal na livre expressão 

reside também aí, visto sequer haver motivo juridicamente sustentável para a 

existência deste trecho substancial do dispositivo, análogo ao “crime impossível” da 

esfera penal. Trata-se, como já visto extensamente, de norma “em branco” que, 

mediante a invocação de termos vagos, serve para permitir a filtragem de quaisquer 

expressões com base exclusiva no ponto de vista expressado, em flagrante atentado 

 
740 TEMPERMAN, Jeroen. Blasphemy, Defamation of Religions and Human Rights Law. In: 
Netherlands Quarterly of Human Rights, v. 26, 2008. p. 526-527. Nossa tradução: “Religiões são bem 
simplesmente não protegidas pelo sistema internacional de direitos humanos.  Os direitos humanos 
internacionais protegem pessoas: cada pessoa tem o direito de liberdade de religião ou crença, direito 
este que inclui a liberdade de adotar uma religião ou crença (...) e a liberdade de manifestar, seja 
individualmente ou em comunidade com outros, esta religião ou crença. Os direitos humanos 
internacionais não reconhecem o direito de ter-se qualquer religião a qualquer tempo isenta de críticas, 
ridicularizações ou insultos, e tampouco, em outras palavras, há direito ao respeito aos sentimentos 
religiosos. Colocado de outra maneira, o direito à liberdade religiosa ou de crença não implicam na 
criação de um dever imposto a todas as pessoas no sentido de respeitar, a qualquer tempo, todas as 
religiões ou crenças. (...) formas de crítica, ridicularização ou insulto a religiões não necessariamente 
ou automaticamente afetam a liberdade de uma pessoa de ter ou adotar uma religião ou crença, 
tampouco de praticá-las livremente”. 
 
741 Cf. LETSAS, George. Is There a Right not to be Offended in One’s Religious Beliefs? (op. cit.) 
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à prerrogativa democrática de livre discurso e ao predicado de neutralidade do Estado 

no trato do ponto de vista. 

Por fim, tem-se que a religião seja algo por demais indefinido e pouco objetivo 

para que o Estado possa arrogar-se o papel de sua protetora contra “ofensas”. Ainda 

que essa defesa eventualmente não fulmine o princípio da laicidade do Estado (art. 

19, I, da Constituição Federal) em si, ela é inadequada sob a égide não só da livre 

expressão como da liberdade religiosa742 justamente porque as inviabiliza. Se 

levarmos em conta que a blasfêmia de um pode ser (ou é) a livre manifestação de 

religião de outrem teremos por certo o porquê de o Estado não dever e não poder 

impor padrões de respeitabilidade em favor de nenhuma religião. Conforme conclui 

igualmente Appiah, tem-se que o caminho mais adequado – talvez o único 

verdadeiramente democrático – para combater as manifestações de ódio e 

menosprezo pelas religiões consista no uso da própria livre expressão para condenar, 

quando necessário, e informar e ensinar, quando possível. São as táticas de 

counterspeech fundamentadas no direito de não permanecer em silêncio já tão bem 

esmiuçadas no capítulo anterior – e que denotam como o presente tema se aproxima 

das discussões jurídicas acerca do “discurso de ódio”. 

 

14.1 Panorama dos casos concretos analisados e observações sobre o 

comportamento da jurisprudência administrativa do INPI envolvendo 

marcas tidas como “desrespeitosas” ou “atentatórias” à religião. 

 

 Como já ventilamos ao longo do capítulo principal, há inúmeras marcas 

indeferidas com base na cláusula de moralidade por motivo de “desrespeito” à religião, 

pelo que esta faceta representa boa parte das invocações do inciso em questão. Neste 

ponto, há de se ressaltar que a questão religiosa é peculiar visto ser hipótese em que 

o produto ou serviço especificado influencia na análise de liceidade. Isso significa que 

o mesmo sinal, quando consistir em referência de qualquer natureza à religião, pode 

ser deferido em uma classe ao mesmo tempo em que é indeferido em outra, a partir 

 
742 De fato, há pontos de conexão bastante íntimos entre a liberdade de expressão e a liberdade 
religiosa. Diversos casos decididos nos Estados Unidos guardavam como pano de fundo questões 
ligadas ao exercício da religião em inúmeros contextos, mas acabaram sendo juridicamente decididos 
através da interpretação do predicado da livre expressão. Estudo preciso dessa relação intrincada se 
verifica em ZICK, Timothy. The Dynamic Free Speech Clause: Free Speech and Its Relation to 
Other Constitutional Rights. Estados Unidos: Oxford University Press, 2018. p. 105-136. 
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da conotação que adquirir. Há uma preocupação em não registrar marcas que 

associem termos litúrgicos ou sagrados a produtos ou serviços que, de uma 

perspectiva religiosa, podem ser considerados “mundanos”, “profanos”, “blasfemos”, 

“impuros” ou de qualquer outra forma impróprios do ponto de vista religioso. 

 No entanto, veremos inúmeras outras hipóteses de indeferimento pela cláusula 

em sua faceta religiosa, cada qual levantando, como de praxe, questão jurídica 

relevante, tenha sido trabalhada ou não no capítulo principal acima. A ideia é que o 

presente estudo, como todos os demais na modalidade, sirva de complemento às 

exposições mais abstratas de ideias e teses acima desenvolvidas. 

 Assim sendo, levantamos os pareceres técnicos dos seguintes casos 

relevantes para a temática trabalhada743: 

 

1) "ARROZ PAIZÃO" (NCL 7 – arroz – processo nº 822823284, depositada em 

2000); 

2) "PHUNKY BUDDHA" (NCL 41 – banda musical – processo nº 822909510, 

depositada em 2000); 

3) "SUVACO DO CRISTO" (NCL 41 – bloco carnavalesco – processo nº 

823327060, depositada em 2000); 

4) "SANTA MARIA" (NCL 35 – comércio de vassouras, sacos de lixo e 

congêneres – processo nº 824880897, depositada em 2002); 

5) "EM NOME DO SANTO" (NCL 43 – bar e restaurante – processo nº 

825467357, depositada em 2003); 

6) "CÉU DO PADRE" (NCL 43 – bar e lanches – processo nº 826127886, 

depositada em 2003); 

7) "SV SÃO VICENTE" (NCL 16 – papel higiênico e sacos de lixo de papel - 

processo nº 829113061, depositada em 2007); 

8) "ZEN" (NCL 34 – cigarros e tabaco - processo nº 900267100, depositada em 

2007); 

9) "LUTERO" (NCL 25 – sungas, cuecas e outros - processo nº 900706716, 

depositada em 2008) 

 

Associação de nomes e palavras religiosas a produtos considerados "mundanos", 

"profanos" ou "blasfemos" 

 
743 Não sendo a listagem abaixo representativa da totalidade dos casos que trabalharemos no presente 
subcapítulo, como de praxe, indicando tão somente os casos a cujos pareceres tivemos acesso 
mediante peticionamento ao INPI. 
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 Como já bem comentamos em diversas oportunidades, as marcas vinculadas 

à religião guardam a característica peculiar (ainda que não exclusiva) de poder 

assumir um “caráter imoral” ou “desrespeitoso” de acordo com o produto ou serviço 

especificado. Isso significa que, nestes casos, a expressão utilizada não é, em si 

mesma, incompatível com a cláusula de moralidade, havendo uma dependência do 

contexto a que o sinal se vincule para que tal situação se configure. 

 Na linha do que temos defendido, não entendemos que exista qualquer mérito 

em o Estado atuar em defesa de visões de mundo religiosas supondo que, assim, 

estaria a defender a liberdade religiosa alheia, “fulminada” pela expressão 

“desconforme”. Quando determinada marca é indeferida neste contexto, o Estado 

identifica haver uma incompatibilidade entre a expressão para com conteúdo 

dogmático religioso alheio. Imiscui-se nos meandros da doutrina religiosa, porque sem 

entender no que crê cada grupo religioso; como cada grupo religioso enxerga o 

mundo; não se é logicamente possível identificar o motivo pelo qual determinada 

expressão é desrespeitosa. E, como igualmente sustentamos ao longo de todo este 

capítulo 14, é comum que mesmo dentro de religiões que creem no mesmo Deus haja 

visões de mundo e modalidades de culto absolutamente distintas, até incompatíveis. 

Assumir que determinada expressão “assume conotação desrespeitosa” para 

determinado grupo religioso pressupõe que o Estado, conhecendo profundamente 

suas crenças (algo que já é duvidoso que de fato ocorra em primeiro lugar), deva agir 

em defesa específica daquele grupo; mas, ao fazê-lo, é completamente possível que 

desrespeite outro, seja da mesma linha dogmática ou de outra completamente distinta. 

 É neste contexto que a marca ZEN foi indeferida, com base na cláusula de 

moralidade, por reivindicar proteção do sinal para produtos de tabaco e cigarros em 

geral. Apresentada oposição com base no inciso III por organização religiosa 

praticante do “Zen Budismo”, a alegação foi a de que o sinal desrespeitava a religião 

professada por aquele grupo. A lógica foi a de que como “zen” é vocábulo que remete 

a “sentimento digno de respeito e veneração no campo religioso e da fé”, "a Oposta 

promoveu uma ligação direta entre os sadios e respeitáveis preceitos da religião 

BUDISTA ao insalubre e socialmente indesejável vício de fumar" (trechos da Oposição 

juntada aos autos). A defesa apresentada pela depositante apontava que o INPI já 

havia deferido registros para a marca ZEN em diversas outras classes, bem como 
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chancelado associações de outros vocábulos com alguma carga religiosa (a exemplo 

de “Santa Fé”) a produtos “mundanos” tais como a cachaça. A conclusão do caso, 

como já adiantado, foi a de que tal associação entre vocábulo que remete ao budismo 

e cigarros feria os trechos do inciso III concernentes às proteções de crença. 

 Vê-se então que, neste caso, o Estado acolheu as alegações de determinado 

grupo religioso que apontou que associar-se atividades de produção e venda de 

cigarros a palavra por eles considerada sagrada constitui “discriminação religiosa” ou 

“atentado contra liberdades” em razão da configuração de “desrespeito”. De fato, não 

há como negar que essa vertente do budismo, em específico, tenha completa 

prerrogativa de considerar ofensiva a associação de palavra (utilizada até mesmo para 

descrevê-la) para com hábitos que entende insalubres ou intoleráveis. Não há 

qualquer reprovabilidade social nisso – essa vertente, inclusive, conta com nosso 

completo respeito. 

No entanto, nossa tese está justamente no sentido de que, ao assim agir, o 

Estado necessita comprometer-se em acatar qualquer alegação na mesma linha. 

Como não há limitação ou delimitação possível ao conteúdo de uma crença religiosa, 

qualquer um pode alegar que qualquer expressão confronta sua fé, tornando o 

ambiente marcário, ao menos em tese, completamente vulnerável e impraticável, visto 

que virtualmente qualquer expressão pode ser considerada “atentatória” a alguma 

visão religiosa de mundo, por mais específica e minoritária que seja (o que sequer é 

o caso desta em específico). O que aconteceria, por exemplo, se outro grupo (o 

próprio depositante, em hipótese) afirmasse que, de acordo com seus preceitos 

religiosos, fumar é um ato sagrado, talvez mesmo dentro de vertente do budismo? 

Conforme antevimos, o Estado exigir “provas” de que determinada religião é praticada 

com afinco e sinceridade é o que nos soa mais como verdadeiro ataque à liberdade 

de consciência, crença e culto religioso, não o contrário. 

 Um rápido exercício hipotético comprova como essa vicissitude do sistema 

marcário guarda completo potencial de cair em contradição em termos, como já 

ventilamos por diversas vezes acima. Monja Coen, notória praticante do “zen 

budismo” (a mesma grande linha do budismo professada pela organização que 
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apresentou a oposição no caso acima apresentado), ao analisar “como o budismo 

enxerga as drogas”, faz questão de iniciar sua análise744 com a seguinte ressalva: 

 

Como o budismo enxerga as drogas? É uma coisa muito geral, né. Porque 

budismo, como eu falei, são enormes correntes diferentes, é como se fosse 

uma árvore gigantesca com vários ramos, e eu represento um desses ramos, 

e desses ramos eu sou um raminho (...). Então não somos todos iguais, e 

nem pensamos todos da mesma forma. Eu não posso dizer o que o budismo 

pensa das drogas. 

 

 De fato, a pluralidade religiosa é tamanha que, mesmo dentro do “ramo” do 

“zen budismo”, há quem não enxergue decisiva incompatibilidade entre essa visão de 

mundo e a prática do tabagismo ou do fumo em geral. Há o relato fidedigno745 de que 

John Daido Loori, conhecido monge do zen budismo e fundador de um dos maiores 

mosteiros zen de Nova York, inclusive, utilizava as pausas entre seus rituais de 

confirmação na fé no Japão para fumar, sem que tal fato fosse considerado uma 

afronta à religião. Loori, inclusive, morreu de câncer de pulmão. 

Pois bem, nosso exercício hipotético pressupõe, ainda que somente para fins 

de brainstorm, uma tentativa de registro da marca “zen” para produtos de fumo, só 

que requerido por uma organização praticante do zen-budismo que enxergue no fumo 

(não necessariamente de tabaco ou de entorpecentes) uma prática religiosa tolerável 

e até religiosamente positiva dentro de sua visão de mundo. Ainda que para o grupo 

proponente da oposição acima narrada o fumo constitua uma afronta à fé, para o 

coletivo aqui imaginado a conclusão diametralmente oposta é verdadeira. É 

efetivamente impossível que o INPI decida, neste caso, sem atentar contra a visão 

religiosa de algum dos grupos sob o pretexto de estar defendendo algum deles - sendo 

que todos são plenamente legítimos em sua forma de enxergar a fé. Por isso, como 

já pisado e repisado aqui, temos defendido que não cabe ao INPI atuar como “protetor 

 
744 Disponível no vídeo “Qual a visão do budismo sobre as drogas? | Monja Coen Responde | Zen 
Budismo", disponível no canal "Monja Coen" do Youtube: 
<https://www.youtube.com/watch?v=se9ucT08al8>. Acesso em: 09 jun. 2020. Trecho citado logo no 
primeiro minuto do vídeo. 
 
745 Artigo “The Slow Burn”, de Alex Tzelnic, no site Tricycle, onde o autor inclusive analisa como 
diferentes correntes dentro do budismo enxergam a questão do cigarro em específico, reiterando em 
diversos trechos que a questão não é tão simples quanto parece (a exemplo do que ressaltou a Monja 
Coen no trecho acima citado), e que inclusive há monges fumantes. <https://tricycle.org/trikedaily/slow-
burn/>. Acesso em: 09 jun. 2020. 
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da fé alheia”, sendo tal prática prejudicial à livre expressão e apta à constituição de 

verdadeira contradição em termos (pelo que nem para “proteção da liberdade 

religiosa” serve, como no exemplo visto acima). 

 Já no caso da marca “LUTERO”, o indeferimento se deu porque, ao associar a 

“cuecas” o nome de Martinho Lutero, fundador do protestantismo (embrião das 

religiões evangélicas e pentecostais dos dias de hoje), “é do nosso entendimento que 

tal ligação possa ofender seguidores das igrejas luteranas" (trecho do parecer técnico 

proferido pelo INPI em primeira instância – não houve recurso). Ainda que Lutero seja 

o líder histórico da Reforma Protestante, ele não é “venerado como santo”, mesmo 

porque o protestantismo pressupõe a ausência de culto a santos ou imagens. A marca 

pressupõe que Lutero é considerado um ser sagrado pelas igrejas luteranas, o que é 

falso, ainda que se trate de um nome a quem, imaginamos, se deva respeito. Neste 

sentido, veja-se que a “ofensa” é presumida de maneira que sequer faz sentido. A 

análise pressupõe que “cuecas” são artigo relacionado a algum tipo de profanidade 

ou obscenidade, como se fossem objetos sexuais. Sequer é o caso, e o protestantismo 

tampouco condena o sexo, desde que na constância do casamento. Nem mesmo há 

base dogmática, nos parece, para tal decisão, fruto de impressões pessoais do 

examinador encarregado, ilustrando uma vez mais o modo de aplicação prática da 

cláusula de moralidade. 

 Por fim, outros dois casos são relevantes para a analisar-se a hipótese de 

termos que “assumem conotação ofensiva à fé” quando vinculados a determinados 

produtos. Nos casos das marcas “SV SÃO VICENTE” e “SANTA MARIA”, o 

indeferimento inicial se deveu por iniciativa própria do INPI, que enxergou 

“possibilidade de se denegrir ou desrespeitar sentimento religioso”, no primeiro caso, 

ao associar-se o nome santo a papel higiênico e, no segundo, a sacos e pás de lixo e 

pincéis sanitários. 

 

 

Figura nº 17: Logo da marca SANTA MARIA, indeferida inicialmente por associar nome santo a pás e 

sacos de lixo 
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 A marca “SV SÃO VICENTE” só foi registrada mediante recurso porque o 

depositante concordou em remover o item “papel higiênico” da especificação”. Já 

“SANTA MARIA” teve seu pleito revisional acolhido sem esta necessidade porque o 

mesmo titular já contava com sinal idêntico registrado (com outro logo). 

 Ainda que, de maneira geral, soe impróprio vincular-se nomes de santos a 

produtos utilizados em contextos de remoção de dejetos em geral, não há como nem 

porque admitir-se, mesmo assim, o indeferimento de marcas com base nestas 

premissas. Isso porque a operação da cláusula de moralidade nestes termos 

pressupõe que o Estado ditará que tipo de atitude é própria ou imprópria do ponto de 

vista moral, imiscuindo-se verdadeiramente no conteúdo programático de 

determinada fé – pior que isso, assim agirá presumindo que determinada associação 

é ofensiva à religião. 

Ainda que possa haver alguma aparência de ofensividade, é simplesmente 

impossível operar-se o Direito através de presunções do tipo, justamente porque ao 

ordenamento jurídico não incumbe o papel de pressupor que tipo de condutas, 

produtos ou serviços são ofensivos a determinada religião. Veja-se, no mais, que as 

marcas são completamente inofensivas – uma simpática pá de lixo com olhos e boca 

sorridente se torna objeto a configurar verdadeira blasfêmia quando se admite referido 

método de ação por parte do Estado na aplicação do Direito746. 

 Assim sendo, é impossível afirmarmos que o Estado tenha a mínima condição 

de realizar este julgamento, que será sempre subjetivo e baseado em impressões 

pessoais de examinadores. Veja-se que a marca “SV SÃO VICENTE” foi indeferida, 

em análise primária, tendo em vista a “possibilidade de se denegrir ou desrespeitar 

símbolo religioso” – a ofensa é presumida, ocorre somente em tese, com base em 

“possibilidade”. O mesmo aconteceu no caso “LUTERO”, onde admitiu-se que, talvez, 

e com grifo nosso, “tal ligação possa ofender seguidores (...)”. De qualquer forma, 

ainda que algum presumido “representante religioso” tomasse atitudes para externar 

sua oposição ao registro de tais sinais tendo em vista a conotação assumida, não 

enxergamos como isso possa se justificar tendo em vista a pluralidade de visões 

religiosas existentes.  

 
746 Valendo lembrar que a marca só não foi considerada atentatória à religião porque havia outra de 
teor similar anteriormente registrada, pelo que a decisão acabou, ao nosso ver, mais se baseando em 
esforço de uniformização de jurisprudência que por eventual ausência de ofensividade. 
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A própria tolerância à existência de uma pluralidade de religiões dita que 

nenhuma delas deve ser “defendida” pelo Estado, ainda mais “com atenção”, 

justamente porque esta pluralidade depende do tratamento igualitário de todas 

– sem isonomia não há pluralismo, mas privilégio e constituição de hierarquias, 

o que não se admite. E como são virtualmente infinitas e potencialmente 

contraditórias entre si em muitos aspectos as visões religiosas, não há como 

respeitar-se tal pluralidade e igualdade senão em abstendo-se de tentar 

“proteger” qualquer delas através da proatividade do Estado – fazê-lo é admitir 

que não há pluralidade. O único modo de tratar-se igualmente as religiões, no 

ambiente marcário e expressivo em geral, é deixar operar livremente o 

marketplace of ideas. 

Como visto no capítulo 14, logo acima, assim proceder não constitui qualquer 

atentado à liberdade religiosa, visto que a contraparte no caso é tão somente a 

expressão alheia. Ainda que a expressão critique, insulte ou ridicularize, enquanto se 

limitar ao plano discursivo (salvo em raras hipóteses, como já aqui visto 

extensamente), mesmo a associação de termos dotados de carga religiosa a produtos 

e serviços “mundanos”, “profanos”, “blasfemos” ou “desrespeitosos” constituem 

exercício regular e legítimo – quiçá eventualmente lamentável - da liberdade de 

expressão. 

 

Referências tidas como desrespeitosas à religião em si mesmas 

 

 Além da já vista afronta à cláusula de moralidade através da conotação 

assumida em contextos específicos, há também os “desrespeitos à religião” que 

ocorrem indistintamente, em qualquer hipótese. Neles, como óbvio, há máxima 

intolerância ao uso que se faz de figuras ou referências à religião: são presumidos 

como ofensivos e tidos por inadmissíveis em todos os casos. Ao menos em tese. 

 Bom exemplo da confusão e de decisões contraditórias entre si causadas pela 

adoção de entendimentos superficiais da religião feitos quando da aplicação da 

cláusula de moralidade está nas marcas que relacionam a figura do Buda ao consumo 

de álcool. 
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Figura nº 18: Logo da marca BUDDHA BEER CLUB, indeferida por trazer figura do Buda (Hotei) 

segurando um copo de cerveja 

 

 A primeira marca traz a imagem de uma das mais populares representações 

do Buda – Hotei – segurando um copo de cerveja. Essa ilustração seria 

presumivelmente ofensiva aos budistas, na linha do que vimos logo acima, porque há 

um preceito geral no budismo que preconiza que se deve “renunciar aos 

intoxicantes747”. No entanto, se vê quase instantaneamente que, como é típico neste 

tipo de caso, a ofensa é simplesmente presumida pelo examinador. Se no contexto 

da marca ZEN, acima analisado, até havia uma entidade budista protestando contra 

a associação de nomenclatura sagrada a cigarros, neste caso, o INPI tomou a 

iniciativa de, baseando-se em algum conhecimento superficial sobre o budismo de 

que disponha, conclua pela inviabilidade do sinal com base em presunção de ofensa 

por parte de praticantes desta religião. 

 Esta conclusão, no entanto, não se aplicou quando a Autarquia deferiu diversos 

registros para a marca BUDDHA-BAR, que igualmente permitem esta associação 

genérica do Buda ao comércio de álcool (registros nº 823520200 – classe 42 – e 

827950560 e 840630697 - classe 43, todos para serviços de bares e restaurantes, 

como óbvio). Em havendo menção expressa ao Buda, não haveria porque entender-

se que a presença da imagem em BUDDHA BEER CLUB seja decisiva para o 

indeferimento pela cláusula de moralidade quando contrastada com BUDDHA-BAR. 

 Entretanto, no caso da marca BUDA BEER PETRÓPOLIS (908495552), a 

decisão do INPI foi expressa no sentido de que a aplicação da cláusula de moralidade 

se deve ao fato de ter sido reproduzida imagem do Buda, ignorado o aspecto do álcool. 

 

 
747 Conforme inclusive explica a própria Monja Coen no vídeo citado no bloco anterior, logo acima. 
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Figura nº 19: Logo da marca BUDA BEER PETRÓPOLIS, indeferida sob a alegação de que “reproduz 

a denominação e a imagem ou símbolo religioso de Buddha e assim desrespeita a crença, culto 

religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração” 

 

 O que resulta na aplicação da cláusula de moralidade, assim, é a reprodução 

da denominação e da imagem de Buda em si ou o fato de se relacioná-la à cerveja? 

Certamente a mera inclusão de representações do Buda em marcas não é apta a, por 

si só, gerar indeferimento de marcas, dado que há uma infinidade de registros que 

carregam estas imagens em inúmeras classes. A análise dos precedentes acima, 

então, induz à conclusão de que seria mesmo a associação explícita do nome e 

imagem do “Buda” a produtos de álcool que justificaria, finalmente, a aplicação da 

cláusula de moralidade. No entanto, ainda que essa conclusão pareça fazer algum 

sentido lógico (o que faria a presente análise melhor se inserir no tópico analítico 

anterior), ela é completamente incompreensível na prática, porque o mesmo 

depositante da marca acima mencionada (BUDA BEER PETRÓPOLIS) viu deferido 

outro sinal por si pleiteado que igualmente relaciona budismo e cerveja, qual seja 

CERVEJARIA BUDA BEER PETRÓPOLIS (909299978). 

 

 

Figura nº 20: Logo da marca CERVEJARIA BUDA BEER PETRÓPOLIS, deferida, a despeito da 

aproximação entre o nome de Buda e o álcool 

 

 A conclusão torta a que os casos acima permitem chegar é a de que relacionar-

se o nome de Buda com cerveja é possível em marcas, desde que não se use uma 

representação imagética dele – ainda que não haja qualquer sentido nisso. O que se 
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pode concluir mesmo é que a aplicação da cláusula de moralidade nestes casos é 

dúbia: não se tem ideia se o indeferimento se motiva por uma ofensividade em si 

mesma ou pela assunção de determinada conotação quando se relaciona 

nomenclatura sagrada a determinados produtos. 

 Já no caso da marca PHUNKY BUDDHA, a cujo parecer técnico tivemos 

acesso, não consta qualquer fundamentação explícita que não seja o apontamento do 

inciso III do art. 124 da LPI. Em verdade, tem-se que o termo corresponde a (quem 

diria) mais um dos infinitos apelidos da maconha, dando inclusive título a uma canção 

do grupo Planet Hemp. Apesar da conexão com a religião no caso, sua associação 

para com drogas nos remete ao capítulo 11, supra, onde discutimos a questão em 

detalhe. 

 Outros casos talvez explicitem melhor a questão da ofensividade em si – 

marcas que seriam, presumivelmente, indeferidas em qualquer classe, representando 

uma ofensa automática. É o caso de SUVACO DO CRISTO e CÉU DO PADRE. Essa 

última não parece guardar qualquer relevância no que se refere a moral e bons 

costumes, mas a rápida conferência do logo que a acompanha explicita a conexão: 

 

 

Figura nº 21: Logo da marca CÉU DO PADRE – engenhosa tentativa de elidir a aplicação da cláusula 

de moralidade e, assim, expressar-se da maneira efetivamente desejada 

 

 Como a legenda da figura acima já adianta, a parcela nominativa da marca é 

assim composta como mecanismo de tentativa de fuga da aplicação da cláusula de 

moralidade. Trata-se de marca pleiteada por famoso bar de São Paulo, localizado no 

bairro do Butantã, atrás de uma igreja – daí a tentativa de registro de “C... do Padre”, 

sendo que as reticências (nas quais estão, em tamanho reduzidíssimo, as letras 
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restantes para formar a palavra “céu”) seriam, em verdade, automaticamente 

substituídas pela letra “u” na cabeça do consumidor748.  

Tem-se aí talvez o mais perfeito exemplo de como a cláusula de moralidade 

afeta de fato a expressão: a parte tenta elidir sua aplicação mascarando o real 

significado do sinal por um que seja “socialmente aceitável”. Os serviços ali prestados 

são efetivamente identificados pelo público através deste nome, mas, temendo a 

negativa de registro para a marca que efetivamente se usa em virtude da aplicação 

de critérios genéricos de “moralidade”, finge-se ser outro o conteúdo do sinal. A 

divergência entre a parte nominativa e o signo efetivamente utilizado seria explicitada 

no uso da figura, onde as letras adicionais (ali postas apenas para elidir a aplicação 

da cláusula no exame de registrabilidade) mal se veriam. Assim, segundo a tentativa 

engenhosa do depositante, ele poderia se expressar da maneira que verdadeiramente 

deseja e mesmo assim conseguir registrar sua marca. 

 Já o caso da marca SUVACO DO CRISTO se refere a um tradicional bloco 

carnavalesco realizado na cidade do Rio de Janeiro. O evento leva esse nome porque, 

em tom satírico, progride em uma linha reta que teria como ponto de partida uma das 

axilas do Cristo Redentor. O motivo da ofensividade da expressão também não é 

destrinchado no parecer técnico, que se limita a apontar o inciso da lei para o 

indeferimento. Nos parece óbvio, no entanto, que se considerou ofensiva em si 

mesma a mera referência ao “sovaco” da divindade maior do cristianismo, dado o 

evidente tom de deboche contido na marca. O caso ilustra, tão somente, quão 

aleatórias são as identificações de “ofensividade” conduzidas pela cláusula de 

moralidade. É evidente que mesmo que alguém eventualmente se sinta ofendido em 

virtude desta referência ao “sovaco”, tal não pode ser suficiente para impedir o registro 

de uma marca. A liberdade de expressão implica na liberdade de sátira, que deve ser 

efetivamente irrestrita do ponto de vista jurídico – porque ao assumir outra 

característica, a exemplo da ameaça real, deixa de ser sátira. 

 Tem-se por fim, o caso da marca EVANGELHO DO SEXO, que relaciona o 

tema do nosso capítulo 10 (obscenidade) ao presente. Referido sinal, cumpre 

ressaltar, foi requerido pela FJPN – Fundação José de Paiva Netto, que é de cunho 

religioso, ligada à LBV – Legião da Boa Vontade - da qual Paiva Netto, inclusive, é 

 
748 Caso não tenha ficado claro, o fato de o bar se localizar na parte de trás de uma igreja induz à 
referência que se quer fazer ao “traseiro” do padre, como se o bar ficasse “nas nádegas” do padre (por 
estar atrás de uma igreja). 
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presidente. O sinal corresponde ao título de um livro publicado (de autoria daquele 

que dá nome à fundação) onde se realiza uma análise “do Sexo sob o elevado prisma 

moral, religioso, filosófico e espiritual, à luz do Evangelho do Cristo Jesus”749. Ou seja: 

trata-se de sinal destinado a conduzir uma análise teológica da sexualidade baseada 

na própria religião – algo longe de constituir-se em tentativa de associar de forma 

obscena termos sagrados e a profanidade do sexo750. 

 O indeferimento em primeira análise administrativa se ateve a copiar o 

significado de "evangelho" segundo algum dicionário. O recurso, que alegou 

exatamente que não se trata de utilização imoral de termos religiosos, foi desacolhido 

com base na seguinte fundamentação, constante do parecer técnico a que tivemos 

acesso: 

 

O termo EVANGELHO é imediatamente associado à "doutrina cristã, a 

palavra proferida por Cristo". Assim sendo, o termo SEXO, ligado ao termo 

EVANGELHO, formam uma expressão passível de atentar contra a crença, 

culto religioso dignos de respeito e veneração 

 

 A conclusão oferecida pela instância revisora administrativa para inviabilizar o 

registro do sinal remete ao cerne de nossa análise segundo a qual a aplicação da 

cláusula de moralidade com o pretexto de “proteger religiões de desrespeito” induz 

fatalmente a contradições em termos. Este caso apresenta exemplo perfeito: entidade 

de cunho religioso procura o registro de marca para obra literária que analisa, do ponto 

de vista de sua visão religiosa específica, a questão do sexo com base no evangelho. 

O INPI indefere o sinal alegando que associar sexo ao evangelho é ofensa presumida, 

em si própria, inescapável. Referida decisão nada mais faz que ditar o que deve ser 

ortodoxo em termos de religiosidade. Impõe a determinado grupo religioso que sua 

própria expressão religiosa é ofensiva a outros grupos, sendo juridicamente 

inaceitável. 

 Daí se tem que o próprio exercício da religião pela FJPN é considerado pelo 

INPI como algo atentatório à liberdade de crença, culto religioso e “sentimento digno 

de respeito e veneração”. Como se essa manifestação do free exercise não fosse 

 
749 Texto do recurso apresentado ao INPI, cujo número de processo está no início deste subcapítulo. 
 
750 E, ainda que fosse o caso, entenderíamos tratar-se de expressão normal, quiçá controversa ou 
perturbadora. 
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também, intrinsecamente, exercício desta mesma liberdade de crença, culto religioso 

e materialização de um “sentimento digno de respeito e veneração”. É uma perfeita 

contradição em termos, que pune o exercício da religião sob o pretexto de assim estar 

preservando a integridade de outras crenças. É um exemplo perfeito da completa 

falência jurídica em tentar aplicar-se a cláusula de moralidade como uma (igualmente 

falida) espécie de lei antiblasfêmia. 
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Capítulo 15. Outros casos de aplicação da cláusula de moralidade. Breve 

análise jurídica de hipóteses miscelâneas de justificação atípica para a 

invocação do dispositivo na jurisprudência administrativa do INPI. 
 

 Ao nos aproximarmos do fim desta já longa Parte II, resta-nos fazer breve 

menção a casos peculiares identificados ao observar a aplicação prática do inciso III 

do art. 124 da LPI751. Trata-se de hipóteses onde a cláusula de moralidade foi aplicada 

mediante a oferta de fundamentação diversa das que repassamos em todos os 

capítulos desta Parte II. São marcas cujo motivo de indeferimento é deveras exótico, 

pressupondo justificações atípicas para a própria existência da proibição legal 

(diversas das analisadas no capítulo 4, supra). 

 Assim sendo, o presente capítulo é constituído apenas de análise de julgados, 

sendo por isso mais breve, e servindo para apontar que casos são estes e como eles 

parecem fugir à regra das grandes categorias – as muitas faces da cláusula de 

moralidade – identificadas ao longo de toda esta Parte II. Como já se pode imaginar, 

a identificação e breve análise destes casos contribui para nossa construção teórica 

ao evidenciar como a vagueza da cláusula de moralidade afeta negativamente a 

expressão e inviabiliza uma mínima expectativa de previsibilidade nas decisões 

proferidas pelo sistema registral. A ideia é a de deixar ainda mais claro como referido 

dispositivo em especial parece possibilitar que qualquer pretexto sirva para indeferir-

se uma marca – “basta querer”. 

 

 Imoralidade decorrente de mera referência a atividades ilícitas – cassino, jogo 

do bicho e “caixa 2” 

 

 Dado que o art. 128, §1º da LPI pressupõe que só é possível o registro (e o 

reconhecimento jurídico, para todos os efeitos) de marcas correspondentes a 

atividades licitamente exercidas, não há que se falar em registro de marcas para 

atividades ilícitas. No entanto, a jurisprudência administrativa do INPI oferece casos 

peculiares onde a mera menção a estas atividades foi indeferida com base na cláusula 

de moralidade, ainda que a especificação necessariamente se atenha a atividades 

lícitas. 

 
751 Tivemos acesso aos pareceres técnicos de somente alguns dos casos que analisaremos. Quando 
for o caso, a indicação será explícita. 
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 O primeiro caso de bom exemplo é o da marca CASINÓ DI VENEZIA 

(830473181 – NCL 41 – depositada em 2009). De fato, a especificação original da 

marca estendia o escopo protetivo da exclusiva a serviços na área de cassinos. O 

INPI invocou automaticamente o art. 128, §1º, da LPI, para excluir da especificação 

tais serviços752, mantendo somente os lícitos. A cláusula de moralidade foi invocada 

como motivo para o indeferimento, com a indicação expressa (consubstanciada no 

parecer técnico) de que a violação ao dispositivo ocorre por conta da presença do 

termo “Casinó” na marca. Tal modo de ação é contraditório, tendo em vista que o INPI 

inclusive apostilou justamente termo como “sem direito ao uso exclusivo da 

expressão”, inferindo tratar-se de palavra de uso comum no ramo. Parece tratar-se de 

verdadeiro erro, sendo a reversão o provável desfecho de eventual recurso (que não 

chegou a ser apresentado). Marca idêntica, depositada no mesmo dia pelo mesmo 

depositante (830473149) foi deferida sem qualquer percalço. Há, inclusive, inúmeras 

marcas registradas contendo o termo em diversas classes. O indeferimento chama à 

atenção por ter sido o único onde a cláusula de moralidade foi invocada, dando a 

entender que é imoral, a priori, referir-se a cassinos em marcas. 

 Outro caso é o de diversas marcas contendo a expressão “JOGO DO BICHO” 

(ou também, em português equivocado, mas quiçá coloquial, “JOGO DO BIXO”)753. A 

expressão se refere a contravenção penal, razão pela qual nenhuma destas marcas 

poderia de fato reivindicar utilização para o verdadeiro “jogo do bicho”. Os variados 

indeferimentos, parece-nos, decorreu do fato de todas as marcas em questão 

reivindicarem proteção para a área de sorteios, jogos e loterias, que, apesar de 

genericamente lícita, é bastante próxima daquela onde opera a atividade ilícita 

homônima754. A questão é justamente esta: a cláusula de moralidade era 

desnecessária para o indeferimento de tais pedidos. Tais casos requerem a aplicação 

 
752 Mais recentemente o INPI tem optado por expedir exigências, nestes casos, exigindo que o 
depositante retifique o conteúdo especificado ou, quando houver dubiedade, circunscreva 
expressamente o escopo de proteção reivindicado a produtos ou serviços lícitos. 
 
753 A saber, processos nº 817381350 (este ainda na vigência do antigo CPI, cuja cláusula de moralidade 
também se localizava em um “inciso III”, só que do art. 65 – marca “DISQUE JOGO DO BICHO”, 
depositada em 1993); 819192023; 911987177; 917977130; o processo  911490507 é o único onde 
houve recurso, em 2018, hoje (junho de 2020) ainda pendente de julgamento, mas já tendo o INPI 
adiantado, em exigência, que desacolherá o recurso caso não removido da marca o termo JOGO DO 
BICHO. 
 
754 Tanto é que houve deferimento tranquilo no único caso onde a especificação foi diversa da área de 
sorteios (para “brinquedos” - classe nacional 28/10, processo nº 006604609, marca “JOGO DO BICHO”, 
depositada em 1976 e concedida em 1977). 
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do inciso X do art. 124 da LPI, que diz respeito ao princípio da veracidade. É óbvio 

que um sistema de jogos relacionado a loterias e sorteios que ostente a marca “JOGO 

DO BICHO” induzirá o público a pensar que se trata “daquele” jogo do bicho, ainda 

que não seja o caso. É caso claro de indução à falsa indicação quanto à origem, à 

natureza ou à utilidade do serviço prestado. A invocação da cláusula de moralidade 

para inferir que o indeferimento ocorre porque o jogo do bicho é “imoral” ou “contrário 

aos bons costumes” parece-nos um subterfúgio dispensável. O problema não é com 

a “imoralidade” do jogo do bicho, visto que as atividades protegidas sob o signo são 

necessariamente lícitas. A questão recai sobre o princípio da veracidade em marcas. 

 Por fim, a marca “Cash2Family” (processo nº 828288399, NCL 36, depositada 

em 2006), e a cujo parecer técnico tivemos acesso, foi indeferida mediante 

apontamento de que o termo “CASH 2” corresponderia a “caixa 2” na língua inglesa. 

Trata-se de um equívoco latente, dado que esse termo sequer existe no inglês, e 

“cash” não significa “caixa”. A decisão foi revertida mediante a apresentação de 

recurso, pelo que a menção serve para mostrar que a cláusula de moralidade costuma 

ser invocada de forma quiçá automática quando se imagina haver referência a uma 

atividade tipicamente ilícita. Como visto, em sendo impossível o registro de marca 

para uso em atividades ilícitas, esse modus operandi nos parece completamente 

inadequado, sendo a cláusula de moralidade a única vaga o bastante a ponto de 

permitir tais indeferimentos carentes de fundamento jurídico concreto. 

 

 Proteção da saúde infantil. Marca “FUMO DO MOLEQUE”: uso da imagem de 

crianças, mesmo fictícia, para uso no setor de fumo e cigarros 

 

 Outro caso curioso de aplicação da cláusula de moralidade é aquele ocorrido 

no processo 911257667, marca “FUMO DO MOLEQUE”755, depositada em 2016 na 

NCL 34 (setor de fumo e cigarros). A marca mista originalmente trazia, além da parcela 

nominativa já mencionada, a figura de um bebê segurando uma flor. 

 

 
755 A marca na íntegra é “FUMO DO MOLEQUE JOSIVAL FRANCISCO DOS SANTOS”, mas o que 
nos interessa é apenas seu núcleo distintivo, qual seja “FUMO DO MOLEQUE”. 
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Figura nº 22: Logo da marca FUMO DO MOLEQUE tal como originalmente depositada 

 

 A aplicação da cláusula de moralidade foi assim justificada: 

 

O signo reproduz a expressão "Fumo do Moleque" mais um desenho de um 

bebê segurando uma pequena planta. Como os produtos são de uso restrito 

a adultos, o signo dá alusão que o mesmo pode ser consumido por crianças, 

ou seja, poderá levar a confusão junto ao mercardo [sic] consumidor. 

 

 Tendo em vista que a utilização da figura do bebê foi o principal aspecto a 

motivar a invocação da cláusula de moralidade, o depositante, em recurso, solicitou a 

retirada da imagem da parcela figurativa do sinal. A retirada foi considerada suficiente 

para o INPI, que acolheu o recurso e deferiu o pedido de registro. 

 O fato juridicamente interessante está no modo como ocorreu o escrutínio da 

expressão. Cigarros são produtos fora de alcance para crianças no ambiente 

comercial; vendê-los ou disponibilizá-los para menores é crime previsto no art. 243 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso mesmo causa estranheza a 

argumentação segundo a qual o mercado poderia entender que este produto seria 

admissível para consumo infantil. Ainda, entender-se que a presença de uma 

ilustração de um bebê vá induzir o público a essa duvidosa conclusão, enquanto o 

mesmo não ocorrerá com o uso da expressão FUMO DO MOLEQUE – que é 

sinonímica de “fumo do menino”, inclusive – também não parece resistir à lógica. 

 No mais, se a marca induz o público ao erro, essa é outra discussão, de forma 

que o inciso apropriado para seu indeferimento seria o X do art. 124 da LPI, não o III. 

Decerto que associar crianças a cigarros é inapropriado e pode ser ato desencorajado 

pela sociedade (como aconteceu, quiçá exageradamente, com os antigos cigarrinhos 

de chocolate), mas não sob o fundamento de que este tipo de expressão é imoral ou 

atenta aos bons costumes. Esta via, como já vimos, é sempre juridicamente inepta 

para negar reconhecimento a marcas, dada sua vagueza e dependência de juízo 
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predominantemente subjetivo. No mais, o uso de qualquer marca que seja não tem o 

condão de, por si só, induzir ao consumo por parte de crianças, que seria ilícito 

independentemente do caso. Como o próprio parecer técnico primário afirmou, o 

produto fumígeno sempre se destina ao público adulto, e mesmo o uso de uma marca 

que retrate uma criança não dispensa o usuário do cuidado mínimo necessário no 

momento do consumo. Trata-se, como visto, de tentativa de utilização do sistema 

marcário como “censura terapêutica”, destinada a “proteger as pessoas de si próprias” 

através da minimização de sua responsabilidade e autonomia morais, na linha do visto 

em 5.1, supra. 

 

 Proteção da integridade moral do lema da República: marca “ORDEM E 

PROGRESSO” 

 

 A marca "ORDEM E PROGRESSO" (processo nº 904318419, depositada em 

2011 na NCL 33), que reivindicava proteção para vários tipos de bebidas alcoólicas, 

foi indeferida com base em dois incisos do art. 124 da LPI. Um deles é o I, que trata 

da vedação ao registro de marcas que carreguem símbolos oficiais de toda sorte. A 

aplicação de tal inciso é perfeitamente natural e lógica. No entanto, o INPI houve por 

bem indicar igualmente o inciso III, que consubstancia a cláusula de moralidade. Isso 

significa que a impossibilidade do registro do sinal deveu-se não só ao uso do lema 

da República em marca, mas também porque associá-lo ao consumo de bebidas 

alcoólicas de alguma forma viola a moral e os bons costumes ou, possivelmente, o tal 

“sentimento digno de respeito e veneração”. 

 O ponto juridicamente relevante oferecido por este caso em específico está na 

anomalia da aplicação do dispositivo quando contrastado com os motivos justificantes 

da existência da cláusula de moralidade que identificamos no capítulo 4, supra. Neste 

caso, para além de uma mera “defesa da moral pública” (consistente na proposta de 

blindar o público de contato com sinais que contenham expressões indesejáveis ou 

“ofensivas”), tem-se uma espécie de leitura da cláusula de moralidade como “protetora 

da integridade moral das instituições públicas e seus símbolos”. 

 A aplicação concomitante dos incisos I e III do art. 124 da LPI identifica na 

marca tanto uma afronta à ordem pública como uma violação da moral. Vimos no 

mesmo capítulo 4, “d”, que a cláusula de moralidade também carrega algumas 

características intrínsecas à proteção da ordem pública, mas este não parece ser o 
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caso aqui identificado. Tem-se a sensação de que se conclui haver uma ofensa à 

pátria em relacionar-se o lema da República ao comércio de bebidas alcoólicas em si. 

No entanto, não há porque censurar-se a expressão com base nesta justificativa. Isso 

porque assim concluir implica em pressupor-se “ofensivo”, “degradante”, “imoral” ou 

qualquer outra adjetivação negativa o simples fato de se estar comerciando bebidas 

alcoólicas. Certamente não é o caso, em tratando-se de uma indústria pujante e 

respeitável no Brasil. 

Daí que a proibição contida no inciso I do art. 124 já é suficiente para proteger 

os símbolos públicos, inviabilizando a marca no caso. Misturar-se um componente de 

moral e ofensividade na análise de registrabilidade é encontrar uma via adicional 

ilegítima para censura de uma expressão quando isso é completamente 

desnecessário, visto haver uma justificativa legítima que cumpre, na prática, o mesmo 

propósito. No mais, é plenamente possível afirmar-se que o “paradoxo da cláusula de 

moralidade” afasta qualquer possibilidade de que expressões “ofensivas ao lema da 

República” devam ser, por este motivo, impassíveis de reconhecimento jurídico. Ora, 

a “ofensa” se perpetraria de qualquer maneira, havendo direito incontestável de crítica 

e repúdio de qualquer teor às instituições republicanas – mesmo se ultrajantes ou de 

péssimo gosto, a exemplo da queima da bandeira -, desde que se atenham ao plano 

expressivo puro. 

Assim sendo, de qualquer forma, não importa se o lema da República é 

relacionado a uma atividade “moralmente inofensiva” ou “repugnante”; em nenhum 

caso o registro da expressão como marca será possível. Esta conclusão, no entanto, 

não deve se basear na cláusula de moralidade, e sim em motivação puramente de 

ordem pública, visto que a proteção expressiva admite, via de regra, o relacionamento 

destes símbolos para com o que quer que seja. 

 

Marcas que sugerem uma quebra da institucionalidade democrática ou do 

federalismo – defesa “pura” da ordem pública na cláusula de moralidade: “AI-5”, “O 

FOCO É O GOLPE” e marca de movimento separatista. 

 

Termo em voga no Brasil dos dias atuais é “manifestação antidemocrática”, 

como se isso não fosse um oxímoro jurídico. Independentemente do que digam 

ministros do STF, a liberdade de expressão, historicamente, se estende mesmo a 

expressões cujo teor defenda o próprio fim da democracia, sejam ou não favoráveis a 
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ditaduras, ou advoguem a destruição das instituições em si – desde que limitadas ao 

plano abstrato, puramente expressivo. O que o ordenamento jurídico veda, em 

verdade, é a tomada de ações concretas que levem à subversão ou a destruição da 

democracia e das instituições, ou que tenham a finalidade de implantar quaisquer 

ditaduras. 

Conforme já visto detalhadamente no capítulo 12, supra, a noção segundo a 

qual determinados discursos devem poder ser suprimidos por seu potencial “perigoso” 

deve ser pautada pela aplicação de “testes de emergência” (emergency tests), que se 

dediquem a identificar e medir o risco de uma expressão materializar-se, 

concretizando-se em ações danosas reais. Conforme os great dissents de Holmes e 

Brandeis proferidos em diversos casos na primeira metade do século XX, 

posteriormente reconhecidos e aperfeiçoados como padrão jurisprudencial em 

Brandenburg v. Ohio756, se a expressão não tiver repercussões reais danosas 

imediatas o bastante a ponto de sequer haver tempo para uma discussão através do 

debate público natural, só então é possível pensar-se em suprimi-la. É justamente 

este o caso das tais “manifestações antidemocráticas” no Brasil: pessoas com faixas 

pedindo o fim do STF ou “intervenção militar constitucional” não oferecem, nem de 

longe, risco de concretização urgente a ponto de falar-se em suprimi-las ou puni-las. 

O debate público é que trata de julgá-las e tutelá-las da maneira devida. 

Aliás, no Brasil, o caso Marcha da Maconha, julgado pelo mesmo STF, 

identifica um direito constitucional à liberdade de expressão que advogue mudanças 

na lei ou na própria Constituição, mesmo que as ideias defendidas no discurso sejam 

perigosas, ultrajantes ou imorais – o que é óbvio. Ou seja, é caso de exercício 

regularíssimo da liberdade de expressão, ainda que se trate de discursos controversos 

ou mesmo equivocados. Aliás, em existindo oficialmente inúmeros partidos 

comunistas e socialistas no Brasil, chega a ser verdadeiramente irônico falar-se em 

 
756 Com seu teste imminent lawless action, já bem visto no citado capítulo 14. Veja-se que, no Brasil, 
ainda simpatizamos com o critério bad tendency, criado na década de 1900 (e derrogado formalmente 
na década de 1960, quando foi substituído pelo próprio imminent lawless action) para identificar como 
de urgente supressão discursos que tenham uma simples “tendência” de “incitar ou causar” atividades 
ilícitas. Isso é óbvio, dado que tribunais, órgãos do legislativo e setores da imprensa concluem 
rapidamente que meia dúzia de pessoas com faixas nas ruas oferecem perigo concreto de subversão 
da democracia e instauração de regime ditatorial no Brasil. Quem sabe algum dia consigamos progredir 
para o critério delineado na década de 1960 – imminent lawless action - que exige que essa expressão 
ofereça algo de verdadeiramente concreto e urgente para que possa se falar em suprimi-la. Aliás, esse 
critério protetivo da expressão se admite, sim, inclusive com citação expressa em acórdão de 
interpretação constitucional, mas, aparentemente, só em caso de advocacia de “certas causas.” 
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supressão de outras expressões por “antidemocráticas” – estas ideologias é que 

representam, na teoria e na prática, a quebra completa de institucionalidade e o culto 

a ditaduras e regimes totalitários psicopáticos. Se a foice e o martelo são reconhecidos 

como símbolo lícito de partido no Brasil, é juridicamente esdrúxula a linha 

argumentativa que afirme que qualquer outra expressão que não perfaça o teste de 

emergência deve ser punida ou suprimida do debate público. 

Feito esse extenso, mas absolutamente indispensável introito, podemos passar 

a comentar os casos das três marcas que, indeferidas com base na cláusula de 

moralidade, dialogam com estas questões. A primeira, intimamente relacionada com 

a discussão que acabamos de desenvolver, é a marca “AI-5” (processo nº 912414650, 

depositada em 2017 na NCL 41). A marca identifica757 uma das primeiras bandas de 

música punk do Brasil, que esteve em atividade no final dos anos 1970, quando se 

tornou ícone, mas já há décadas se encontrava inativa, tendo voltado a atuar 

justamente em 2017 (ano do depósito da marca). O INPI apontou como motivo para o 

indeferimento “a marca reproduz sinal ofensivo”. 

A história do famigerado Ato Institucional nº 5 é bem conhecida, marcada que 

foi pela restrição a direitos fundamentais e símbolo do acirramento do regime militar 

no Brasil. Não há dúvidas que a expressão remete a um período sombrio da história 

do país. No entanto, como é o espírito de nossa tese, mesmo esta carga negativa que 

acompanha o sinal não deve ser suficiente para concluir por sua irregistrabilidade. Na 

linha do que acabamos de dizer, por mais lamentável que seja a menção ao AI-5, não 

há qualquer lastro jurídico objetivo para fundamentar a decisão de se inviabilizar esse 

tipo de expressão. Aliás, conforme relato do próprio depositante da marca à imprensa, 

a própria banda era perseguida pela polícia no regime militar em virtude do nome 

utilizado758, pelo que a marca sequer faz “apologia” ao AI-5759. Chega a ser irônico 

que a banda continue a ser vista com maus olhos pelo Estado também em tempos de 

democracia, subsistindo tal ímpeto censório, ainda que de maneira mais “sutil”. 

 
757 Tendo em vista que o depositante do sinal, Fausto Celestino, é creditado como um dos membros 
originais da banda e o responsável por seu relançamento em 2017. 
 
758 Conforme entrevista constante em <https://entretenimento.r7.com/musica/banda-ai-5-volta-a-ativa-
e-comemora-40-anos-do-punk-continua-atual-05102019>. Acesso em: 14 jun. 2020. 
 
759 E, mesmo que fizesse, nos termos de nossa tese, não haveria qualquer problema do ponto de vista 
expressivo. A sociedade tem plenos mecanismos para reagir, por meio do processo permanente de 
debate público, a qualquer tipo de glorificação dos “anos de chumbo”. 
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Ao contrário de “AI-5”, verdadeira glorificação de atividade criminosa parece 

estar mesmo contida no caso das marcas “O FOCO É O GOLPE”760. Ao que tudo 

indica, a marca se refere a uma música de funk que exalta os feitos de golpistas que 

roubam dinheiro através da internet. A despeito de tratar-se de apologia a atividade 

criminosa de elevadíssima reprovabilidade social, praticada contra inocentes, mesmo 

assim não há que se falar em inviabilizar o registro da marca da mesma forma que 

não se cogita censurar a música. Trata-se de expressão verdadeiramente asquerosa, 

disso não há dúvida. A liberdade de expressão transposta ao ambiente marcário, no 

entanto, impõe que não há emergência que justifique suprimir esse tipo de discurso 

do debate público de maneira sumária, sem espaço para qualquer contraditório. Fazê-

lo, como faz o INPI, nada mais é que adotar-se o teste “bad tendency”, onde qualquer 

coisa que a autoridade pense apresentar “tendência” de provocar o cometimento de 

ilicitudes em geral. Assim como esse padrão de análise discursiva já foi formalmente 

abandonado nos Estados Unidos há 50 anos (materialmente, há mais tempo ainda), 

cremos ser possível introduzirmos no Brasil, com essa “pequena” demora, a ideia de 

que confiar à autoridade a prerrogativa de supressão de discursos por conta de uma 

suposta “má tendência” na expressão é conferir-lhe poder censório desmedido e 

arbitrário. 

O último sinal relevante para esta análise é um que já mencionamos no início 

da tese: “MOVIMENTO SEPARATISTA ‘O SUL É MEU PAÍS’” (processos nº 

817148299 e 817148280, respectivamente, nas classes nacionais 40/36: serviços de 

pesquisa de opinião - e 41/70: serviços de caráter comunitário, filantrópico e 

beneficente - ambas depositadas em 1993). Tem-se aí, talvez, o caso mais evidente 

de como a cláusula de moralidade em marcas materializa via de censura pura e 

simples à livre expressão. Referido movimento não é um grupo paramilitar ou de 

qualquer maneira violento. Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos que, através 

dos meios democráticos, defende a secessão dos três Estados da Região Sul do 

restante do Brasil. O grupo realiza plebiscitos simbólicos, chamados de “Plebisul”, 

onde, sem qualquer caráter oficial ou vinculante, afirmam aferir a vontade dos povos 

do sul em separar-se politicamente do Brasil. 

 
760 Processos nº 916383636, 916383954 e 917326610, a primeira na NCL 25 e as demais na NCL 35, 
todas para vestuário e comércio de vestuário. As duas primeiras depositadas ao final de 2018 e a última 
em 2019. 
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É óbvio que a Constituição Federal prevê, logo em seu art. 1º, a “união 

indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal”, sendo a forma federativa 

de Estado cláusula pétrea nos termos do art. 60, §4º, I do mesmo documento. 

Entretanto, daí não decorre, nem de longe, que cidadãos não possam manifestar-se 

expressamente em desfavor da forma como se constitui a União Federal, que todos 

sabem estar eivada de defeitos longos e duradouros, quiçá insuperáveis. 

Pressupondo-se a ausência de emprego da violência nestas atividades separatistas, 

é perfeitamente viável advogar-se pela reformulação do Brasil, inclusive mediante a 

separação de Estados – ainda que a chance de esta pretensão se materializar seja 

virtualmente nula, vez que demandaria, no mínimo, exercício do poder constituinte 

originário para a promulgação de uma nova Constituição. 

É exatamente por isso que Heinze, como visto extensamente nos capítulos 8 e 

13, supra, entende a livre expressão como a constituição da constituição, 

mencionando-a como prerrogativa anterior à própria constituição. Isso porque sem a 

garantia de uma livre expressão que assegure que nenhum discurso será punido com 

base na natureza das ideias professadas, sequer é possível que exista um processo 

de debate público verdadeiramente livre a servir de base para a própria criação de 

uma Constituição (e seu constante processo de posterior emenda). Assim, ainda que 

a Carta Federal vede a separação de Estados da União, é perfeitamente lícito ter-se 

um movimento separatista no Brasil, como é o caso de “O Sul é Meu País”. Não há, 

pois, qualquer motivo lícito para aplicar-se a cláusula de moralidade ao caso (a 

nenhum, bem é verdade) – referido dispositivo não deve servir para o Estado 

expressar desaprovação pelo conteúdo contido no sinal (vide capítulos 3 e 4, “b”, 

supra). O indeferimento da marca, como visto no capítulo 2, “a” e “b”, supra, traz 

repercussões negativas evidentes, que são ainda acentuadas quando envolvidas 

atividades predominantemente sociais, baseadas quase integralmente em expressão, 

como é o caso. O exemplo serve para deixar cristalino como tal dispositivo atua para, 

de fato, desestimular a livre expressão, sendo-lhe extremamente antipática. 

 

Prevenção e repúdio à xenofobia: a questão do “Fora Haole” 

 

Em se falando de separatismo sulista, fenômeno social curioso se verifica nas 

manifestações quiçá xenófobas ocorridas nas praias de Santa Catarina. Ele se 

materializa no “Movimento Fora Haole” (também conhecido como “localismo”), que 
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procura manter afastadas de certas praias de surf no Estado pessoas vindas de outras 

partes do país – inclusive com o emprego de violência761. Referências a essa “cultura 

localista” foram levadas ao crivo do sistema de registro marcário. Tendo em vista 

tratar-se de questão social controversa, com o emprego eventual de ações violentas, 

e na linha do que temos observado no que se refere ao padrão jurisprudencial 

administrativo, parece-nos natural que o INPI tenda a aplicar a cláusula de moralidade 

a marcas que referenciem a prática. 

De fato, foi o que aconteceu com a marca FORA HAOLE (910064563, 

depositada em 2015 para comércio de vestuário na NCL 35). No entanto, a despeito 

deste caso isolado, em outras oportunidades foram deferidas diversas outras marcas 

referenciam o “Haole” - palavra que, advinda do idioma originário havaiano e que é 

sinonímica de “estrangeiro” ou “forasteiro”, é empregada de maneira depreciativa. É o 

caso da marca NO HAOLE (902756753, depositada em 2013 para vestuário na NCL 

25), que, à primeira vista, transmite justamente essa ideia de manter afastados os 

turistas e público externo em geral – reforçada, ainda, pelo uso da imagem da “caveira 

com ossos cruzados”, que simboliza o perigo de vida. 

 

 

Figura nº 23: Logo da marca NO HAOLE 

 

 A despeito de tratar-se de aparente manifestação de cunho segregacionista, 

indeferi-la com base na cláusula de moralidade permanece constituindo postura 

equivocada. A lei não precisa suprimir o livre discurso para tutelar condutas 

indesejáveis como as do “Movimento Fora Haole”. Mesmo que parta de premissas 

socialmente nocivas, a questão é parecida com a do separatismo vista no capítulo 

anterior: o que é punível é o eventual ato violento em si; o ato concreto de intimidação 

de pessoas com base em sua procedência, e assim por diante. Não deve ser punível, 

 
761 Detalhamento um pouco melhor sobre o movimento e suas raízes está em FALCÃO, Luiz Felipe. 
Quando os "Nativos" e os "Haoles" se Encontram...  In: XXIII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 
2005, Londrina. Anais do XXXIII Simpósio Nacional de História. Londrina: ANPUH, 2005. No entanto, 
são escassas referências bibliográficas sobre o tema. A imprensa conta com relatos mais detalhados. 
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por outro lado, a mera manifestação do pensamento preconceituoso em abstrato– o 

que não significa isentá-lo das merecidas críticas e demais ações de contradiscurso, 

na linha do extensamente detalhado no capítulo 13, supra. Cabe à sociedade, através 

dos mecanismos democráticos e principalmente através do livre discurso, reagir à 

cultura de intolerância a turistas em geral. Apesar de nocivo, é inegável que o 

movimento alcança certo patamar “cultural”, uma aura de “descolado” dentre os que 

estão no universo do surf – tanto é que há empresas dispostas a produzir roupas com 

o lema762 (e, consequentemente, gente disposta a vesti-las). Já eventuais atos de 

violência naturalmente merecem tutela por mecanismos alheios à cláusula de 

moralidade em marcas. 

 O fato a que queremos atentar, no entanto, é o de que a marca, apesar de sua 

aparente mensagem “xenofóbica”, foi regularmente deferida pelo INPI. Outras marcas 

de linhagem similar também foram aceitas sem qualquer ressalva. Um dos casos, 

CARCA HAOLE (911716513), foi deferido após a inviabilização de FORA HAOLE pela 

cláusula de moralidade. É incerto se isso se deve a eventual desconhecimento, pelo 

Instituto, sobre o significado e a carga depreciativa do termo “Haole”, ou se de fato 

não se enxergam problemas em seu emprego de maneira geral. Trata-se de mais um 

exemplo de como a jurisprudência do INPI envolvendo a aplicação da cláusula de 

moralidade é instável e incerta de modo a interferir negativamente no livre discurso – 

fruto inegável do subjetivismo que necessariamente predomina neste tipo de análise. 

 

 Marca “BESTIALÓGICO JURÍDICO”: Defesa e manutenção da dignidade da 

atividade jurídica - o critério do “sentimento digno de respeito e veneração” aplicado 

na prática 

 

 Outro exemplo de justificação atípica para a aplicação da cláusula de 

moralidade se verifica no caso do indeferimento da marca BESTIALÓGICO JURÍDICO 

(processo nº 823764370, depositado em 2001 na NCL 42 para serviços jurídicos). O 

 
762 Sobre o caso, nota-se que, apesar de a cultura do “Fora Haole” ser mais forte nas praias de Santa 
Catarina, curiosamente, o titular da marca é indústria localizada no Estado de Pernambuco. Aliás, a 
maioria das marcas que vimos são de depositantes localizados em Pernambuco. Desconhecemos os 
motivos que levam a isso; se eventualmente essa cultura se estende às praias do Estado, onde 
igualmente há muitos turistas que praticam o surf. É mais provável, no entanto, que esse tipo de 
simbolismo tenha se alastrado para municípios com alta frequência de turistas que buscam o surf – há 
muitos em Pernambuco. A imprensa também dá conta de casos ocorridos no Rio de Janeiro, onde o 
cenário turístico é parecido com o de Santa Catarina e o de Pernambuco. Parece ter se incorporado à 
cultura do surf em geral, não mais estando restrita ao Estado de Santa Catarina. 
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parecer técnico de indeferimento a que tivemos acesso (não houve recurso) apontou 

que a cláusula de moralidade se impõe, no caso, porque a palavra "bestialógico" 

significa "discurso disparatado" ou "asneirento" (segundo os dicionários Aurélio e 

Houaiss, respectivamente), de forma que associá-lo ao contexto jurídico "atenta contra 

sentimento/ideia dignos de respeito em relação à atividade jurídica". 

 O caso serve para ilustrar a maneira pela qual a cláusula de moralidade serve 

como instrumento de interferência na expressão através da blindagem de o que quer 

que se queira de críticas, ridicularizações e quaisquer tipos de discursos negativos em 

geral. O texto do inciso III do art. 124 da LPI, ao determinar o indeferimento de tudo 

que “atentar contra sentimento digno de respeito ou veneração”, permite a 

interpretação generosa de agentes públicos segundo a qual só discursos elogiosos a 

quaisquer atividades imagináveis podem ser introduzidos no sistema de registro 

marcário – todos os demais deverão ser mantidos de fora por força de lei. Críticas, 

anedotas e ridicularizações, a despeito de fazerem parte fundamental do exercício 

regular da livre expressão segundo qualquer concepção minimamente razoável do 

conceito, são, mediante juízo puramente subjetivo, facilmente configuráveis como 

“desrespeito” ou “ofensa”, autorizando a aplicação da proibição legal. 

Veja-se que a marca sequer sugere qualquer desrespeito à atividade jurídica - 

o que não invocaria qualquer questão ainda que fosse o caso, vez que considerações 

abstratas a respeito de um ofício genérico (como “a atividade jurídica”), ainda que 

profundamente “ofensivas”, não são passíveis de qualquer tutela pelo Direito. A livre 

expressão é algo tão imiscuído, enraizado em marcas que o deslinde do exemplo 

acima mencionado demonstra com clareza e perfeição como marcas e discurso se 

relacionam e como a cláusula de moralidade aí interfere negativamente. A linguagem 

vaga e obscura contida em quase toda a extensão do dispositivo encontra seu ápice 

no trecho a respeito do “sentimento digno de respeito e veneração”, no qual 

virtualmente qualquer argumento pode se encaixar. Ademais, como já afirmamos em 

diversas passagens ao longo de todo este trabalho, não cabe ao Estado determinar 

que tipo de “sentimento” é “digno de respeito e veneração” ou não. Ainda que, de fato, 

a “atividade jurídica” mereça estima, este juízo valorativo emana da sociedade e da 

forma como ela enxerga o desenvolvimento dos ofícios e práticas que contribuem para 

o bem-estar social. Não é resultado de uma determinação estatal que impõe o respeito 

a qualquer coisa. 

 



519 
 

 “Questionamento do instituto da legalidade como um todo” como motivo apto a 

invocar a aplicação da cláusula de moralidade? 

 

 Três pedidos de registro ligados a empresas da TV Globo foram indeferidos 

com base na cláusula de moralidade. As marcas “ILEGAL, E DAÍ?” (Processos nº 

903100118, 903100142 e 903100150, todos depositados em 2010) foram depositadas 

em classes afeitas ao ramo jornalístico-editorial, dado que correspondem a série 

temática de reportagens sobre irregularidades e pequenas ilicitudes testemunhadas 

pelo público no dia-a-dia. Serve também de título a uma conta no Twitter onde a 

população pode denunciar o desrespeito a leis e regras da cidade do Rio de Janeiro. 

Todos os pedidos foram indeferidos em 2013 sob a justificativa de que “a marca 

reproduz expressão com cunho de questionamento ao instituto da legalidade como 

um todo”. Em dois deles, houve o acolhimento do pleito revisional no ano de 2017. O 

maior mérito notável nos recursos foi justamente o de clarificar no que consiste a 

expressão – que, como se viu, nada tem de “questionamento ao instituto da 

legalidade”. No terceiro caso, no entanto, somente em 2019 sobreveio a notícia de 

negativa ao recurso, mantendo-se indeferido o sinal por seus próprios fundamentos. 

Tivemos acesso aos pareceres técnicos de dois dos três casos – um onde houve o 

acolhimento do recurso, e o outro, mais recente, que manteve indeferida a marca. Em 

nenhum deles se esmiúça a justificativa do “questionamento ao instituto da legalidade” 

como motivo apto a invocar a aplicação da cláusula de moralidade. Ambos os 

pareceres acessados se limitam a dizer, em um caso, que a marca não viola o 

dispositivo, enquanto no outro a conclusão contrária é atingida sem o oferecimento de 

qualquer fundamento posterior. 

 Tem-se que a conclusão inicial adotada nos três casos foi a de que é imoral 

“questionar-se a legalidade como um todo”, como se a marca constituísse um 

chamado ao cometimento de ilicitudes. Tal não poderia ser mais falso e absurdo. No 

mais, cumpre apenas ressaltar que, conforme já vimos logo acima, quando 

analisamos a questão das tais “manifestações antidemocráticas”, além do capítulo 11, 

onde falamos sobre advocacia da descriminalização de drogas, que é perfeitamente 

possível manifestar-se em questionamento à condição ilícita do que quer que seja. A 

liberdade de expressão plena sempre pressupõe esta possibilidade, inclusive nos 

termos da decisão do STF no caso “Marcha da Maconha”. 
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CONCLUSÃO DA PARTE II: Nenhuma face da cláusula de moralidade se 

mostra razoável como aspecto limitador da livre expressão no sistema 

marcário. Tanto a análise temático-casuística como um panorama da 

aplicação prática do dispositivo pela jurisprudência administrativa 

confirmam nossa tese. 

 

 Nesta já igualmente longa Parte II, fomos capazes de oferecer análises 

jurídicas breves, mas com suficiente aprofundamento, das diversas hipóteses 

discursivas que tendem a resultar na aplicação prática da cláusula de moralidade. A 

cada capítulo fizemos acompanhar um levantamento de casos concretos que, por nós 

observados a fundo, oferecem exemplos bons e aptos a facilitar a compreensão 

efetiva do que buscamos sustentar em nossa tese. A ideia foi a de introduzir cada 

tópico com uma discussão de cunho mais abstrato a respeito de cada uma das 

hipóteses práticas de aplicação da cláusula, analisando os motivos pelos quais em 

nenhuma delas se sustenta juridicamente a pretensão pública - ainda que circunscrita 

em lei - de limitar a livre expressão no âmbito do sistema de registro marcário com 

base em critérios puramente subjetivos. Seguir-se a estas análises um apanhado de 

precedentes onde o abstrato se verifica no concreto cumpre o papel de facilitar a 

compreensão de ambas as exposições, além de tornar a leitura muito mais 

interessante. 

O palavreado chulo apareceu em primeiro lugar, abrindo esta segunda parte da 

tese, tendo em vista sua presença constante em decisões que resultam na aplicação 

da proibição legal aqui tão escrutinada. Nossa exposição a respeito do tema serviu 

para evidenciar como o emprego deste tipo de palavreado, em geral, é essencial à 

livre expressão. Sem ele, há considerável maior dificuldade em se expressar da 

maneira efetivamente desejada – fato a que o Cato Institute, na frase que serve de 

epígrafe ao capítulo, se refere como “reger uma orquestra com uma mão amarrada 

nas costas”. 

Procuramos voltar nosso olhar para estudos na área de linguística com o fito 

de compreender a importância deste vocabulário para a expressão das ideias. Ali, 

fomos capazes de, sucintamente, verificar que o emprego de palavras do tipo viabiliza 

a expressão de maneira tão única que seria impossível chegar-se ao mesmo resultado 

somente utilizando-se palavras “educadas” e “estéreis”. Se seu uso é importante para 

o pleno exercício da expressão, não há como nem porque proibir sua utilização em 

marcas, que se constituem em discurso. Esta conclusão, cumpre ressaltar, não 
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significa que qualquer palavreado chulo deva poder ser proferido livremente em 

qualquer contexto, incondicionalmente. Ponderamos ser possível a limitação da 

veiculação de tais expressões no que se refere a determinados horários, locais ou 

meios de proferimento, em havendo justificativa contundente para tanto, e inviável a 

proibição completa. Daí, no mais, o “paradoxo da cláusula de moralidade” igualmente 

permite concluir que não há sequer motivo para evitar-se o registro de marcas nestas 

condições; a negativa de registro não veda sua veiculação social, apesar de atrapalhar 

e na livre expressão através de um desestímulo ilegítimo e inconstitucional (portanto, 

inaceitável). 

A esta discussão seguiu-se outra, a respeito de categoria similar ao palavreado 

chulo, mas não exatamente idêntica: a obscenidade, composta de marcas que 

contenham discurso sexual em diferentes “graus de intensidade”. Apesar de a 

obscenidade, nos Estados Unidos, ser uma das poucas categorias excluídas de 

proteção discursiva, nossa análise observa que os motivos que levaram a tal 

conclusão não se sustentam juridicamente, a despeito do resultado de qualquer 

julgamento. Isso porque, sendo impossível definir-se satisfatoriamente o instituto 

jurídico da "obscenidade", não há como aplicá-lo para rejeitar a outorga de direitos a 

quem quer que seja. Naturalmente, o mesmo vale para outros conceitos vagos como 

"moral" e "bons costumes". 

Eventual justificativa no sentido de que este tipo de expressão é "desprovido 

de valor" ou "imprestável", como vimos, não serve para desqualificá-lo como objeto 

de proteção. Cabe à sociedade julgar o valor de cada discurso, não a juízes, que o 

farão unicamente com base em suas impressões subjetivas da realidade. O exemplo 

das "movie nights" onde ministros da Suprema Corte americana se reuniam para 

assistir filmes e "ponderar" se o conteúdo exibido era obsceno ou não, bem simboliza 

esta afirmação. No mais, eventual preocupação com a exposição do público infantil a 

expressões obscenas pode bem ser tutelado da mesma forma que o palavreado de 

baixo calão em geral: através de regulações de horário, lugar e modo de proferimento. 

Não há que se falar em indeferimento de registro de marcas do tipo como forma 

de "proteção social", principalmente da infância e juventude, se seu uso posterior pode 

perfeitamente ser regulado. A este capítulo somou-se um estudo breve sobre a 

questão da pornografia infantil, concluindo-se, como óbvio, que é inadmissível 

qualquer ato que efetivamente coloque menores em risco, sujeitem-nos a violências, 

ou disso seja produto. Uma cláusula de moralidade, no entanto, é inadequada e 
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excessivamente abrangente para tutelar eventuais situações onde marcas carreguem 

provas de crimes - o que é uma hipótese remota, apesar de não impossível. Já 

representações completamente fictícias de menores em situação sexual, por outro 

lado, não se enquadrariam nesta definição, ainda que sejam moralmente condenáveis 

e perturbadoras. 

A questão abordada no capítulo seguinte foi a das drogas ilícitas, suas 

nomenclaturas, apelidos e outras formas de referência. Como não poderia deixar de 

ser, o caso Marcha da Maconha, julgado pelo nosso STF, foi de conveniente memória. 

Se referenciar drogas em discursos não constitui “apologia” ou “estímulo ao consumo” 

(incitação), constituindo exercício regular da liberdade de expressão, não há que se 

falar em indeferir marcas em razão deste tipo de conteúdo. Em sendo as marcas 

necessariamente aplicáveis a atividades lícitas de qualquer natureza, não há que se 

falar em recusá-las em virtude de eventual ligação destas com a prática de crimes. A 

proibição de registro tampouco contribui para qualquer objetivo, mesmo louvável, de 

segurança pública e combate à criminalidade em geral. A constatação central deste 

trecho foi a de que o dever de neutralidade de ponto de vista pelo Estado no trato do 

discurso impõe que a discussão a respeito do tema seja livre, sem amarras para 

qualquer dos lados. O combate às drogas, no plano expressivo, deve ocorrer através 

do sistema de debate público, não através de proibições e punições ao discurso. 

Seguiu-se a este capítulo, também, uma breve discussão sobre a questão das marcas 

para produtos de maconha medicinal, questão bastante em voga no debate público 

atual tendo em vista as liberações da ANVISA para a comercialização de produtos do 

tipo. 

Os dois capítulos seguintes (12 e 13) trataram de temáticas bastante sensíveis: 

a advocacia da violência, o “discurso de ódio” e a referência a nomes de organizações 

criminosas, terroristas, seus símbolos e membros. A questão dos grupos violentos 

pressupôs uma separação entre o que é mero discurso ideológico em favor destes 

criminosos com o que é verdadeiro apoio material (material support). O primeiro 

aspecto, ainda que abjeto, constitui exercício da liberdade de expressão. Já o segundo 

é completamente passível de tutela jurídica supressiva pelo Estado. Fazer mera 

referência a máfias e células terroristas em marcas, ausente qualquer evidência de 

uso para efetiva oferta de meios para tais grupos, não deve ser fator apto a indeferi-

las. E mesmo eventuais casos de material support envolvendo o sistema marcário não 
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deveriam ser tutelados por uma cláusula de moralidade, mas por outra norma de 

caráter específico tendo em vista tal finalidade.  

Já a questão do “discurso de ódio” iniciou-se com constatação no sentido de 

tratar-se de termo péssimo para atuar como “instituto jurídico”. Isso porque o termo 

“discurso de ódio” se mostra um amálgama conceitual onde se confundem diferentes 

tipos de expressão, cada qual tutelada de maneira própria e distinta pelo ordenamento 

jurídico. Ameaças reais e incitações concretas à prática de crimes não são 

admissíveis. Já expressões preconceituosas que se atenham a este plano, em nosso 

ver, são, ainda que abjetas e dignas de total desprezo social. O Direito atua quando o 

plano expressivo é extravasado, adentrando-se o terreno dos atos concretos – mas aí 

já não mais se trata de uma discussão sobre liberdade de expressão, tampouco sobre 

marcas. Baseamo-nos em extensa doutrina para justificar nossa forma de 

compreensão, constatando que as melhores análises jurídicas a respeito do tema 

apontam que o contradiscurso – uma solução forjada no seio do debate público – é a 

melhor saída para combater-se expressões “de ódio”. Leis que punam discursos com 

base neste elemento, como vimos, tendem quase sempre a prejudicar as minorias 

que pretendem originalmente proteger, além de serem costumeiramente anti-

isonômicas do ponto de vista jurídico. 

Por fim, verificamos a interface entre marcas e religião. O INPI conta com 

diretrizes expressas no sentido de “proteger” religiões, principalmente as majoritárias, 

de “desrespeitos”. Nossa análise neste capítulo passou pela compreensão simples de 

que o próprio exercício da liberdade religiosa, por si só, pressupõe um desrespeito a 

outras religiões, que naturalmente enxergam o mundo de outras maneiras. Há 

religiões que consideram que todos os que não a praticam exatamente de 

determinada maneira são pecadores, infiéis dignos de punição, e assim por diante. 

Em resumo, “a liberdade religiosa de um é a blasfêmia de outro”. Ainda neste contexto 

verificamos que o trecho da cláusula de moralidade que prevê proteção ao 

“sentimento digno de respeito e veneração” é completamente inapto, seja para a 

defesa de religiões ou de qualquer outro valor, porque o Estado jamais poderá dizer 

que um sentimento não é “digno de respeito e veneração” - especialmente se religioso. 

No mais, dado que é completamente defeso ao Estado interferir no conteúdo 

professado por uma religião, nada impede que qualquer um crie uma religião com 

qualquer conteúdo, por mais absurdo que seja – tanto é que há literalmente milhares 

de religiões no Brasil, sejam “formalizadas” ou não. Se o Estado tem o dever de 
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respeitar a todas de maneira igual, então virtualmente qualquer motivo “religioso” pode 

servir para aplicar a cláusula de moralidade a marcas. 

No último capítulo desta extensa parte, verificamos alguns outros casos de 

aplicação da cláusula de moralidade que não se enquadram perfeitamente em 

qualquer das categorias acima revisadas, que entendemos constituir a imensa maioria 

dos casos concretos. Ali pudemos vislumbrar justificações inusitadas para a invocação 

da cláusula de moralidade, como “proteção à saúde infantil”; “defesa da dignidade da 

atividade jurídica”; “questionamento ao princípio da legalidade como um todo”; 

“associação do lema da República a bebidas alcoólicas”; “repressão a discurso de 

separatismo de Estados da União”, dentre outros. Ali, notou-se que as justificações 

para a existência de uma cláusula de moralidade tais como identificadas no capítulo 

4, supra, dificilmente se faziam presentes. Apesar de ser possível enquadrá-las 

genericamente na tutela da “moral pública” ou da “saúde pública”, tal interpretação 

não soa natural, e a análise destes casos serviu justamente para mostrar isso. 

Por fim, impossível não atentarmos para a presença, ao final de cada um dos 

capítulos acima citados, de um subcapítulo dedicado à análise de casos concretos, 

todos oriundos da jurisprudência administrativa do INPI (apenas o capítulo sobre 

drogas ofereceu precedentes judiciais, que são extremamente raros, mas que foram 

também apresentados e analisados). Se temos uma lição a extrair destes capítulos 

para nossa tese, esta é a de que, em marcas, muito frequentemente as coisas não 

são o que parecem ser. Vimos inúmeros casos de expressões que pareciam constituir 

claras manifestações de “ódio”, preconceito ou até glorificação de terroristas e 

genocidas, mas que não necessariamente se verificaram como tais. Algumas até se 

mostraram justamente o contrário do que pareciam ser. O ponto é o de que a cláusula 

de moralidade impõe justamente este tipo de pressuposição superficial a respeito do 

cunho do discurso, baseada em subjetivismos e impressões pessoais. E que isso é 

extremamente prejudicial à livre expressão, induzindo à autocensura e limitando as 

possibilidades de atuação do sistema marcário como agente apto a contribuir de 

maneira extremamente positiva ao debate público (na linha do verificado na Parte I). 

Como conclusão geral desta Parte II, tem-se que, analisados cada um dos 

motivos geralmente identificados como aptos a indeferir uma marca por aplicação da 

cláusula de moralidade, nenhum deles é juridicamente sustentável frente à livre 

expressão. 
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A Parte III – que será muito mais breve, prometemos – servirá para concluirmos 

nosso já extensíssimo trabalho apresentando e analisando os (poucos) julgados, 

todos oriundos de jurisprudência estrangeira, que entendemos fundamentais para a 

plena compreensão do tema e dos alicerces teóricos de nossa tese. 
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PARTE III - O TRATAMENTO JURISPRUDENCIAL DA CLÁUSULA DE 

MORALIDADE EM MARCAS NOS ESTADOS UNIDOS E NA 

EUROPA. CASOS PARADIGMÁTICOS E O DIÁLOGO POSSÍVEL (E 

NECESSÁRIO) PARA COM O DIREITO BRASILEIRO. 
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INTRODUÇÃO À PARTE III: OS PRINCIPAIS JULGADOS INTERNACIONAIS 

ACERCA DE CLÁUSULAS DE MORALIDADE EM MARCAS. NOSSO 

ESCOPO DE BREVE ANÁLISE. 
 

 Esta Parte III será composta de três capítulos. Os dois primeiros se dedicarão 

a apresentar e analisar duas decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos. O 

terceiro se dedicará a analisar especificamente um caso oriundo do Tribunal de 

Justiça da União Europeia (TJUE). O ponto em comum entre todos os precedentes 

analisados, como óbvio, está no fato de que todos abordam questões jurídicas 

relacionadas a cláusulas de moralidade em marcas. Como tal, consubstanciam 

escrutínio específico e pormenorizado sobre o tema de nossa tese. Ainda que tal 

avaliação ocorra sob a ótica do direito estrangeiro, em se tratando de princípios e 

prerrogativas que constituem alicerces dos sistemas democráticos – presentes na 

quase unanimidade dos países do mundo – entendemos haver total aplicabilidade das 

questões analisadas nestes casos para com nosso trabalho. 

 O estudo em apartado de cada um destes julgados é de especial relevância e 

conveniência para nossa tese porque trabalham simultaneamente com diversos 

conceitos aqui desenvolvidos. Assim, repassá-los e fazer uma breve análise de suas 

conclusões e de suas ratio decidendi permite enxergar a aplicabilidade de nossa tese 

no mundo real de maneira ampla – ainda que, como veremos, haja pontos em que o 

entendimento por nós aqui esboçado não condiga com as conclusões tomadas pelos 

diferentes tribunais. Em outras palavras, escrutinar tais casos significa, de certa forma, 

revisar com profundidade o conteúdo de nossa tese, verificando como cada um dos 

tópicos estudados se harmoniza com os demais aqui desenvolvidos. Esta é, em nosso 

ver, a maneira ideal de conduzirmos nossa tese a seu agora já próximo encerramento. 

 O primeiro caso a ser analisado é Matal v. Tam, julgado pela Suprema Corte 

dos Estados Unidos no ano de 2017. Trata-se de caso onde uma faceta específica da 

cláusula de moralidade teve sua constitucionalidade avaliada frente à prerrogativa de 

livre expressão consubstanciada na Primeira Emenda à Constituição Americana (First 

Amendment). Esta faceta, como veremos em detalhe logo a seguir, proibia o registro 

de marcas que pudessem “desrespeitar” (disparage, também “depreciar) pessoas e 

outros sujeitos, aproximando-se das temáticas que trabalhamos nos capítulos 12, 13 

e 14, todos supra. Como veremos, no entanto, o caso dialoga intimamente com a 

maioria dos capítulos de nossa tese. 
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 O segundo caso a ser visto é Iancu v. Brunetti, decidido em 2019 pela mesma 

Suprema Corte. Nele, outra passagem do mesmo dispositivo legal análogo à cláusula 

de moralidade no direito americano viu-se sob escrutínio: aquele que proibia o registro 

de marcas portadoras de conteúdo “imoral ou escandaloso “(immoral or scandalous). 

Como já se pode ver, o caso trata de outra passagem da mesma cláusula de 

moralidade então existente no direito americano. Como há outro contexto e outras 

questões jurídicas específicas envolvidas, sua análise é complementar à do caso 

Matal v. Tam, sendo desnecessário que reprisemos, aqui, discussões ali já abordadas. 

 Já o terceiro e último capítulo desta Parte III abordará o caso La Mafia 

Franchises SL v. EUIPO, julgado pelo Tribunal Geral da TJUE em 2018, ocasião em 

que serão também rememorados outros casos da jurisprudência europeia na matéria 

de marcas, expressão e moralidade. Como a União Europeia não apresenta tradição 

verdadeiramente protetiva da liberdade de expressão, tendendo a dilapidá-la pouco a 

pouco através de decisões que privilegiam outros valores, veremos que nossa tese se 

encontra em conflito com o cerne destes julgados. Nosso esforço, aqui, será o de 

evidenciar como isso ocorre, e oferecer uma resposta aos argumentos trazidos nestes 

casos. 

 Cada capítulo desta Parte III se desenvolverá através de uma apresentação 

inicial do contexto fático do caso analisado. Logo em seguida, faremos um rápido 

apanhado, quando possível, de cada decisão a quo (de hierarquia inferior) até que o 

caso chegue ao foro de julgamento definitivo, contra o qual não mais cabe recurso. 

Ao final, analisaremos a decisão em si e faremos nossos comentários a respeito de 

como o julgado se relaciona com as conclusões de nossa tese. O objetivo é o de 

constatar como se verificam, na prática, os conceitos por nós aqui trabalhados, e 

contrastá-los com ponderações em sentido contrário (que também veremos). 

Cientes de que a tese já se alonga bastante, o esforço será o de realizarmos 

as etapas preliminares de cada capítulo de maneira sucinta, pelo que naturalmente 

detalhes ficarão de fora. Para uma visão mais aprofundada de cada caso, como é 

evidente, recomenda-se a leitura das fontes indicadas na íntegra. No mais, cumpre 

ressaltar que os casos selecionados representam a mais relevante jurisprudência 

mundial conhecida nesta temática. É possível que outros países também contem com 

casos análogos, mas isso não muda o fato de que os que aqui analisaremos são os 

mais relevantes e conhecidos no campo de discussão de nossa tese. 
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Sem mais demora, então, passemos à terceira e última Parte de nosso 

trabalho. A ela se seguirá já a conclusão geral da tese. 
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Capítulo 16. Caso Matal v. Tam (2017). Histórico, comentários e análise 

jurídica da cláusula de moralidade como proibitiva do “desrespeito” 

(disparagement clause) em marcas pela Suprema Corte dos Estados 

Unidos. 
 

 Do depósito das primeiras marcas ao encerramento do trâmite administrativo 

na USPTO 

 

 No ano de 2010, Simon Shiao Tam, vocalista da banda de rock THE SLANTS, 

apresenta à USPTO pedido de registro de marca referente ao nome do conjunto. 

Tendo em vista a condição étnico-racial de seus membros – todos descendentes de 

asiáticos – o nome do grupo é claramente uma referência aos “olhos puxados” (slant-

eye) que constituem característica física típica destas populações. Diferentemente do 

Brasil, onde referir-se aos “olhos puxados” não costuma causar qualquer estranheza, 

nos Estados Unidos o termo é geralmente considerado pejorativo, muito em virtude 

da aversão a asiáticos, principalmente japoneses, em virtude de conflitos passados. 

De fato, as relações entre Estados Unidos e Japão no contexto da Segunda Guerra 

Mundial, corroída por episódios como Pearl Harbor; os “campos de concentração” de 

nipônicos nos Estados Unidos (caso Korematsu v. United States); o uso das bombas 

atômicas em Hiroshima e Nagasaki; e a ocupação do território japonês pelos aliados 

(sob o comando de Douglas MacArthur) no pós-guerra deixaram algumas marcas – 

como a condição depreciativa deste termo - na relação entre os países. 

Evidentemente que os atritos existentes entre estes países se encontram superados 

há longa data, mas fato é que este histórico fez com que esta característica já fosse 

usada pejorativamente, para discriminar. 

 O registro de marca é particularmente importante para bandas que queiram 

alcançar o estrelato, sendo comum que o desenvolvimento econômico em torno da 

fama pressuponha a existência do direito de exclusividade no nome utilizado. Sem 

este pressuposto, dificulta-se sobremaneira, naturalmente, a exploração comercial 

ampla deste sucesso. No entanto, a USPTO expediu Office Action (figura similar à 

“exigência” expedida pelo INPI quando é necessária a apresentação de 

esclarecimentos ou tomada de providências em momento anterior à tomada de 

decisão pelo órgão quanto ao pedido) dizendo que a tendência era a de rejeição do 

pedido de registro. O motivo seria a necessidade de aplicação de trecho do Lanham 
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Act763 que, de maneira análoga à nossa cláusula de moralidade da LPI, veda o 

reconhecimento marcário de expressões que "possam desrespeitar ou desprestigiar 

ou afetar a reputação de pessoas, instituições, crenças e símbolos nacionais" (may 

disparage or bring into contempt or disrepute persons, institutions, beliefs or national 

symbols). A este trecho da lei comumente se chama “disparagement clause” (ou 

“cláusula de desrespeito”, em tradução livre). 

 Mais detalhadamente, a aplicação desta cláusula pautava-se principalmente 

pelo caso In Re Squaw Valley Dev. Co., julgado em 2006 pelo TTAB (instância 

revisora em matéria marcária na USPTO). Este caso apontava dois fatores como de 

relevância para analisar se uma marca pode ser considerada "depreciativa" ou 

"desrespeitosa". O primeiro é determinar "o significado provável do objeto da marca, 

levando em conta não apenas definições dicionariais, mas também a relação do objeto 

com os demais elementos da marca, a natureza dos bens e/ou serviços, e a maneira 

em que a marca é utilizada no mercado em conexão com os mesmos". E, o segundo 

critério, em complemento ao primeiro, dita que "caso identificado que o significado faz 

referência a pessoas, instituições, crenças ou símbolos nacionais identificáveis, se 

este significado pode ser desrespeitoso para uma parcela substancial do grupo 

referenciado"764. 

Concluiu-se que o pedido deveria ser indeferido “como desrespeitoso para com 

pessoas de etnicidade asiática”. Como se vê, os critérios são similares aos adotados 

pelo Manual de Marcas do INPI brasileiro, prevendo duas hipóteses de ofensividade 

distintas: se a marca é inerentemente ofensiva, “por natureza”, ou se é constituída de 

palavra normalmente não-ofensiva, mas que adquire caráter pejorativo se empregada 

em determinado contexto relacionado aos produtos ou serviços especificados. A 

diferença é que, para a USPTO, tendo em vista a tradição common law da atividade 

jurisdicional americana, estas regras foram fixadas em precedentes que aplicaram 

este trecho da lei, não estando previstas expressamente na lei. Por isso, são 

 
763 Legislação norte-americana que regula o registro de marcas naquele país 
 
764 No original: “(1) What is the likely meaning of the matter in question, taking into account not only 
dictionary definitions, but also the relationship of the matter to the other elements in the mark, the nature 
of the goods and/or services, and the manner in which the mark is used in the marketplace in connection 
with the goods and/or services; and 2) If that meaning is found to refer to identifiable persons, 
institutions, beliefs or national symbols, whether that meaning may be disparaging to a substantial 
composite of the referenced group”. Trecho constante do Documento Nº 11 do processo de registro de 
marca da USPTO nº 77952263, Office Action expedida em 11 de junho de 2010. 
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igualmente citados outros precedentes do TTAB, a exemplo de In re Lebanese Arak 

Corp; In re Heeb Media LLC; Doughboy Industries, Inc. v. Reese Chemical Co.; Harjo 

v. Pro-Football, Inc.765; entre outros. 

Dentre as mais de 40 páginas de evidências colacionadas766 para comprovar a 

natureza pejorativa do termo estavam listagens de termos preconceituosos onde 

constava a palavra “slant”; cópias de dicionários que listavam o termo como ofensivo; 

e cópias de matérias jornalísticas que denotavam o termo como ofensivo, inclusive 

uma que dizia que a cantora Miley Cyrus havia sido alvo de polêmica por imitar os 

“olhos puxados” – o que constituiria ofensa. 

 Tam respondeu às alegações de ofensividade do termo esclarecendo, entre 

muitas outras coisas, que o termo não seria ofensivo no contexto dos serviços 

prestados; que o depositante é de etnia asiática, razão pela qual não haveria que falar-

se em desrespeito, dado que se caracterizaria uma ofensa a si próprio; que a banda 

gozava de sucesso junto à comunidade asiática, desprovendo de sentido a alegação 

de que seu nome seria ofensivo. Juntaram diversas evidências a esclarecerem que o 

termo não seria dotado de ofensividade, sendo inclusive usado por festivais de cinema 

asiático, programas de televisão e revistas de cultura asiática em geral. Apresentaram, 

ainda, declarações juramentadas de pessoas que atestavam não haver ofensividade 

no termo. Acima de tudo isso, apresentou-se a alegação que marcaria todo o processo 

dali pra frente: a de que o pedido de registro de marca referente ao termo 

constituía-se em tentativa de reaver termo pejorativo, ligado ao sentimento de 

vergonha, para que assim ela pudesse ser convertida em motivo de orgulho. 

Aqui se pode ver, na linha de nosso capítulo 13, supra, que o registro de marca foi 

 
765 O caso Harjo, ao lado do caso Blackhorse, aliás, são amplamente conhecidos por envolverem a 
marca REDSKINS, do time de futebol americano integrante da NFL. O nome do time faz referência a 
certa etnia de indígenas norte-americanos, encontrando-se registrado como marca há décadas. 
Houveram diversos pedidos de cancelamento do nome com base na cláusula de moralidade, apontada 
uma ofensividade no uso termo para com tais populações, tendo este argumento sido acolhido pela 
USPTO. O caso se estendeu em vários episódios judiciais, com derrotas sucessivas para a equipe. A 
Suprema Corte não aceitou ouvir o caso, a despeito de, juridicamente, o cenário ser similar ao do caso 
THE SLANTS, aqui analisado. Trata-se de um caso interessante e paradigmático, mas que não temos 
espaço para abordar aqui. Fica a ideia de explorar o caso em artigo científico de nossa autoria em outra 
oportunidade. Há diversas referências bibliográficas citadas ao final de nosso estudo que analisam o 
caso, a exemplo de, entre outros, PHILLIPS, Victoria. Beyond Trademark: The Washington Redskins 
Case and the Search for Dignity. In: Chicago-Kent Law Review, v. 92, 2017. 
 
766 O que escancara uma diferença gritante para com a prática do INPI na matéria, visto que este se 
limita a afirmar uma ou outra coisa a respeito do termo dito “atentatório” à cláusula de moralidade, 
enquanto a USPTO oferece uma base objetiva de documentação para demonstrar os fundamentos de 
sua decisão. 
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utilizado como ferramenta de contradiscurso (counterspeech) contra uma prática que 

poderia ser descrita genericamente como "discurso de ódio", qual seja o uso do termo 

slant de maneira pejorativa. 

 Nada disso surpreendeu a USPTO, que se manteve firme na alegação de que 

o termo era ofensivo. Sustentou que a intenção do depositante, ainda que louvável, 

não muda o fato de que o termo é desrespeitoso para com asiáticos. Apesar da 

tentativa de converter um epíteto racial em motivo de orgulho, fato era que a 

comunidade afetada ainda o enxergava como ofensa. 

 Após recurso infrutífero (por motivação processual), Tam desistiu do pedido de 

registro, que acabou arquivado ao final de 2011. Uma semana depois do 

arquivamento, no entanto, foi apresentado novo pedido de registro para o mesmo sinal 

(processo USPTO nº 85472044). O processo se desenrolou da mesma maneira que 

o anterior, mas com um agravante: ao invés de 46 páginas de documentos fornecidos 

pela USPTO para “comprovar” a ofensividade que impediria o registro marcário do 

termo, foram apresentadas 146 laudas de documentação. A argumentação foi na 

mesma linha do já apresentado. Em meio a mais pedidos de reconsideração e 

discussões sobre a ofensividade ou não do termo slant, o indeferimento foi reafirmado, 

encerrando provisoriamente o trâmite do processo perante a primeira instância 

administrativa. Houve recurso para o Trademark Trial and Appeal Board (TTAB), a 

instância revisora interna da USPTO para casos referentes a marcas. 

 Antes que passemos à apresentação da fase recursal do caso, cabe uma 

pequena observação: o foco do processo até aqui esteve em tentativas por parte de 

depositante e examinador em “comprovar” que o termo slant era ou não ofensivo. 

Tendo em vista que a ofensividade é sempre subjetiva, vê-se desde logo que este 

critério é inadequado, por juridicamente inseguro, para decidir. Examinador oferece 

baterias extensas de documentos “comprovando” a ofensividade do termo, ao que 

depositante oferece mais e mais “contraprovas” de que a conclusão da autoridade 

estava equivocada. Em sendo puramente subjetivo o julgamento, acaba sendo 

imposta uma visão particular de mundo em detrimento de outra, sendo que ambas 

são perfeitamente possíveis, como o caso evidenciou. E, em se tratando de nada mais 

que modos diferentes de enxergar-se o mundo, é impossível que se pautem por 

argumentos jurídicos, por alegações com fulcro na lei. Ou seja, apesar de o caso se 

revestir de aparência de objetividade, conferindo alguma racionalidade à discussão 

sobre ofensividade, fato é que, ao final, o critério de aplicação acaba sempre sendo 
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preponderantemente subjetivo – o agente público, sem base na lei propriamente dita, 

impõe sua visão de mundo como a única correta e, acima de tudo, lícita. 

 O recurso ao TTAB foi instruído já ao final de 2012. Como é comum neste tipo 

de procedimento devolutivo, os argumentos já esboçados anteriormente são 

reprisados - ainda mais na USPTO, que já dá ao depositante a oportunidade de tentar 

rebatê-los ainda no âmbito da resposta à Office Action - antes da tomada de decisão 

primária. Assim sendo, o recurso centrou esforços em argumentar, em diversas 

frentes, que o uso do termo "slants" não constitui ofensa, sendo inviável a aplicação 

do dispositivo legal proibitivo de registro de marcas com estas características. A 

resposta apresentada pelo examinador primário (que é ouvido antes da tomada de 

decisão de recursos encaminhados ao TTAB) também se baseou em repisar 

evidências que apontassem a ofensividade do termo - principalmente postagens de 

blogs com manifestações de pessoas e grupos que dizem sentir-se ofendidas por ele. 

Somente em setembro de 2013 é que ocorreu a expedição da decisão do TTAB, 

no caso In Re Simon Shiao Tam. Tendo em vista a moldura processual contida tanto 

nos argumentos do depositante como nos do examinador respondente, é óbvio que a 

decisão também seria proferida dentro desta moldura. E nem teria como ser de outra 

forma, dado que a instância administrativa somente admite argumentos deste tipo, 

limitados ao texto da lei específica aplicável à matéria. Assim sendo, a decisão do 

TTAB afirmou que havia suficiente evidência de que o termo era ofensivo a parcela 

substancial das populações de descendência asiática. 

Do ponto de vista expressivo, foco de nossa tese, uma das passagens da 

decisão chama à atenção. Como adiantamos, um dos argumentos do depositante ao 

longo do caso foi sua boa intenção no uso do termo - uma tentativa de ressignificar 

um estereótipo para torná-lo motivo de orgulho, drenando seu poder de servir como 

ofensa quando dirigido à minoria. O TTAB, a isso, respondeu que a boa intenção não 

importa se uma parcela do público-alvo do termo continuar se sentido ofendida por ele 

- lembrando o que vimos no amplamente citado caso COISA DE CRIOULO. A decisão, 

neste ponto, evidencia que "ofensas sempre serão ofensas", não havendo qualquer 

possibilidade de mudança. Mesmo louváveis tentativas de retirar o poder de minimizar 

o outro que estas palavras guardam quando empregadas pejorativamente serão 

torpedeadas quando levadas ao sistema marcário justamente porque não deixarão de 

ser imediatamente entendidas como degradantes por toda a sociedade. O sistema 

marcário, assim, se fecha a iniciativas de contradiscurso, sedimentando as práticas 
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divisórias através do uso de termos tidos por pejorativos ao invés de permitir 

potencializar o emprego da livre expressão para tentativas de, através da livre 

expressão, mutar seus significados para algo positivo. É aí que nossa tese 

efetivamente adquire importância prática: contrapõe-se à possibilidade de que o 

Estado interfira no discurso para impor visões particulares de mundo e deixa a 

sociedade lidar com suas questões diretamente - ainda que isso, por menos 

paternalista, soe mais arriscado e doloroso. 

 Como já se bem pode deduzir, o TTAB negou provimento ao recurso, 

encerrando a instância administrativa. 

 

In Re: Tam: recurso à United States Court of Appeals for the Federal Circuit 

(CAFC); introdução da alegação de inconstitucionalidade da “disparagement clause” 

frente à prerrogativa e direito constitucional de livre expressão. Reconhecimento 

judicial do caráter expressivo das marcas. 

 

 A judicialização do caso se deu através de recurso à United States Court of 

Appeals for the Federal Circuit – CAFC, órgão colegiado, tribunal de segunda 

instância767. A ação sustentava, além dos já repassados argumentos sobre ausência 

de ofensividade do termo em questão, que a norma que permite esse tipo de 

indeferimento era inconstitucional por conflito com a liberdade de expressão, 

constitucionalmente prevista na Primeira Emenda à Constituição americana. Alegou 

também, dentre outras coisas, a excessiva vagueza da norma e outras teses 

constitucionais de cunho mais amplo (como violação ao devido processo legal e à 

isonomia).  

Já em 2015, decisão de uma turma da corte (um "panel" constituído de apenas 

três dos dezoito magistrados que compõem o tribunal) rejeitou a apelação de Tam, 

concordando com a decisão do TTAB no que se refere ao mérito da análise de 

ofensividade. Sobre a principal questão constitucional suscitada, qual seja a violação 

ao direito de livre expressão, a corte se recusou a analisar o caso por força de 

precedente. A decisão In Re: McGinley, de 1981 (já citada em nossa tese no capítulo 

2, "a", supra) afirmava, brevemente, que o indeferimento de marcas não constituía 

 
767 Por motivos processuais que não temos como abordar neste espaço, a propositura de ações contra 
decisões do TTAB vai diretamente para a segunda instância judicial nos Estados Unidos. 



536 
 

motivo apto a obstar o exercício de direitos expressivos tendo em vista que não 

consistiria em supressão de discursos ou condutas. Ou seja: como a mensagem 

poderia continuar sendo transmitida por outros meios - inclusive marcários, ainda que 

sem registro - não haveria qualquer conexão jurídica entre marcas e discurso. As 

demais alegações também foram rechaçadas, mas estas verificaremos um pouco 

mais adiante. 

 A juíza Kimberly Ann Moore, um dos três magistrados a participar do 

julgamento, a despeito de ter expedido, no seio da colegialidade, opinião no sentido 

de rejeitar a ação de Tam, fez questão de fazer constar no texto da decisão “visões 

adicionais”. Nelas, ponderava haver a necessidade de a corte revisar seu 

entendimento sobre a então desconsiderada relação entre marcas e discurso, 

oferecendo argumentos preliminares que identificavam pontos de relevância jurídica 

nas alegações de inconstitucionalidade da disparagement clause frente à livre 

expressão que vinham sendo ignorados pelos precedentes da casa. 

 Após a decisão que rejeitou o recurso, um dos juízes (muito provavelmente a 

própria Moore, mas não há identificação formal) encaminhou o que se chama sua 

sponte en banc call, procedimento no qual determinado caso já decidido por um panel 

de três magistrados é afetado, por meio de votação interna, ao que seria o órgão 

especial da corte. Uma espécie de figura análoga a um “recurso ao plenário” ou 

“agravo regimental” no direito brasileiro. Este chamado pela reabertura do caso foi 

aprovado pela maioria dos juízes, fazendo com que o julgamento tivesse que ser 

reprisado. A nova oitiva do caso colocou como questão única a ser dirimida pela corte: 

“A proibição ao registro de marcas depreciativas [constantes da lei americana] violam 

a [Liberdade de Expressão]? ("Does the bar on registration of disparaging marks in 15 

U.S.C. § 1052(a) violate the First Amendment?"). Tendo em vista a nova delimitação 

do caso, retirando-se de cena a discussão sobre ofensividade ou não do termo 

constituinte da marca, foram apresentadas novas peças processuais (briefs), e, 

inclusive, autorizada a realização de sustentações orais e a participação de amicus 

curiae. O caso recebeu dez manifestações de amici e as sustentações foram ouvidas 

em outubro de 2015. 

 Com a questão sob análise se deslocando para uma puramente constitucional, 

sem a interferência de ponderações subjetivas sobre a ofensividade de termos, o 

julgamento passou a se debruçar sobre diversos aspectos da relação entre marcas e 

discurso. Apesar de não termos acesso às manifestações de cada uma das partes no 
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caso768, o teor da decisão permite inferir o cerne da argumentação de cada um dos 

envolvidos –o próprio Tam contra, agora, toda a USPTO. 

 A decisão, nomeada de In Re: Tam, se inicia com a observação de que o caso 

McGinley já contava com mais de trinta anos de existência, tendo sido alvo de críticas 

durante este período, além de contar com deficiências técnicas, apesar de ser um 

precedente amplamente utilizado ao longo do tempo. Além disso, neste meio-tempo, 

desenvolveram-se consideravelmente doutrinas incidentais aplicáveis ao caso, tais 

como a das condições inconstitucionais e a do discurso comercial (vistas por nós, 

respectivamente, nos capítulos 2, "a" e 1.2, supra). 

 A primeira discussão realizada na decisão considera que a negativa da outorga 

de direitos sobre o discurso com base em uma desaprovação que o ente público 

expressa em relação ao conteúdo da mensagem deve submeter-se a escrutínio 

constitucional rígido (strict scrutiny, conforme visto por nós no capítulo 8, "c", supra). 

Neste tópico, a constatação de início é a de que a cláusula de moralidade, nesta faceta 

específica do "desrespeito", constitui regulação baseada no ponto de vista expressado 

(viewpoint-based regulation, conforme vimos extensamente nos capítulos 6, 6.1 e 7, 

"b" e "c", supra), sendo de constitucionalidade "suspeita" esta categoria de norma. Ou 

seja, o fato de se tratar de norma que se aplica somente a determinados discursos, 

que tenham certo tipo de conteúdo específico determinado a partir do ponto de vista 

expresso, trata-se de viewpoint discrimination, e não de mera norma content neutral 

(conforme também vimos nos capítulos citados logo acima). No caso, a aplicação da 

cláusula de moralidade em marcas "mira em pontos de vista expressados no ambiente 

de mercado", pelo que foi possível concluir, sem problemas, que a prática deste 

dispositivo pressupõe que marcas serão indeferidas com base exclusiva na 

pressuposição de desaprovação social da mensagem expressada. Isso é, o Estado 

indefere a marca, substancialmente, porque discorda do conteúdo nela expressado - 

tanto é que existe o argumento justificante da cláusula segundo o qual sua existência 

serve para permitir ao Estado dissociar-se da mensagem contida no sinal (capítulo 4, 

"b", supra). 

Uma das alegações da USPTO neste ponto foi a de que a cláusula não mira 

em pontos de vista, mas somente inviabiliza o uso de certas palavras particularmente 

 
768 O acesso a documentos judiciais que não sejam a própria decisão do tribunal não é livre nas cortes 
americanas (excetuada a Suprema Corte) - feito pelo sistema PACER, há a necessidade de recolher 
custas para acessar-se os autos do processo quando não se seja parte neles.  
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detestáveis utilizadas para expressá-lo. Este argumento, no entanto, foi 

imediatamente rechaçado ante à constatação de que o contexto de utilização da 

palavra importa para decidir-se pela registrabilidade do sinal, havendo palavras 

rejeitadas em virtude da conotação que assumem em situação específica. Ainda, 

tendo em vista que há uma tentativa de medir-se a reação do público afetado à 

mensagem expressa na marca em geral, é evidente que a norma resulta na supressão 

de pontos de vista - justamente os rejeitados por estes grupos -, e não se aplica 

apenas genericamente a palavras "mal-educadas". 

A sequência do julgado adentra a questão que, sem dúvida, é cerne de nossa 

tese e constitui uma das principais mudanças contemporâneas na forma de enxergar-

se o instituto jurídico da marca: o fato de que há um aspecto expressivo do signo 

marcário, justamente aquele em que mira a cláusula de moralidade (e não no 

distintivo). A marca em questão no caso foi concebida exclusivamente em razão de 

seu potencial de repercutir social, política e culturalmente - e justamente por isso não 

teria como não ser entendida como discurso. A aplicação da cláusula de moralidade 

denota justamente a desaprovação do ente público à mensagem disseminada - e isso 

só tem como ocorrer se a marca for constituída também de expressão. A análise sobre 

discurso comercial também se faz muito presente, com a memória de que estes, 

quando "intimamente mesclados" (inextricably intertwined) com expressão de ideias 

(expressive speech), atingem o mais alto patamar de proteção. As marcas, via de 

regra, atingem esse patamar justamente porque é muito difícil extrair seu aspecto 

expressivo do distintivo - um não costuma sobreviver sem o outro. 

A discussão progride, então, para outro dos mais importantes pontos 

abordados em nossa tese: a noção de que a cláusula de moralidade contraria a 

prerrogativa democrático-constitucional de livre expressão mesmo que não tenha o 

condão de constituir-se em uma supressão definitiva de discursos. Isso é, mesmo que 

o indeferimento da marca deixe livres outras vias de expressão da ideia, mesmo assim 

se está diante de uma afronta juridicamente intolerável à livre expressão. O motivo 

para tanto é o de que, como vimos à extensão no capítulo 2, supra, o predicado 

expressivo pressupõe ampla liberdade para a veiculação de ideias, e não a mera 

ausência de supressão absoluta do discurso. Ou seja, não é porque o Estado tolera 

algumas vias de expressão da ideia que se deve tolerar a imposição de restrições 

arbitrárias em outras. Admitir-se tal significaria aceitar que o Estado possa 

"legitimamente" suprimir o discurso, só que através da imposição de desestímulos 
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tamanhos a ponto de que sua expressão se torne verdadeiro ônus - e não direito ou 

prerrogativa - por conta de um esforço público neste sentido. A máxima por trás deste 

raciocínio se resume em passagem do caso Sorrell v. IMS Health (2011), da Suprema 

Corte americana, citado no julgado da CAFC: "Lawmakers may no more silence 

unwanted speech by burdening its utterance than by censoring its content"769. Em 

suma: atuar-se no sentido de impor penalidades ou ônus injustificáveis a certos 

discursos apenas por discordância para com seu conteúdo (ausente qualquer questão 

emergencial, como é regra), constituindo o conhecido "chilling effect", tem efeito tão 

juridicamente intolerável sob o prisma expressivo quanto a censura direta, pura e 

simples. 

O caso, em seguida, prossegue para discussões sobre os motivos pelos quais 

marcas não constituem government speech ou subsídios governamentais - a noção 

segundo a qual dado que o Poder Público custeia o sistema de registro marcário, tudo 

que passa por ele recebe um "selo" que o torna "estatal" ou algo "bancado pelo 

Estado", conferindo ao ente público certas prerrogativas de interferência na 

expressão. Estas questões foram bem desenvolvidas por nós no capítulo 3, razão pela 

qual não convém reprisá-las aqui. 

Após mais considerações sobre a questão do discurso comercial (concluindo 

que, mesmo que marcas fossem juridicamente equiparáveis ao discurso comercial 

estrito, ainda assim a cláusula de moralidade não sobreviveria a um escrutínio 

constitucional-expressivo mais relaxado, dado seu caráter discriminatório do ponto de 

vista), o caso chega à sua conclusão. E ela se inicia com um ponto importantíssimo: 

admitir-se que a livre expressão implica na impossibilidade de existência de uma 

cláusula de moralidade não significa endossar os pontos de vista que passam a poder 

ser expressados em marcas. É justamente o que nos esforçamos para deixar claro 

em todo o trabalho, mas principalmente na Parte II, a exemplo claro do capítulo 13, 

sobre "discurso de ódio": admitir-se a possibilidade de seu proferimento, limitado 

estritamente ao plano expressivo abstrato, não significa concordar ou apoiar seu 

conteúdo. Apesar de o registro destas marcas significar que determinados grupos ou 

pessoas possam ser ofendidos, o ponto principal é o de que cabe à sociedade, por 

meio do processo permanente de debate público, lidar com a forma de processamento 

 
769 Tradução livre: “legisladores não podem silenciar discursos indesejados através da imposição de 
ônus aos seus proferimentos da mesma forma que não podem censurar [diretamente] seus conteúdos" 
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deste sentimento, dentro da moldura legal, que não passa por uma supressão 

preventiva por parte do Estado. Citando a Suprema Corte em Snyder v. Phelps (2011), 

"Even when speech “inflict[s] great pain, [our Constitution protects it] to ensure that we 

do not stifle public debate770”. 

A decisão judicial, portanto, concluiu que o trecho do Lanham Act que prevê a 

proibição do registro de marcas “desrespeitosas” (disparaging) é incompatível com o 

predicado constitucional de livre expressão, por todos os motivos acima. É, em outras 

palavras, inconstitucional, tendo sido declarado como tal referido trecho do diploma 

legal citado. Como consequência, decidiu-se que o entendimento adotado pelo painel 

de três juízes que havia indeferido o pleito por aplicação do precedente McGinley 

deveria ser revertido, e o caso retornado para a instância administrativa para tomada 

de providências - na prática, o registro da marca. Este próprio precedente também 

acabou rechaçado. 

Ao voto principal do caso, constituinte da opinion da corte, e que repassamos 

acima, foram apensados outros votos. O primeiro deles, autorado pela juíza Kathleen 

O’Malley, ao qual se juntou Evan Wallach, centra-se em discutir mais detidamente 

outro ponto de relevância, qual seja a questão da vagueza da cláusula de moralidade 

– questão que discutimos no capítulo 6.1, supra. Segundo o entendimento esboçado 

neste voto, a cláusula de moralidade padece de problemas jurídicos ainda maiores 

por ser excessivamente vaga. Esse caráter integralmente subjetivo que lhe marca a 

torna "nula de pleno direito", porque não dá ao usuário do sistema qualquer critério 

sobre os limites do que a lei considera lícito ou ilícito. Confere, ainda, poder quase 

ilimitado ao Estado, que pode na prática escolher, conforme sua conveniência, quais 

marcas aceita e quais denega. Este tipo de poder se reveste de característica 

verdadeiramente arbitrária, não devendo ser tolerado neste caso como tampouco o é 

em outros, análogos. 

Houve também dois votos divergentes. O primeiro deles, divergente apenas em 

parte, foi autorado pelo juiz Timothy Dyk, ao qual se uniram os juízes Alan Lourie e 

Jimmie Reyna. Este voto ponderou que os critérios de aplicação da cláusula de 

moralidade em marcas eram, de fato, objetivos, porque se pautavam por fontes diretas 

e claras, como dicionários, para aferir a ofensividade de palavras. Concluiu, de 

 
770 Tradução livre: “Mesmo quando o discurso inflige grande dor, nossa Constituição o protege para 
assegurar que não aleijemos o debate público” 
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maneira híbrida, que se considerarmos a marca como discurso comercial, então a 

cláusula de moralidade é constitucional; mas que se as considerarmos discurso 

político, então ela é inconstitucional. A marca do caso concreto ("THE SLANTS") se 

enquadraria na segunda categoria, protegida. A ressalva feita é a de que nem todos 

os sinais teriam um componente expressivo, a exemplo dos "puramente distintivos", 

tais como os compostos a partir de nomes comerciais sem aparente transmissão de 

ideias. Nestes casos, marcas seriam equiparáveis a discurso comercial puro, podendo 

ser reguladas pelo Estado de maneira mais direta. Entretanto, já vimos, nos capítulos 

1 e 1.2 os motivos pelos quais este raciocínio não prospera. 

O voto divergente singular de Alan Lourie foi mais incisivo. Inicia considerando 

que a cláusula de moralidade em marcas já é centenária no direito americano - fato 

também verdadeiro, como conferimos, no caso do direito brasileiro - razão pela qual 

é difícil conceber-se, depois de tanto tempo e tantos anos de prática, que seja 

juridicamente intolerável. Ressaltou que o discurso não depende do registro de marca, 

que a marca continua podendo ser utilizada mesmo sem registro (socorrendo-se dos 

"common law rights", análogos aos direitos que recaem sobre a "marca não-

registrada" em nosso caso). Afirmou, por fim, que o fato de o registro de marca ser 

publicado em Diário Oficial e o certificado ser imprimido com o uso de selos oficiais 

transmite a sensação de que o Poder Público chancelou o conteúdo do sinal - 

associação essa que deveria poder ser legitimamente evitada através da norma. 

Por fim, o voto divergente singular de Jimmie Reyna discutiu a questão sob o 

prisma do discurso comercial, considerando que marcas poderiam ser reguladas 

quanto à ofensividade em virtude de se encaixarem nesta categoria. Já vimos, no 

capítulo relevante sobre este tema em nossa tese, que mesmo que marcas fossem 

discurso comercial (não são), mesmo assim não haveria que falar-se em possibilidade 

de controle discriminatório de expressão de pontos de vista. A cláusula de moralidade, 

assim, não subsistiria mesmo neste cenário. Reyna considera a cláusula de 

moralidade "content neutral", porque seu foco seria regular relações comerciais, e não 

suprimir discursos - é a justificação que abordamos no capítulo 4, "d", supra. A 

cláusula de moralidade não teria nada a ver com expressão, pelo que repercussões 

da norma nesta esfera seriam apenas secundárias, "efeitos colaterais" incidentais 

resultantes da busca por um objetivo distinto e legítimo (a organização do fluxo 

comercial) e, portanto, toleráveis juridicamente. Expressões desrespeitosas 
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interfeririam no bom fluxo comercial, pelo que o objetivo da norma seria assegurar a 

manutenção desta harmonia de mercado, e não a supressão de discursos. 

Entendendo que a conclusão do caso afetaria sobremaneira o expediente 

administrativo da USPTO, já bem consolidado e sedimentado há anos com base na 

aplicação desta faceta da cláusula de moralidade em marcas (como assentou o voto 

divergente de Lourie), apresentou-se recurso para que o caso fosse ouvido pela 

Suprema Corte. É raríssimo que a Corte aceite ouvir casos, limitando-se a julgar os 

que sejam de relevância nacional e repercussão geral. No entanto, nove meses depois 

da decisão da CAFC, publicada em fevereiro de 2016, a Suprema Corte deferiu, em 

setembro do mesmo ano, o writ of certiorari da USPTO para reanalisar o caso. 

 

A Suprema Corte ouve e decide o caso Lee v. Tam (posteriormente rebatizado 

como Matal v. Tam) 

 

A petição de writ of certiorari – que requer a oitiva do caso pela Suprema Corte 

- foi apresentada pela USPTO em nome de sua Diretora, Michelle K. Lee - razão pela 

qual o caso recebeu o nome inicial de Lee v. Tam. Durante o trâmite da demanda, a 

Diretoria da instituição passou, interinamente, para Joseph Matal e, por isso, o nome 

definitivo do caso ficou como Matal v. Tam. 

O pedido de revisão superior argumentava que o indeferimento de marcas não 

tinha o condão de restringir o proferimento de qualquer discurso. Que, tendo em vista 

que o ato de registro nada mais é que a concessão de benefícios públicos com o 

objetivo de encorajar a prática comercial dentro de uma moldura de política pública, o 

Estado teria a prerrogativa de controlar amplamente o conteúdo da expressão a 

respeito da qual tais benefícios seriam concedidos. A declaração de 

inconstitucionalidade do trecho da lei sob o argumento de proteção ao livre discurso, 

em verdade, significaria a imposição de uma limitação ao poder do Congresso em 

determinar até que ponto deseja ir para apoiar atores da iniciativa privada. Por limitar 

a autoridade do Congresso, o caso mereceria revisão da Suprema Corte. 

O argumento, então, avança para concluir que o indeferimento marcário nada 

mais é que o exercício do direito do Estado em não prestar qualquer tipo de apoio ou 

suporte a discursos, ainda que não possa proibi-los. Não se trataria, portanto, de uma 

penalização ao discurso, mas de mera recusa assistencial. Daí se desenvolve o 

argumento segundo o qual o sistema de registro marcário é criado e mantido pelo 
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Estado, razão pela qual não haveria qualquer prerrogativa de forçar-se o Estado a 

expedir, em seu nome, certificado que confira direitos a palavras ofensivas, 

degradantes e assim por diante. Neste contexto se introduzem os já extensamente 

apresentados argumentos sobre como marcas seriam uma espécie de government 

speech ou que o ato de concessão do registro seria análogo à concessão de um 

subsídio público, como se registrar uma marca fosse algo parecido com receber algum 

auxílio financeiro do Estado. A caracterização de marcas como estas figuras jurídicas 

daria ao Estado "ampla latitude" para controlar o discurso proferido, podendo impor 

filtros de moralidade. Após, constrói-se narrativa segundo a qual marcas são discurso 

comercial e que, portanto, seriam sujeitas a um escrutínio constitucional mais relaxado 

- o que, como já vimos, sequer faz sentido, dado que este padrão analítico "menos 

rígido" pressupõe, tão somente, a exigência de veracidade objetiva no discurso.  

Padrão este que também se exige das marcas; mas a cláusula de moralidade mira 

justamente na parcela subjetiva do discurso. 

A estes argumentos Tam respondeu que a decisão da CAFC deveria ser 

mantida. O trecho da lei colidia, de fato, com a livre expressão porque se constitui em 

norma que discrimina com base no ponto de vista expressado, tanto que admite 

manifestações positivas e elogiosas sobre diversos sujeitos e objetos enquanto 

costuma enxergar desrespeito (meritório de indeferimento) nas negativas ou críticas. 

A respeito do argumento segundo o qual a negativa do registro não interfere na livre 

expressão, Tam apontou que, em verdade, a impossibilidade de obter-se um registro 

de marca tem repercussões significativas - como a maior dificuldade de combate a 

contrafatores. 

Outro ponto é a constatação de que o único motivo justificante claro alegado 

para a existência da cláusula de moralidade seria, de fato, proteger pessoas de serem 

ofendidas por marcas desrespeitosas. A livre expressão, no entanto, não autoriza a 

interferência estatal para proteger ouvintes de se sentirem ofendidos. O mesmo vale 

para iniciativas que visem proteger "toda a sociedade" da ofensa - mesmo o caráter 

eventualmente repugnante de uma marca não é motivo suficiente para restringi-la 

como forma de expressão. Por fim, a questão da caracterização de marcas como 

discurso comercial seria irrelevante para a contenda porque marcas contém um 

componente expressivo e um componente distintivo. Em marcas como a do caso, o 

componente expressivo é predominante, tanto que o indeferimento se baseia 

justamente no fato de que a mensagem transmitida pela marca é desrespeitosa. De 
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qualquer forma, mesmo que fossem discurso comercial puro, ainda assim não haveria 

motivo constitucionalmente aceitável para restringi-lo com base no ponto de vista 

expressado. Por fim, ressaltou a vagueza excessiva da norma, que equiparava a 

chance de sucesso do pleito, nestes casos, ao sorteio feito através de uma moeda, 

havendo diversos casos de decisões contraditórias e incompatíveis entre si – o que 

evidencia um grande subjetivismo a marcar a aplicação da norma. 

31 petições de amicus curiae foram juntadas aos autos do processo – o que é 

um número bastante elevado, ainda mais em se tratando de um caso a respeito de 

marcas, com relevância política baixa. Instituições, congressistas, professores e 

outros interessados, oriundos dos mais diferentes espectros ideológicos e ramos de 

atuação, ofereceram pontos de vista relevantes para a compreensão ampla da 

contenda. Entre os amigos de destaque a contribuírem no caso podemos citar a 

ACLU; INTA; AIPLA; Chamber of Commerce of the United States of America; Cato 

Institute, American Bar Association (ABA); American Jewish Association; Beckett Fund 

for Religious Liberty; Pacific Law Foundation, entre muitos outros. Além destes, Erik 

Brunetti, autor do que poucos anos depois viria a ser o caso Iancu v. Brunetti (que 

comentaremos no capítulo a seguir) também apresentou seus argumentos. A maioria 

das petições de amicus (20 de 31) expressaram apoio ao posicionamento de Tam 

quanto ao caso, a exemplo notório da ACLU e da INTA. Outros 7 briefs se 

posicionaram sem manifestar apoio a qualquer das partes. Apenas 4 amigos 

manifestaram apoio à tese de que a disparagement clause era constitucional, dentre 

os quais se pode destacar Amanda Blackhorse (ativista dos direitos indígenas notória 

por conduzir esforços para o cancelamento das marcas REDSKINS) e professores de 

direito de diversas universidades, em esforço coletivo ao qual se aliou, por exemplo, 

Rebecca Tushnet (cujo posicionamento aqui pudemos analisar no capítulo 3). 

As sustentações orais foram realizadas em 18 de janeiro de 2017. A decisão 

foi anunciada em 19 de junho do mesmo ano - unânime em favor de Tam. Neil 

Gorsuch não havia sido nomeado para a Corte na data da oitiva do caso (apesar de 

já a compor na data em que anunciado o resultado do julgamento), não tendo 

participado, portanto, do processo decisório. O placar final do caso, assim, ficou em 

8x0. 

A questão constitucional a ser respondida no caso foi definida com o seguinte 

conteúdo: "Is the Disparagement Clause invalid under the First Amendment?" ("A 

[cláusula vedatória do desrespeito em marcas] é inválida perante a [Liberdade de 



545 
 

Expressão]?"). A opinião unânime da Corte771 foi autorada por Samuel Alito, cujo 

conteúdo passamos a revisar agora para que, após, finalmente possamos comentá-

la e encerrar este capítulo. 

Após o syllabus (uma espécie de ementa da decisão), a opinião propriamente 

dita inicia já adiantando que o trecho da lei que conduziu ao indeferimento da marca 

de Tam estava sendo considerado inconstitucional por ofender um princípio basilar da 

liberdade de expressão: aquele segundo o qual nenhum discurso pode ser banido sob 

o fundamento de estar expressando ideias que ofendam. Após esta introdução, passa-

se ao primeiro argumento jurídico propriamente dito. São repassadas as definições 

jurídicas de marca e suas funções tais como cunhadas em precedentes da própria 

Suprema Corte, voltando inclusive até Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, de 1916. A 

esta conceituação do instituto jurídico em questão acompanha um histórico factual e 

legislativo. O primeiro ponto de relevo introduzido é o de que já na introdução do 

Lanham Act, em 1946, marcas já não se limitavam mais a serem mero meio de 

identificação de produtos ou serviços, passando a ser, já desde aquele tempo, "frases 

fáceis de lembrar que transmitem uma mensagem" (catchy phrases that convey a 

message). 

Prossegue-se com a oferta de um panorama sobre o sistema de registro 

marcário, suas principais estatísticas e fundamentos de sua existência. A sequência 

do texto ressalta a existência de direitos a recaírem mesmo sobre marcas não-

registradas, que podem, mesmo assim, ser usadas no comércio e gozar de algum 

grau de proteção contra falsificações, mesmo que reduzido. Em certo contraste, são 

revistos os benefícios que o registro proporciona, a exemplo da publicidade dada ao 

pedido de apropriação do sinal por parte do depositante; da constituição de meio de 

prova presumida de propriedade sobre o sinal; a possibilidade de impedir-se a 

importação desautorizada de produtos que ostentem o sinal; entre outros. Entra-se, 

então, na parte da faceta da cláusula de moralidade em questão, a disparagement 

clause. Repassam-se as duas etapas analíticas que a USPTO costuma aplicar para 

definir se certo sinal é ou não "desrespeitoso": (1) definir o significado provável dos 

 
771 É necessário observar-se que a decisão foi unânime porque todos os Justices chegaram à mesma 
conclusão sobre a inconstitucionalidade da lei em questão. A argumentação jurídica adotada por cada 
um, no entanto, é distinta em diversas passagens, mais ou menos a exemplo do que ocorre em nosso 
STF, onde há uma pluralidade de votos com diferentes linhas argumentativas – apesar de alguns 
ministros simplesmente acompanharem o entendimento de outros na íntegra, o que também acontece 
na Suprema Corte. Como repassaremos a íntegra de todos os entendimentos esboçados, não há 
motivo para nos preocuparmos com a demarcação destas diferenças. 
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vocábulos em questão; (2) analisar se este significado assume o caráter de 

"desrespeitoso" para com determinados sujeitos passivos. A primeira parte da decisão 

se conclui com a oferta de um histórico processual do caso, desde o trâmite 

administrativo na USPTO até a decisão do CAFC. 

A segunda parte da decisão se dedica a rejeitar um argumento preliminar de 

Tam no sentido de que a cláusula de moralidade não se aplicaria a marcas que 

desrespeitassem coletividades étnicas ou raciais de maneira abstrata, tendo em vista 

que o vocabulário da lei fala em "pessoas". Como este argumento não assume papel 

de destacada relevância no caso, podemos passá-lo rapidamente, apontando que não 

foi acolhido por um argumento muito simples: uma coletividade é composta de 

pessoas. Portanto, se há ofensa a uma coletividade, há ofensa há pessoas. 

A parte da decisão que trata especificamente do caso sob o viés da liberdade 

de expressão vem logo a seguir. O primeiro esforço está em decidir que grau de 

escrutínio constitucional deve ser dado ao caso: se mais relaxado ou mais rígido. Para 

tanto, a Corte deve analisar inicialmente os três argumentos oferecidos pelo Estado 

(no papel de defensor do conteúdo da lei, materializado na pessoa do Diretor da 

USPTO) que, se acolhidos (no todo ou isoladamente) resultariam numa maior 

permissibilidade constitucional a restrições de discurso. 

O primeiro argumento do Estado a ser analisado é o de que marcas não 

constituem discurso privado, mas government speech, sendo este o tema abordado 

em nosso capítulo 3, supra. A primeira premissa a se colocar é a de que, como vimos, 

o discurso de Estado não é regulado pela prerrogativa de livre expressão. Por ser a 

expressão direta do próprio Estado, não há que se falar em imposição de proferimento 

de uma pluralidade de pontos de vista: o conteúdo e os termos da expressão do ente 

público é por ele decidida integralmente. Conforme bem resumido no caso Lamb's 

Chapel v. Center Moriches Union Free School District (1993), "a liberdade de 

expressão impede que o Estado atue para favorecer alguns pontos de vista à custa 

de outros" (“The First Amendment forbids the government to regulate speech in ways 

that favor some viewpoints or ideas at the expense of others"). No entanto, é 

impossível que este predicado se aplique quando se trata de government speech, 

porque o Estado há de ser livre para adotar somente o ponto de vista que julgue ser 

o melhor para a condução de suas atividades - o que implica em rejeitar outros. O 

exemplo dado no caso, para fácil compreensão, é o do esforço de guerra: não é 

possível esperar que o Estado o promova publicamente ao mesmo tempo em que o 
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desestimule com o fito de respeitar uma pluralidade de pensamentos dentro de sua 

estrutura. 

Logo na sequência já se inicia a desconstrução do argumento de Matal a 

respeito deste ponto, com a constatação de que se o discurso privado se transmutasse 

em público (government speech) apenas em virtude da aposição de selos oficiais de 

aprovação, seria muito fácil ao ente governamental interferir na expressão de pontos 

de vista desfavorecidos. O órgão registrador registra as marcas, mas não as concebe 

e tampouco pode editar seu conteúdo. Isso tudo torna insustentável afirmar que 

marcas se tornem government speech em virtude do registro. Se fosse o caso, esse 

discurso não gozaria de qualquer inteligibilidade mínima: 

 

If the federal registration of a trademark makes the mark government speech, 

the Federal Government is babbling prodigiously and incoherently. It is saying 

many unseemly things. (...) It is expressing contradictory views. It is 

unashamedly endorsing a vast array of commercial products and services. 

And it is providing Delphic advice to the consuming public772. 

 

No mais, são relembrados precedentes que concluíram que o registro de uma 

marca não constitui endosso público a seu conteúdo (In Re Old Glory Condom Corp., 

do TTAB, de 1993) e que é altamente improvável que parte substancial do público 

saiba do que trata o registro marcário federal (conforme Application of National 

Distillers & Chemical Corp, julgado pela CCPA em 1962). Outros precedentes, 

elencados pela USPTO como exemplificativos de casos onde discurso privado 

acabaria por se transmutar em de Estado, são rebatidos um a um pela Corte; entre 

eles, o caso Summum, que comentamos no capítulo 3, supra. Marcas, ao contrário de 

monumentos ou campanhas publicitárias produzidas por entes privados, mas a pedido 

do governo, não são tradicionalmente reconhecidas como veículos para a divulgação 

de mensagens estatais. Não há, em suma, evidência que permita concluir que o 

público, ao olhar para uma marca registrada, pensará tratar-se de algo de iniciativa ou 

proveniente do Estado. 

 
772 Tradução livre: “Se o registro federal de marca a transforma em discurso de Estado, o Governo 
Federal está balbuciando de maneira pródiga e incoerente. Está a dizer muitas coisas impróprias (...). 
Está expressando visões contraditórias. Está, desavergonhadamente, endossando uma vasta gama de 
produtos e serviços comerciais. E está fornecendo conselhos oraculares ao público consumidor”. 
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O precedente de maior relevo para essa tese, no entanto, é o caso das placas 

de carro - Walker v. Texas Division, Sons of Confederate Veterans (2015), que 

também analisamos extensamente em nosso capítulo 3. No entanto, o precedente é 

descartado como análogo ao caso das marcas porque placas de carro são, de fato, 

geralmente entendidas pelo público como códigos de identificação emitidos pelo 

Estado. Este, inequivocamente, controla e determina o conteúdo nelas impresso, 

ainda que nos Estados Unidos haja hipóteses onde o usuário pode pagar para incluir 

uma mensagem personalizada naquele espaço. O cenário é bastante diferente das 

marcas, onde não há essa pressuposição de controle de conteúdo similar por parte 

do Estado, que não pode se imiscuir no conteúdo do sinal. 

Por fim, manifesta-se a preocupação de que, se acolhida a tese segundo a qual 

marcas, por receberem selos de aprovação do Estado, tornam-se government speech, 

nada impediria que a mesma lógica fosse aplicada a outros sistemas registrais, a 

exemplo do relativo a direitos autorais (além de patentes e desenhos industriais, ainda 

que a decisão não os mencione expressamente). Por fim, o argumento de Matal para 

tentar elidir esta conclusão - segundo o qual o sistema de direitos autorais não seria 

afetado por constituir "o motor da livre expressão" ("the engine of free expression", 

emprestando citação do caso Eldred v. Ashcroft, de 2003) - é demolido com maestria, 

em frase tão icônica que mereceu ser alçada ao posto de epígrafe de nossa tese: 

 

(...) as this case illustrates, trademarks often have an expressive content. 

Companies spend huge amounts to create and publicize trademarks that 

convey a message. It is true that the necessary brevity of trademarks limits 

what they can say. But powerful messages can sometimes be conveyed in 

just a few words773. 

 

 Pelo que se conclui, categoricamente, que marcas são discurso privado, não 

oriundo do Estado. 

 O segundo argumento principal da USPTO – este mais breve - para tentar 

desconectar a cláusula de moralidade em marcas de preocupações para com a livre 

expressão está na tentativa de equiparar o registro à outorga de subsídios públicos. 

 
773 Tradução livre: "(...) conforme este caso ilustra, marcas frequentemente contam com um conteúdo 
expressivo. Empresas gastam grandes quantias para criar e dar publicidade a marcas que transmitem 
uma mensagem. É verdade que a brevidade necessária das marcas limita o que elas podem dizer. Mas 
mensagens poderosas podem, por vezes, ser transmitidas através de algumas poucas palavras”. 
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Como se a concessão de um registro fosse ato análogo a ganhar-se uma bolsa, um 

custeio, um financiamento público para uma iniciativa privada. Assim como no caso 

do government speech, é de se imaginar que o Estado não tenha a obrigação de 

tolerar quaisquer discursos quando custeia certas atividades através de subsídios e 

financiamentos. Não lhe é defeso, por exemplo, negar financiamento para a produção 

de obra que estimule o consumo de drogas. Marcas, no entanto, nada tem a ver com 

esta temática. O órgão registrador não subsidia, de nenhuma forma, os depositantes 

de marcas. Pelo contrário: há altos custos a serem recolhidos ao ente como condição 

básica para a obtenção e manutenção (através da prorrogação) de registros. 

Tampouco prospera o argumento no sentido de que o sistema de registro marcário é 

custeado com recursos públicos (a despeito das taxas recolhidas pelos usuários), 

porque todo serviço público funciona com base neste custeio. 

O terceiro grande argumento preliminar a ser analisado pela Corte é na verdade 

é um pedido pela criação de um novo critério que permita ao Estado filtrar o conteúdo 

de discursos quando seu proferimento ocorra no âmbito de programas de governo. 

Neste ponto, a lógica se relaciona mais intimamente com a justificação segundo a qual 

o Estado tem o direito de não querer se "ver associado" a sinais desrespeitosos e que 

contradigam suas políticas públicas - como vimos no capítulo 4, "b". O pedido, 

conforme entende a Corte, decorre de um híbrido dos argumentos segundo os quais 

marcas são government speech com o de que a concessão de marcas constitui a 

outorga de um subsídio governamental. Isso porque a tentativa foi a de convencer a 

Corte a decidir da mesma forma com que decidiu dois casos onde o Estado conseguiu 

limitar o conteúdo do proferimento de discursos ocorridos no âmbito de programas 

governamentais (Davenport v. Washington Education Association, de 2007, e Ysursa 

v. Pocatello Education Association, de 2009). Os casos citados, no entanto, lidam com 

hipóteses de dedução de salários de trabalhadores sindicalizados com vistas a 

custear atividades sindicais, de forma que o contexto jurídico envolvido não permitia 

qualquer analogia para com a situação das marcas em relação com o livre discurso. 

A Corte aponta como casos "potencialmente mais análogos" ao das marcas 

alguns onde o Estado criou "contextos especiais" para o proferimento de discursos - 

exatamente o tema de nosso capítulo 7, supra. Isso porque quando o Estado cria 

estes ambientes onde particulares podem proferir discursos, em muitos casos é 

possível admitir-se a restrição do conteúdo do que é ali proferido. No entanto, mesmo 

que o sistema de registro marcário fosse identificado como um destes foros especiais 
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(análise que não chega a ser realizada pelo julgado)774, mesmo assim a cláusula de 

moralidade não resistiria ao escrutínio. 

Isso porque, mesmo nestes casos, é sempre proibido ao Estado praticar a 

viewpoint discrimination (vide capítulos 6, 6.1, 7 e 8, "a" e "b", onde discutimos 

extensamente esta questão). A cláusula de moralidade, nesta modalidade específica 

que tutela marcas "desrespeitosas", viola de forma evidente o necessário trato neutro 

do ponto de vista. Isso porque, apesar de a lei, no caso, tutelar como inadmissível 

toda forma de "desrespeito" contra quem quer que seja, fato é que justamente esta 

decisão regulatória é que discrimina com base em ponto de vista. Referida conclusão 

decorre da constatação de que ofender também é expressar um ponto de vista. 

Citando inúmeros casos célebres sobre liberdade de expressão julgados pela 

Suprema Corte, ressalta-se que "a expressão pública de ideias não pode ser proibida 

meramente porque suas ideias são, em si mesmas, ofensivas a alguns de seus 

ouvintes" ("the public expression of ideas may not be prohibited merely because the 

ideas are themselves offensive to some of their hearers"). Essa citação decorre do 

célebre caso Street v. New York (1969). São citados também casos conhecidíssimos 

que ressaltam a absoluta proteção constitucional e democrática ao proferimento de 

ofensas, muitos das quais tivemos a oportunidade de comentar e citar ao longo desta 

tese, tais como Texas v. Johnson (1989); Hustler Magazine v. Falwell (1988); Tinker 

v. Des Moines (1969); Terminiello v. Chicago (1949), entre outros. Por este motivo 

simples é que a tutela do desrespeito em marcas viola a liberdade de expressão. 

Uma vez concluído que não há motivo a afastar a análise da cláusula de 

moralidade em marcas como forma juridicamente suspeita de interferência no livre 

discurso, passa-se a adentrar o mérito de qual seria o critério constitucional (nos 

moldes da jurisprudência da Suprema Corte) para realizar-se a análise. Isso porque a 

USPTO, bem como alguns dos amicus curiae (a exemplo evidente da INTA) alegam 

que marcas são discurso comercial e, como tal, devem ser analisadas de acordo com 

o intermediate scrutiny, critério mais relaxado e que permite, via de regra, maior grau 

de ingerência estatal no discurso. Tam e outros amici curiae, por outro lado, alegam 

que a maioria, quiçá todas as marcas contam com um componente expressivo, e que, 

 
774 Ressalte-se que apesar de a Corte não ter feito tais ponderações, nós a fizemos aqui, no mesmo 
capítulo 7. Em resumo, não é possível identificar-se o sistema de registro marcário como um destes 
foros onde a expressão pode ser controlada com maior flexibilidade pelo Estado em razão do conteúdo 
do discurso. 
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portanto, não são mero discurso comercial (equiparável, por exemplo, à publicidade; 

tudo como vimos no capítulo 1.2, supra). 

Infelizmente, no entanto, a Corte acaba por entender ser desnecessário decidir 

se marcas são ou não discurso comercial. Isso porque conclui, de antemão, que 

mesmo que marcas assim o fossem, mesmo assim a cláusula de moralidade não 

sobreviveria ao escrutínio constitucional "mais relaxado" previsto no caso Central 

Hudson (que analisamos no já citado capítulo 1.2). 

A análise que conduz a esta conclusão parte de dois alegados motivos 

justificantes para a existência da cláusula de moralidade em marcas nesta 

modalidade. O primeiro motivo seria o de "evitar que grupos sub-representados sejam 

bombardeados com mensagens desrespeitosas na publicidade comercial", fazendo 

referência ao voto parcialmente dissidente do juiz Timothy Dyk, da CAFC, analisado 

acima. O ponto principal deste argumento, identifica a Suprema Corte, é o de evitar 

que discursos possam, em marcas, exprimir ideias que ofendem. É a justificação da 

cláusula de moralidade como "proteção à moral pública", que analisamos à extensão 

no capítulo 4, "a", supra. Esta justificação, no entanto, não encontra guarida legal: 

 

And, as we have explained, that idea strikes at the heart of the First 

Amendment. Speech that demeans on the basis of race, ethnicity, gender, 

religion, age, disability, or any other similar ground is hateful; but the proudest 

boast of our free speech jurisprudence is that we protect the freedom to 

express “the thought that we hate.775” 

 

O segundo argumento é outro que também verificamos em nossa tese, desta 

vez em 4, "d" - a cláusula de moralidade como garantia de que o mercado se 

desenvolverá de maneira eficiente e organizada, sem interferências de toda sorte - o 

chamado "orderly flow of commerce". Aqui, a referência é ao voto dissidente do juiz 

Jimmie Reyna, da decisão da CAFC. O registro de marcas desrespeitosas e 

discriminatórias em geral traria efeitos nocivos ao comércio e atrapalhariam o 

consumo de maneira geral. Este argumento, no entanto, não é chancelado pela Corte, 

que entende que a cláusula de moralidade não cumpre mesmo eventual propósito de 

 
775 Tradução livre: “E, como explicamos, tal ideia [cláusula de moralidade como blindagem do público 
à expressão de cercas ideias] atinge o coração da [Liberdade de Expressão]. Discursos que depreciam 
com base em raça, etnia, gênero, religião, idade, deficiência, ou qualquer outro aspecto similar, é 
odioso, mas o maior motivo de orgulho de nossa jurisprudência em liberdade de expressão é o de que 
protegemos a liberdade de expressar-se “o pensamento que odiamos””. 
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erradicar a discriminação no sistema marcário, justamente porque se aplica a qualquer 

pessoa, grupo ou instituição - não somente as "sub-representadas". Assim, ela teria, 

necessariamente, que atuar na defesa de grupos que discriminam, a exemplo de 

marcas como "abaixo os homofóbicos". Isso a caracteriza, efetivamente, não como 

uma norma antidiscriminação, mas como uma norma que obriga ao elogio ("happy-

talk clause"). Ela é inapta ao propósito vislumbrado simplesmente porque abarca 

muito mais do que necessitaria para a tutela jurídica deste objetivo - o que não implica 

em concluir que mesmo norma que o fizesse seria automaticamente aceitável. 

Em conclusão, mesmo discursos comerciais não podem ser controlados pelo 

Estado a ponto de permitir que este anule qualquer tipo de expressão ofensiva em 

seu âmbito. "Se a afixação de um rótulo comercial permitir a supressão de qualquer 

discurso que possa levar à "volatilidade" política ou social, a livre expressão estaria 

ameaçada776". 

É a íntegra dos motivos pelos quais a Suprema Corte, através da opinião 

redigida por Alito, entende que a cláusula de moralidade em marcas, no trecho em 

que proíbe o registro de expressões desrespeitosas (disparagement clause), é 

incompatível com o predicado constitucional da livre expressão. Mantém-se e 

chancela-se, portanto, o julgamento do CAFC em In Re: Tam. 

Ao voto plural da Corte se anexam outros votos cujo resultado prático é o 

mesmo: entender inconstitucional a disparagement clause. São, em verdade, dois 

votos em apartado. 

Comecemos pelo mais simples, de autoria singular de Clarence Thomas. É 

característica sua, sempre que é invocada a jurisprudência da Suprema Corte no 

sentido de aplicar um escrutínio constitucional mais relaxado (intermediate scrutiny) 

quando se trata de discursos comerciais, fazer votos apartados do tipo. Seu voto 

cumpre tão somente o papel de aclarar que seu posicionamento é o de que mesmo o 

discurso comercial, desde que verdadeiro, não pode ser restringido com o objetivo de 

supressão de ideias. A classificação de um discurso como "comercial", portanto, não 

permitiria um "escrutínio mais relaxado" no que se refere à liberdade de expressão - 

o strict scrutiny (vide capítulos 6 e 8, supra) seria sempre o padrão exigível, em 

qualquer caso onde o Estado busca interferir no conteúdo de ideias contidas em 

 
776 Tradução nossa do original, constante da decisão: “If affixing the commercial label permits the 
suppression of any speech that may lead to political or social “volatility,” free speech would be 
endangered”. 
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discursos. Tivemos a oportunidade de apresentar a linha interpretativa adotada por 

Thomas neste assunto ao final de nosso capítulo 1.2, “b”, supra. 

O outro voto apartado é autorado por Anthony Kennedy, e tem o objetivo de 

oferecer argumentos adicionais777 segundo os quais a proteção à liberdade de 

expressão se aplica ao processo de registro marcário. O primeiro deles é introduzido 

a partir da noção segundo a qual a jurisprudência da Corte tem bem definidas as 

hipóteses onde o Estado pode regular ou punir o proferimento de discursos, a exemplo 

da fraude ou da incitação. Ressalta-se o que vimos há muito pouco: a cláusula de 

moralidade constitui discriminação de ponto de vista. O voto traz comentários 

adicionais de relevante menção a deixarem claro como este tipo de interferência 

estatal prejudica o processo de livre debate público: 

 

The First Amendment’s viewpoint neutrality principle protects more than the 

right to identify with a particular side. It protects the right to create and present 

arguments for particular positions in particular ways, as the speaker chooses. 

By mandating positivity, the law here might silence dissent and distort the 

marketplace of ideas. 

 

(...) 

 

The danger of viewpoint discrimination is that the government is attempting to 

remove certain ideas or perspectives from a broader debate. That danger is 

all the greater if the ideas or perspectives are ones a particular audience might 

think offensive, at least at first hearing. An initial reaction may prompt further 

reflection, leading to a more reasoned, more tolerant position778. 

 

 
777 Há de se notar que, em verdade, o “voto unânime” da corte é apenas quanto ao resultado do 
julgamento (inconstitucionalidade da norma). Não significa que todos os julgadores adotaram o mesmo 
entendimento. O voto de Kennedy chega às mesmas conclusões, mas por vias diversas, ou adotando 
visões alternativas relativamente a alguns pontos. O resultado, assim, se congrega através de opiniões 
não-majoritárias. 
 
778 Tradução livre: “O princípio de trato neutro do ponto de vista na [Liberdade de Expressão] protege 
mais que o direito de se identificar com um lado em particular. Protege o direito de criar e apresentar 
argumentos por posicionamentos particulares de maneiras particulares, a critério do falante. Ao 
determinar [que o posicionamento deverá ter caráter de] positividade, o Direito, aqui, pode silenciar 
dissidências e distorcer o mercado de ideias. (...) O perigo da discriminação do ponto de vista é que o 
Estado está tentando remover certas ideias ou perspectivas de um debate mais amplo. Este perigo é 
ainda maior se as ideias ou perspectivas forem aquelas que determinado público-alvo possa entender 
ofensivas, pelo menos à primeira vista. Uma reação inicial pode levar à reflexões posteriores, levando 
a um posicionamento mais embasado, mais tolerante”. 
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O ponto de maior relevo no voto, no entanto, parece-nos ser o que identifica 

justamente este "jogo de empurra" a respeito da ofensividade, ou não, do termo em 

questão como o principal fator a denunciar o vício constitucional (e democrático, para 

todos os efeitos) da cláusula de moralidade. A marca, entende Kennedy (a quem 

fazemos coro), oferece uma oportunidade de aprendizado, pelo que a alternativa 

juridicamente aceitável não é a de suprimir tudo aquilo que o Estado entenda por 

negativo ou ofensivo: 

 

The Government’s argument in defense of the statute assumes that 

respondent’s mark is a negative comment. In addressing that argument on its 

own terms, this opinion is not intended to imply that the Government’s 

interpretation is accurate. From respondent’s submissions, it is evident he 

would disagree that his mark means what the Government says it does. The 

trademark will have the effect, respondent urges, of reclaiming an offensive 

term for the positive purpose of celebrating all that Asian Americans can and 

do contribute to our diverse Nation. (...) While thoughtful persons can agree 

or disagree with this approach, the dissonance between the trademark’s 

potential to teach and the Government’s insistence on its own, opposite, and 

negative interpretation confirms the constitutional vice of the statute779. 

 

Dentre outros pontos específicos que ressaltam porque marcas não são 

subsídios ou government speech, além de elaborar mais sobre a questão do trato 

neutro do ponto de vista, Kennedy logo conclui o que muito constatamos 

principalmente no capítulo 13, sobre "discurso de ódio". Justamente o fato de que 

"uma lei que possa se dirigir a discurso tido como ofensivo a parcela do público pode 

ser voltada contra visões minoritárias e dissidentes, em detrimento de todos780". A livre 

expressão - conclui, com maestria - não dá ao Estado este poder, contando com uma 

 
779 Tradução livre: O argumento do Estado em defesa da lei pressupõe que a marca [de Tam] é um 
comentário negativo. Ao abordar tal argumento em seus termos, esta decisão não deixa implícito que 
a interpretação do Estado é precisa. Pelos argumentos [de Tam], é evidente que ele discorda que sua 
marca signifique o que o Estado diz que ela significa. A marca terá o efeito, insiste [Tam], de reaver um 
termo ofensivo com o propósito positivo de celebrar que todos os americanos asiáticos podem e de fato 
contribuem para nossa Nação diversa. (...) Enquanto pessoas que refletem podem concordar ou 
discordar desta visão, a dissonância entre o potencial da marca de ensinar e a insistência do Estado 
em sua própria interpretação oposta e negativa confirma o vício constitucional da lei”. 
 
780 No original: "A law that can be directed against speech found offensive to some portion of the public 
can be turned against minority and dissenting views to the detriment of all". 
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suposta benevolência sua. "Ao contrário, devemos nos apoiar nas salvaguardas 

substanciais da discussão livre e aberta em uma sociedade democrática". 

Ou seja, é o debate verdadeiramente livre que tutela e protege a sociedade 

contra práticas discriminatórias, ofensivas e odiosas. Quando o Estado nele interfere 

de maneira ilegítima, todos perdem. 

 

Comentários e observações finais 

 

Pudemos ver, na longa revisão acima, que a decisão da Suprema Corte em 

Matal v. Tam é essencial à nossa tese. O caso é pioneiro no reconhecimento da 

relação íntima entre marcas e liberdade de expressão no mundo, rechaçando a 

existência de uma cláusula de moralidade neste nicho jurídico. Sua importância é 

acentuada justamente porque reconhece nos signos distintivos importantes veículos 

para discursos que, como tais, merecem toda a proteção contra a censura de 

pensamento e expressão que a cláusula de moralidade, com roupagem politicamente 

correta, representa. Reconhecer nas marcas discurso protegido é avançar a liberdade 

de expressão em geral, pelo que constitui inigualável referência internacional na 

matéria – tanto que nosso esforço é o de entender como seus princípios podem ser 

igualmente aplicados ao caso brasileiro. 

Em verdade, muito da estrutura e argumentos apresentados no caso se 

confunde com nosso trabalho, que nele se inspirou originalmente – quando 

ingressamos no programa de Doutorado, ele acabara de haver sido decidido. Chama 

à atenção a quantidade de capítulos de nossa tese que citamos ao longo do relato 

analítico da decisão. Questões como discurso comercial; government speech; 

princípio do trato neutro do ponto de vista; motivos justificantes para a existência da 

cláusula de moralidade; e uma menção rápida à questão do discurso em contextos 

especiais, dentre muitas outras, se fizeram amplamente presentes tanto em nossa 

tese como no caso analisado. 

Cumpre ressaltar, no entanto, que a proposta de nossa tese foi ir muito mais 

além da simples moldura do caso, que tem suas limitações naturais de um julgado. 

Nosso objetivo é o de oferecer uma teoria jurídica ainda mais completa acerca da 

incompatibilidade básica entre cláusulas genéricas de moralidade impeditivas do 

registro de marcas. O caso Matal v. Tam, assim, aborda importantíssimos aspectos 

desta temática, mas não todos. 
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Sua limitação a marcas que constituam ofensas e desrespeitos a pessoas, 

organizações ou instituições específicas (disparagement clause) já denuncia que se 

trata, em verdade, de apenas um dos inúmeros “microcosmos” existentes no universo 

da cláusula de moralidade – aquele mais afeito ao tema do “discurso de ódio” que 

vimos no capítulo 13. Nossa tese, na Parte II, mostrou como esta moldura é muito 

mais ampla do que isso.  

No próximo caso revisaremos outro destes “microcosmos” – o das marcas 

“imorais” e “escandalosas” – mais alinhado com o que vimos nos capítulos 9, 10, 11 e 

14.  
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Capítulo 17. Caso Iancu v. Brunetti (2019). Histórico, comentários e análise 

jurídica da cláusula de moralidade impeditiva do registro de marcas 

“escandalosas” e “imorais” pela Suprema Corte dos Estados Unidos. 
 

 O caso Iancu v. Brunetti é recentíssimo, julgado pela Suprema Corte em junho 

de 2019. Já estávamos engajados na escrita desta própria tese quando o caso foi 

aceito para julgamento, pelo que pudemos acompanhar de perto todo seu trâmite 

perante a Suprema Corte e posteriores desdobramentos.  

Como se sabe, este caso aborda outro trecho da cláusula de moralidade 

constante do Lanham Act americano, qual seja aquele que, como o título já adianta, 

proíbe o registro de marcas “imorais” e “escandalosas”. Em contraste para com o art. 

124, III, da LPI brasileira, é evidente que o paralelo a ser traçado é justamente para 

com a menção a “moral e bons costumes” e “sentimento digno de respeito e 

veneração” – no sentido de que são adjetivações genéricas para termos 

indeterminados e juridicamente vazios. Sua natureza, portanto, é complementar ao 

caso Matal v. Tam desde a origem. Muitas das questões jurídicas analisadas, como 

se verá, são similares às já abordadas (o que nos permitirá sermos mais sucintos na 

revisão), mas sua importância para nossa tese está justamente no fato de que outra 

faceta da cláusula de moralidade é submetida a escrutínio. Daí, portanto, submergem 

diferentes pontos pertinentes para nossa análise – mesmo porque sequer seria 

necessário um novo julgamento se a questão fosse análoga, no mérito, ao caso 

Tam781. Nem de longe, assim, o caso Iancu v. Brunetti é “mais do mesmo”. Vejamos 

como e porquê. 

 

Do depósito da marca ao encerramento do trâmite administrativo na USPTO 

 

 A primeira observação que deve ser feita é temporal: apesar de julgado apenas 

alguns anos depois pela Suprema Corte, na origem o caso é praticamente todo 

contemporâneo ao trâmite da jornada jurídica de Simon Shiao Tam com a marca THE 

 
781 De fato, a impressão que tínhamos antes de Iancu v. Brunetti ser aceito a julgamento pela Suprema 
Corte, era o de que ela iria rejeitar ouvi-lo. Isso porque imaginávamos que Matal v. Tam já decidia a 
questão de maneira tão abrangente que os demais trechos de constitucionalidade duvidosa da cláusula 
de moralidade americana seriam simplesmente controlados por esta decisão, cujo dispositivo seria 
estendido. Foi extremamente bem vinda, no entanto, a decisão de julgar-se o caso, eis que permitiu a 
elucidação de outros pontos pertinentes, sob os quais restava dúvida, e reforçou sobremaneira a 
doutrina jurídica cunhada em Tam. Tudo como veremos agora. 
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SLANTS. Isso porque no mesmo ano de 2011, em que Tam via seu primeiro pedido 

arquivado (e já apresentava o segundo), ingressava no sistema marcário o pedido de 

registro da marca FUCT (processo USPTO nº 85310960). 

 Inicialmente depositada por terceiros, o depósito foi logo na origem cedido a 

Erik Brunetti, empresário e artista que fundou, ainda nos anos 1990, justamente a 

marca FUCT, associada ao ramo de vestuário782. Trata-se de uma grife de roupas e 

estilo de vida cujo nome é uma sigla que alegadamente significa “Friends U Can’t 

Trust” (“amigos em quem vc não pode confiar”, em tradução livre e adaptada). Após 

algumas exigências de cunho formal, a USPTO sinalizou, por meio de Office Action, 

que indeferiria o pedido porque (em tradução nossa)783 "o termo FUCT é uma nova 

maneira de escrever um termo restrito por desrespeitoso e vulgar. Houve diversas 

tentativas de registro deste termo por muitos anos, mas a maioria falhou. (...)" 

 Diferentemente do caso de Tam, neste caso, o trecho do Lanham Act invocado 

é o que veda o registro de marcas imorais ou escandalosas784. Referidos conceitos, 

na prática, caminham juntos, como se fossem juridicamente sinônimos. Como já 

tivemos a oportunidade de verificar no capítulo 6.1.1, supra, os critérios de aferição 

do caráter imoral ou "escandaloso" de uma marca são diferentes do visto no capítulo 

anterior, sobre marcas "desrespeitosas". Ele é enunciado da seguinte maneira: "para 

ser considerada "escandalosa", as evidências devem mostrar que uma marca seria 

considerada chocante para o senso de decência ou propriedade, ofendendo a 

consciência ou os sentimentos morais, ou que mereça reprovação". A este conceito 

se complementa também a noção segundo a qual "uma marca é imoral ou 

escandalosa quando a evidência mostra que parcela substancial do público geral 

(ainda que não necessariamente uma maioria) consideraria a marca escandalosa no 

 
782 De fato, há registro de que Brunetti tenha tentado registrar a marca ainda em 1993, sem sucesso 
(processo USPTO nº 74368986). Não sabemos os motivos pelos quais, desde então, apenas em 2011 
houve nova tentativa de registro por parte de Brunetti, mas isso tampouco importa. 
 
783 No original, constante da Office Action expedida em 3 de julho de 2012 nos autos do processo 
USPTO nº 85310960: "The term FUCT is a novel spelling of a disparaging restricted vulgar term. There 
have been several attempts to register this term for several years but it has usually failed". O texto ainda 
completa: "A good example is the dead application No. 78931017", oferecendo exemplo de outro caso 
idêntico com desfecho também igual. 
 
784 Apenas para deixar claro, a lei a que fazemos referência é o Título 15, Capítulo 22, Subcapítulo I, 
Seção 1052, (a) do United States Code (USC) – ou, da forma como frequentemente citada, 15 U.S.C. 
§1052(a). Trata-se de artigo de lei que prevê as hipóteses de indeferimento marcário, análogo ao nosso 
art. 124 da LPI. O primeiro item, (a), lista tanto a inviabilidade de marcas imorais como também as 
escandalosas e as desrespeitosas, além de muitas outras hipóteses, como as "enganosas", que aqui 
não abordamos. 
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contexto das atitudes contemporâneas e do mercado relevante"785 786. Na conclusão 

da exposição de motivos de indeferimento do sinal, a autoridade conclui que o termo 

FUCT, conforme enunciado no Urban Dictionary (dicionário online de edição pública 

onde usuários explicam o significado de gírias e dão definições "popularescas" 

alternativas para palavras não oficialmente reconhecidas em geral), seria constituída 

do "passado do verbo fuck". Daí, a USPTO conclui que a palavra seria escandalosa 

porque seria desrespeitosa (em aparente confusão dos conceitos jurídicos) e 

totalmente vulgar - irregistrável, portanto. 

 Exatamente como é praxe neste tipo de caso – e como aconteceu em Tam - a 

defesa administrativa da marca consistiu em tentar-se argumentar que o termo não é 

imoral ou escandaloso (na acepção jurídica do termo, como acabamos de ver), fato 

que o tornaria registrável. No caso, a alegação foi a de que a expressão FUCT teria 

um significado alternativo ("screwed"), não vulgar, que significaria "ferrado" ou, de 

maneira geral, alguém em má situação. No entanto, assim como a alternativa aqui 

aventada no português, a autoridade entendeu que mesmo esta possibilidade 

constituiria também termo vulgar, chulo, portanto, imoral e escandaloso. No mais, 

ressaltou que basta que dicionários (sendo pelo menos um deles de ampla adoção, 

"standard") definam o termo como sendo vulgar para que seja defesa nesta linha seja 

inviável. A marca acabou indeferida em primeira instância administrativa. 

Brunetti recorreu ao órgão revisor, qual seja o TTAB da USPTO. No mérito de 

suas alegações, passou-se a incluir desde então uma defesa com base na livre 

expressão, alegando a constitucionalidade duvidosa do trecho de lei que possibilitou 

o indeferimento, pelos argumentos que já vimos extensamente ao longo de nossa 

tese. Principalmente que o Estado não poderia favorecer alguns discursos enquanto 

 
785 Todas traduções nossas. Primeira parte dos critérios, no original, conforme citado na mesma Office 
Action acima citada: "To be considered “scandalous,” the evidence must show that a mark would be 
considered shocking to the sense of decency or propriety, giving offense to the conscience or moral 
feelings, or calling out for condemnation". Segunda parte: "A mark is immoral or scandalous when the 
evidence shows that a substantial composite of the general public (although not necessarily a majority) 
would consider the mark to be scandalous in the context of contemporary attitudes and the relevant 
marketplace". 
 
786 Conforme também vimos no mesmo capítulo, estes critérios foram fixados no caso In Re Mavety 
Media Grp. Ltd., julgado por Corte Federal em 1994; e também no caso In Re Wilcher Corp., julgado 
no TTAB em 1996. A segunda parte dos critérios se fixou em In re Luxuria s.r.o, julgado pelo TTAB em 
2011. O próprio TMEP (Manual de Marcas da USPTO) veio a incorporar tais critérios em sua prática 
administrativa, no título §1203.01. Conforme vimos em 6.1.1, no entanto, este título já não vem mais 
sendo aplicado e é dado por certo que será expressamente revogado na próxima revisão do TMEP 
justamente em virtude da decisão da Suprema Corte em Iancu v. Brunetti. 
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pune outros com base no ponto de vista; que eventual defesa no sentido de que o 

filtro discursivo decorre do poder do Estado em decidir como alocará seus recursos; 

vagueza da norma; e assim por diante. O examinador primário, que, diferentemente 

do INPI, no TTAB da USPTO é chamado a explicar os motivos de seu indeferimento 

na análise do recurso, alegou que referida defesa constitucional não havia sido 

invocada anteriormente, razão pela qual não deveria ser conhecida. No entanto, caso 

viesse a ser analisada, que o também já aqui citado caso judicial In Re: McGinley, de 

1984, havia considerado não haver qualquer problema constitucional com a cláusula 

de moralidade. 

O TTAB julgou o caso In Re Brunetti em 2014. Referendou os argumentos do 

examinador quanto à ofensividade do termo com base em significados dicionariais do 

termo, afastando as alegações de ausência de vulgaridade ou significados 

alternativos. Um dos pontos de maior relevo da decisão (para a sequência de nossa 

análise) está justamente no seio da argumentação oferecida neste contexto. O órgão 

considerou que o depositante da marca tinha, de fato, um nicho de mercado que 

apoiava suas ideias e aprovava o uso do termo em questão. Entretanto, entendeu que  

 

While the existence of this market segment may reveal differing opinions 

within the consumer community, once a substantial composite has been found 

to consider the term scandalous, the mere existence of differing opinions 

cannot change the conclusion787. 

 

 Sobre as questões constitucionais acerca de liberdade de expressão, o órgão 

revisor considerou-se incompetente para analisá-las, razão pela qual ignorou as 

alegações. Logo em setembro do mesmo ano, pouco mais de um mês após a negativa 

do TTAB, Brunetti recorreu ao CAFC. 

 

 Chega à CAFC o caso In Re: Erik Brunetti, julgado já após o advento de Matal 

v. Tam.  

 

 
787 Tradução livre: “enquanto a existência deste segmento de mercado pode revelar opiniões diferentes 
dentro da comunidade de consumidores, uma vez que parcela substancial entende que o termo é 
escandaloso, a mera existência de opiniões diferentes não pode mudar a conclusão”. 
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 O recurso de Brunetti ao Judiciário chegou ainda em setembro de 2014, mas o 

julgamento ocorreu apenas em dezembro de 2017. Isso porque, conforme a própria 

decisão explica, quando do recurso inicial, os argumentos de Brunetti seriam 

automaticamente rejeitados pela aplicação do precedente McGinley. No entanto, com 

o advento da vitória de Tam no âmbito do CAFC, a Corte entendeu por bem obter 

manifestações adicionais das partes tendo em vista este contexto e, posteriormente, 

aguardar o desfecho daquele caso na Suprema Corte antes de julgar a demanda. O 

aguardo se deveu à possibilidade de a Suprema Corte acabar se manifestando, de 

maneira reflexa, sobre a constitucionalidade também destes dispositivos que regulam 

o registro de marcas escandalosas ou imorais. 

Após a publicação da decisão unânime da Suprema Corte em favor de Tam 

(que ocorreu em junho de 2017), as partes foram uma vez mais chamadas a se 

manifestar tendo em vista o novo contexto jurídico do caso. Daí que somente em 17 

de agosto de 2017 foram ouvidas as sustentações orais no processo. O caso foi 

julgado por uma turma (panel) composta de 3 juízes, tal como se deu inicialmente com 

o caso Tam no mesmo tribunal. Por não se tratar de reversão de jurisprudência 

vinculante anterior (precedentes), ao contrário de Tam, o caso não veio a ser ouvido 

en banc - pelo “órgão especial” – da corte. 

Como motivação para o prosseguimento do caso, o Estado alegava que Tam 

não oferecia subsídio suficiente para concluir-se pela inconstitucionalidade do trecho 

da mesma lei que aborda a questão de marcas como as de Brunetti. Isso porque, ao 

contrário do caso da disparagement clause, que a Suprema Corte apontou como 

discriminatória quanto ao ponto de vista, o dispositivo sobre marcas imorais ou 

escandalosas seria neutro quanto a este aspecto: todo uso de palavreado com estas 

características seria banido do sistema registral, independentemente do ponto de vista 

expressado788. 

A esta alegação, de pronto, a corte respondeu que tal questão sequer 

necessitaria ser apreciada para resolver a contenda, apesar de haver suspeita de se 

tratar de norma não neutra quanto ao trato do ponto de vista. Isso porque referido 

trecho da lei constitui norma que discrimina em razão do conteúdo da expressão. Ou 

seja, como vimos à extensão no capítulo 6, trata-se de norma content based, qual seja 

 
788 Aqui, é possível lembrar que esta linha argumentativa já havia sido ventilada no próprio caso Tam, 
quando o Estado alegou que estaria apenas inviabilizando formas ofensivas de expressar ideias, 
independentemente do conteúdo. 
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aquela que se aplica a todo tipo de discurso que aborde determinada ideia ou tenha 

determinado conteúdo. Como também ali verificamos, estas normas se presumem 

constitucionalmente suspeitas porque remove ou inibe do espaço expressivo grande 

quantidade de expressões possíveis. Por isso é que a estas normas se aplica 

automaticamente o teste mais rigoroso - strict scrutiny -, que pressupõe uma 

comprovação de que há um "interesse convincente" (compelling interest) em tutelar-

se dessa maneira o discurso, além da demonstração de que aquela norma é feita sob 

medida (não é mais nem menos abrangente e restritiva do que o estritamente 

necessário) para este objetivo. 

O detalhe é que a corte constata que o Estado admite que a cláusula de "imoral 

ou escandaloso" tem este caráter. Sua tentativa de argumentação jurídica para elidir 

a declaração de inconstitucionalidade está, a exemplo de Tam, na afirmação segundo 

a qual a livre expressão não é afetada em virtude da invocação da regra proibitiva. O 

primeiro argumento concreto nesta linha é, uma vez mais, aquele segundo o qual o 

sistema de registro marcário é mantido com recursos públicos e, por isso, constituem 

figura análoga à do subsídio ou financiamento público. Por este motivo, o Estado 

poderia imiscuir-se de maneira mais acentuada no conteúdo da expressão que por ali 

transita. Esta linha argumentativa já havia sido fulminada pelo caso Tam, e nesta 

reprise ocorrida no CAFC não foi diferente. Podemos passar diretamente para o 

próximo. 

Diferentemente de Tam, que a encarou apenas lateralmente, a decisão do caso 

Brunetti na CAFC adentrou a questão da caracterização do sistema de registro 

marcário como limited public forum. Este conceito, como vimos extensamente no 

capítulo 7, supra, pressupõe que quando o Estado cria certos espaços públicos onde 

é possível o proferimento de discursos, há uma prerrogativa de maior controle do 

conteúdo ali expresso. Conforme o caso bem rememora, com base na decisão 

International Society for Krishna Consciousness, Inc. v. Lee, da Suprema Corte 

(1992), "o Estado não precisa permitir todas as formas de discurso nas propriedades 

de que dispõe e controla"789. 

Após rememorar as três diferentes categorias de foros públicos aptos à 

recepção de discursos (public forum; designated public forum e limited public forum), 

 
789 Tradução nossa do original: “the government need not permit all forms of speech on property that it 
owns and controls”. 



563 
 

que já tivemos a oportunidade de ver também em nosso capítulo 7, a decisão passa 

a escrutinar o argumento do Estado segundo o qual o sistema de registro marcário é 

um destes foros limitados ("contextos especiais"). Por se tratar de espaço com maior 

possibilidade de ingerência do Estado, o escrutínio constitucional da restrição ao 

discurso, no caso, teria que ser mais relaxado e permissivo. O argumento foi refutado 

pela Corte porque tais foros geralmente são constituídos de propriedades físicas do 

Estado ou, havendo alguma conexão clara com estes espaços físicos mesmo no caso 

de foros existentes mais no "sentido metafísico" (tais como um fundo de 

financiamento, uma concessão de tele ou radiodifusão ou uma prestação de serviço 

público).  

O serviço de registro marcário não é vinculado à existência de um espaço físico 

em particular; ele existe de maneira pulverizada e descentralizada, sequer 

dependendo do prédio federal em que se localiza a USPTO. Isso porque as marcas 

vivem "livres e soltas na sociedade", sendo usadas no comércio e em outros contextos 

- não se confinam a determinado espaço público. Daí que referida cláusula proibitiva 

"inibe discursos em qualquer lugar, desde a internet até o mercadinho - e nenhum 

destes espaços envolve propriedades do governo por ele controláveis para finalidades 

predeterminadas790". Ademais, o sistema de registro marcário não é constituído 

somente da listagem, como base de dados, das marcas registradas.  

A mera inclusão do discurso em uma base de dados pública não permite aí 

maior ingerência do Estado, caso contrário o Estado teria amplo poder de interferir 

também, por exemplo, em propriedades privadas, dado que se encontram descritas 

em registros públicos. Sem falar de sistemas como o de registro de direitos autorais, 

que também pressupõem a existência de uma base de dados pública. Em suma, não 

faz sentido. Por isso mesmo é que a corte entendeu que o sistema de registro marcário 

não constitui um “limited public forum” onde o Estado possa imiscuir-se com mais 

liberdade no conteúdo dos discursos proferidos. 

O próximo argumento analisado pela decisão relacionou a questão do discurso 

comercial para com a cláusula proibitiva, também se aproximando de Tam neste 

aspecto. Muito rapidamente, porque já falamos bastante deste assunto, concluiu-se 

que as marcas "certamente transmitem uma mensagem comercial, mas não 

 
790 Tradução nossa do original: “These refusals chill speech anywhere from the Internet to the grocery 
store. And none of them involve government property over which the government can assert a right to 
“legally preserve the property under its control for the use to which it is dedicated.” 
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exclusivamente. (...) No entanto, elas (...) "também tem um componente expressivo”. 

Para marcas imorais e escandalosas, essa mensagem é frequentemente grosseira. 

Mas ela pode esposar[apoiar] uma causa poderosa"791. Este entendimento se alinha 

sobremaneira com a análise que fizemos no capítulo 9, sobre marcas que contém 

palavreado chulo. Rememorando Timothy Jay e Steven Pinker, vimos que este tipo 

de expressão "de baixo calão" cumpre propósitos linguísticos insubstituíveis e 

conferem ao discurso características de outra maneira inalcançáveis, principalmente 

no que se refere a autenticidade, humor, precisão ou força de expressão. 

Os critérios de aferição do caráter "imoral" ou "escandaloso" da marca, viu-se, 

passam diretamente por identificar quão ofendidas ficariam as pessoas quando 

tomassem contato com o sinal. Daí torna-se inequívoco que a restrição tutela a parcela 

expressiva - não a distintiva - da marca. O Estado faz um juízo de valor sobre a 

expressão, e opta por inibir seu proferimento. Exatamente este ponto é o que torna a 

regra juridicamente inaceitável, porque dá ao Estado o poder de interferir na livre 

expressão sem justo motivo para tanto - a ofensividade do discurso em si nunca será 

motivo suficiente. Por mirar a expressão, e não o aspecto comercial da marca, a 

cláusula de moralidade deve ser entendida como norma que tutela a expressão, e não 

a mera "proposta de transação comercial" contida no sinal. 

Sobre a questão do discurso comercial em si, concluiu-se que a norma não 

satisfaz a segunda etapa do teste firmado em Central Hudson, qual seja a 

comprovação de que há um interesse substancial do governo em tutelar a expressão 

daquela maneira específica. O argumento de "proteção da ordem e moral públicas" 

não se identifica porque não há como, juridicamente, o Estado sustentar a regulação 

da expressão como medida de proteção às sensibilidades do público através de uma 

medida de ofensividade.  

A tentativa de equiparar o caso às regulações de rádio e televisão (a exemplo 

do que vimos no capítulo 10, sobre regulações da FCC) também não foi aceita porque 

entendeu-se que o registro de uma marca não é situação similar ao contato 

inesperado, repentino e indesejado para com uma mensagem que aparece na mídia 

sem aviso prévio. O registro marcário, como vimos, não implica na divulgação 

automática e massiva do sinal à sociedade, razão pela qual não há que se falar em 

 
791 Tradução nossa do original: “However, trademarks (...) also “often have an expressive content.” (...) 
For immoral or scandalous marks, this message is often uncouth. But it can espouse a powerful cause”. 
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evitar o registro para evitar o contato do público para com mensagens indesejadas 

(tópico também bastante analisado em nosso capítulo 4, "a"). No mais, a instabilidade 

com que o dispositivo vinha sendo aplicado (com decisões contraditórias sobre 

marcas idênticas) dá a entender que o dispositivo não foi redigido com o cuidado 

suficiente necessário para tutelar o suposto objetivo, comprometendo a segurança 

jurídica e falhando em outra etapa do teste Central Hudson. Nem mesmo a alegação 

de que a norma visa proteger os examinadores da USPTO do constrangimento de ter 

que analisar imagens de genitálias foi aceito, porque o objetivo da legislação marcária 

é a regulação do comércio. Tecemos comentários sobre esta hipótese no capítulo 7, 

quando abordamos a questão da eventual necessidade de decoro quando do recurso 

ao sistema marcário. 

O último argumento abordado pela decisão foi o de que não haveria definição 

objetiva para os termos "imoral" e "escandaloso" que fosse suficiente para salvar a 

constitucionalidade do dispositivo. Isso porque o Estado requereu fosse dado algum 

tipo de "interpretação conforme" ao dispositivo, para determinar que ele só seria 

constitucional se aplicado de determinada maneira. No caso, a tentativa foi a de 

vincular estes termos ao "discurso obsceno", que, nos Estados Unidos, é categoria 

expressiva legitimamente suprimível nos termos da própria jurisprudência da Suprema 

Corte, como vimos no capítulo 10. Assim, apenas marcas que se encaixassem neste 

padrão interpretativo passariam a poder ser indeferidas. A corte se recusou a incorrer 

nesta espécie de ativismo judicial de que se constitui a tal "interpretação conforme"792 

porque não haveria qualquer evidência de que modo de compreensão dos termos 

"imoral" e "escandaloso" estivesse vinculado à ideia de "sexo", tal como ocorre com 

"obscenidade". 

Em conclusão, a corte até concordou com a análise do TTAB no sentido de ser 

o sinal realmente chocante e potencialmente ofensivo, mas entendeu inconstitucional 

a própria norma que permite o indeferimento por este motivo singular. Foi o 

entendimento do painel de juízes. 

Foi apensado ao julgado voto apartado de um dos três juízes que compôs o 

painel de três. Este voto concordou com o julgamento final sobre a 

inconstitucionalidade do dispositivo, mas discordou sobre alguns pontos da 

 
792 "Nós não podemos calçar os sapatos da legislatura e reescrever uma lei". No original, “we cannot 
stand in the shoes of the legislature and rewrite a statute”. 
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argumentação. O juiz Timothy Dyk entendeu sozinho que seria possível e até 

obrigatória a "interpretação conforme" para equiparar "imoral" a "obsceno" e, assim, 

salvar a constitucionalidade do dispositivo exclusivamente nesta hipótese. Isso 

porque, em sua visão, haveria uma correlação clara entre os termos, sendo que 

"imoral" já havia sido dicionarizado como sinonímico ao outro. No mais, a prática 

marcária das marcas consideradas "imorais" ou "escandalosas" revelaria vasta 

preponderância de sinais ligados à sexualidade, pelo que não haveria 

incompatibilidade também este entendimento para com práticas pretéritas. Cumpre 

ressaltarmos que isso não é verdade - há inúmeros casos, inclusive no próprio julgado, 

onde este dispositivo foi aplicado para indeferir marcas de diversas naturezas, 

inúmeras das quais não se relacionam com sexo. Este é, inclusive, o próprio caso da 

marca em questão - FUCT - cujo significado em si não remete à sexualidade, mas o 

fato de estar-se "em maus lençóis". Por isso é que o juiz conclui que, apesar de seu 

entendimento a respeito da possibilidade de "interpretação conforme", ele não se 

aplicaria em desfavor de Brunetti no caso. 

Após sucessivas extensões de prazo, a USPTO ingressa em setembro de 2018 

com petição de writ of certiorari, requerendo nova oitiva do caso pela Suprema Corte. 

Brunetti responde em novembro, e ao final daquele mês o pedido é submetido à 

apreciação magistrados. Nesta ocasião já escrevíamos nosso trabalho e, 

particularmente, apostávamos que a Suprema Corte não iria acolher o pedido. Afinal, 

é notória a fama daquele tribunal em ser extremamente seletivo com os casos que 

aceita julgar, e esta questão não parecia oferecer grandes novidades em relação ao 

que já havia sido decidido em Matal v. Tam pouquíssimo tempo atrás. Seria muito fácil 

simplesmente rejeitar o pleito e deixar que a decisão da CAFC se tornasse o 

precedente vinculante na matéria. No entanto, em 4 de janeiro de 2019, a Suprema 

Corte, de certo modo surpreendentemente793, deferiu a petição e marcou a sessão de 

sustentações orais do caso para abril daquele mesmo ano. Já totalmente cientes da 

importância que isso teria para a tese, acompanhamos com grande entusiasmo. 

 

 Iancu v. Brunetti: a Suprema Corte volta a analisar as relações entre marcas e 

liberdade de expressão pouco menos de dois anos após julgar Matal v. Tam. 

 
793 É comum que o pleito revisional seja deferido pela Suprema Corte quando uma corte inferior declara 
a inconstitucionalidade de uma lei, mas neste caso a clareza pareceu tamanha que mesmo assim não 
imaginávamos que fosse ocorrer. 
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A petição de writ of certiorari apresentada pela USPTO trouxe três grandes 

argumentos para a revisão do caso. Como já é possível ter uma boa ideia de seu 

conteúdo, basta repassarmos no que consiste cada um deles, sem adentrarmos em 

detalhes. O primeiro é o de que o mero fato de a decisão da CAFC ter retirado do 

ordenamento jurídico um trecho de lei aprovada pelo Congresso torna o caso digno 

de oitiva superior. O segundo e principal, mais extenso, é desdobrado em outros três 

subargumentos, todos a respeito do mérito da decisão e destinados a esclarecer onde 

o julgado mereceria reparo: (1) inaplicabilidade do caso Matal v. Tam à hipótese; (2) 

ausência de restrição à livre expressão em virtude da cláusula de imoralidade e 

"escândalo"; (3) a cláusula impõe um requisito lícito para a obtenção de registro 

marcário. O último argumento consiste em esclarecer a relevância do tópico para a 

sociedade, a exemplo da comprovação de repercussão geral que ocorre em 

processos apresentados ao nosso STF. 

Brunetti se manifestou favoravelmente à reabertura do caso pela Suprema 

Corte. Os motivos alegados para tanto estariam na relevância acentuada do caso para 

a sociedade como um todo, além da necessidade de criação de diretriz superior para 

a elucidação de outros casos deste tipo. Dado que estes objetivos seriam igualmente 

cumpridos mesmo se o caso não fosse reaberto pela Suprema Corte, resta a 

impressão de que Brunetti viu na nova oitiva uma oportunidade que transcende meras 

motivações jurídicas. Dentre os demais pontos constantes da resposta ao pedido 

revisional estão alegações no sentido de que a cláusula em questão restringe, de fato, 

o discurso; que consiste em regulação ilegítima do ponto de vista; e que os 

argumentos utilizados pelo Estado já foram rejeitados em Matal v. Tam.  

Merecem destaque os trechos onde Brunetti aponta que, ao contrário do que 

alega a USPTO, a cláusula resulta não na restrição efetiva a marcas que contenham 

expressões de "profanidade, excretórias ou sexuais" (na linha das restrições da FCC, 

como vimos no capítulo 10), mas na recusa a alguns sinais com estas características 

- enquanto outros eram aprovados sem contratempos. A inconstância na aplicação da 

cláusula, portanto, foi elencada como meio de refutação do argumento do Estado 

segundo o qual a cláusula serviria para barrar expressões com determinadas 

características independentemente da ideia expressada. No mais, Brunetti ressaltou 

que "palavrões expressam um ponto de vista" (profanity expresses viewpoint), ao 

exato contrário do que alegou a USPTO, que sustentava que expressões deste tipo 
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eram desprovidas de valor porque não carregavam qualquer ideário. Todas as marcas 

recusadas sob a égide da regra em questão ocorrem reconhecendo haver uma ideia, 

uma carga expressiva no sinal. Tanto é que apenas sinais controversos, ofensivos e 

polêmicos são indeferidos mediante sua aplicação enquanto sinais "alegres e 

positivos" (cheerful and positive) passam ilesos:  

 

Marks favorable to religion are allowed, but marks critical of religion or likely 

to cause religious controversy are prohibited. Marks that are cheerful and 

positive (e.g., Smiley Face) are granted, while viewpoints that are negative or 

controversial (e.g., middle finger-shaped bottle design) are refused. Marks 

about input into the digestive system are approved, while marks about output 

are rejected. Polite humor is fine, raunchy humor is scandalous. Raising 

babies is sweet, making babies is disgusting. Kissing is fine, sex is dirty. 

Feminism is good, misogyny is bad. The word PENIS is allowed, an outline of 

a penis is not. Promotion of capitalism is okay, criticism of capitalism is 

scandalous (...). In all these situations, the Government is preferring certain 

viewpoints over other, disfavored viewpoints794. 

 

 No mais, rebatem-se, um a um, os argumentos do Estado que, já rejeitados em 

Tam, foram de alguma forma reprisados em Iancu v. Brunetti. São eles: 

enquadramento do sistema de registro marcário como figura análoga a custeio de 

atividade pelo Estado (subsídio, financiamento, entre outros); cláusula de moralidade 

como mecanismo que permite ao Estado alocar seus recursos como preferir; 

restrições de lugar e espaço e sistema de registro marcário como "limited public forum" 

onde a expressão poderia ser regulada com maior flexibilidade; registro marcário 

como government speech; cláusula de moralidade como "condição para a obtenção 

de benefício público". Finalmente, alegou-se vagueza da cláusula. 

 
794 Tradução nossa: “Marcas favoráveis à religião são permitidas, mas marcas críticas à religião ou que 
possam causar controvérsias religiosas são proibidas. Marcas que sejam alegres e positivas (a exemplo 
da "Carinha Sorridente/Smiley Face") são concedidas, enquanto visões negativas ou controversas 
(como a garrafa em formato de dedo do meio) são indeferidas. Marcas sobre o que entra no sistema 
digestivo são aprovadas enquanto marcas sobre o que dele sai são rejeitadas. Humor polido é aceito, 
humor ácido é escandaloso. Criar bebês é fofinho, fazer bebês é asqueroso. Tudo bem em beijar, mas 
o sexo é sujo. O feminismo é bom, a misoginia é má. A palavra PÊNIS é permitida, mas o formato de 
um não. Promover o capitalismo está OK, criticá-lo é escandaloso (...). Em todas estas situações, o 
Estado está preferindo certos pontos de vista em detrimento de outros desfavorecidos”. Trecho retirado 
do “Brief for Respondent” de 08 de novembro de 2018, disponível no site da Suprema Corte em: 
<https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/18-302.html>. 
Acesso em: 02 jul. 2020. Todos os documentos relativos ao caso Iancu v. Brunetti na Suprema Corte, 
aliás, podem ser acessados por meio deste link. 
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 Após mais uma rodada de réplicas e tréplicas das partes, onde reprisam e 

detalham argumentos com base nas petições antagônicas anteriores, seguiram-se as 

participações de amicus curiae no caso. Diferentemente de Matal v. Tam, que atraiu 

mais de 30 briefs, o caso Iancu v. Brunetti atraiu menor atenção da comunidade 

jurídica relevante, com apenas dez submissões. Mesmo assim, manifestaram-se a 

respeito do mérito do caso entidades de relevo reconhecido, a exemplo da AIPLA, 

INTA, ACLU, Cato Institute, The Rutherford Institute e Pacific Legal Foundation, além 

de professores de Direito de diversas universidades. Destaca-se também a 

participação, como amicus curiae795, de Simon Shiao Tam, protagonista do caso Matal 

v. Tam. As sustentações orais foram ouvidas em 15 de abril, e o resultado do 

julgamento foi passado em 24 de junho de 2019. 

 A questão principal a ser apreciada pela Corte foi delimitada ao seguinte 

conteúdo: “Estabelecer se a proibição [legal] do registro federal de marcas “imorais” 

ou “escandalosas” é facialmente inválida sob a cláusula constitucional de [Liberdade 

de Expressão]796”. É possível adiantar que a Corte foi unânime em relação a julgar 

inconstitucional a parte da lei que trata de marcas “imorais”, mas, como veremos, 

houve três votos dissidentes no que se refere à parte das marcas “escandalosas”, pelo 

que a decisão foi por maioria no que se refere a este último ponto. A opinião da Corte 

foi autorada pela Justice Elena Kagan. Diferentemente do caso anterior, não só 

Gorsuch já participou deste julgamento, como também Brett Kavanaugh (ambos 

nomeados já pela administração Trump). 

 A decisão começa rememorando o julgamento de Tam, apenas dois anos 

antes. Adianta que, ao analisar, desta vez, dispositivo "vizinho" do escrutinado no caso 

pretérito, a decisão da corte também é pela incompatibilidade da norma para com o 

predicado de livre expressão, e pelo mesmo motivo: "desfavorecer certas ideias". 

Logo após, é traçado um breve histórico do caso, com a dificuldade de Brunetti em 

obter o registro de sua marca em razão do conteúdo do sinal. O destaque deste trecho 

inicial está na constatação, apesar de óbvia, de que o registro de marca não é 

obrigatório, mas confere ao detentor significativos benefícios. Na sequência, a notícia 

 
795 Lembrando que, curiosamente, Erik Brunetti também atuou como amicus curiae no caso Matal v. 
Tam, pelo que os papéis aqui se inverteram. 
 
796 No original “Whether Section 1052(a)'s prohibition on the federal registration of "immoral" or 
"scandalous" marks is facially invalid under the Free Speech Clause of the First Amendment”. 
Documento disponível em: <https://www.supremecourt.gov/qp/18-00302qp.pdf>. Acesso em: 02 jul. 
2020. 
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de que a USPTO aplica a cláusula de "imoral ou escandaloso" como critério único, 

com ambos compondo uma mesma categoria mais do que conceitos segregados. 

Relembra os dois critérios objetivos usados para viabilizar a aplicação do dispositivo 

(que já vimos no início do capítulo e em outros trechos deste trabalho). 

Prossegue-se então para uma visita ao principal precedente na matéria de 

marcas e liberdade de expressão, Matal v. Tam. Constata-se que a corte, ao dividir-

se uniformemente entre duas opiniões que chegaram ao mesmo resultado por vias 

distintas (Alito e Kennedy), acabou por não estabelecer critério analítico singular para 

o deslinde de aspectos pontuais em casos desta natureza. Sintetiza que, no entanto, 

ambas as análises concordaram no fato de que "se uma proibição a um registro de 

marca é baseado no ponto de vista expresso, ela é inconstitucional" ("if a trademark 

registration bar is viewpoint-based, it is unconstitutional"); e, "a cláusula de desrespeito 

era baseada no ponto de vista expresso" ("the disparagement bar was viewpoint-

based". Isso para daí concluir preliminarmente que, se o mesmo cenário se verificar 

contra a cláusula de "imoral e escandaloso", o mesmo destino lhe recairia. 

O argumento do Estado para tentar elidir a declaração de inconstitucionalidade 

da norma (por desacordo para com a livre expressão) consiste em afirmar que referida 

cláusula é neutra quanto ao trato do ponto de vista: todo discurso com certas 

características "formais" é retirado do sistema marcário, independentemente da ideia 

por ele expressa. A corte, no entanto, rejeita de plano tal argumentação, afirmando 

categoricamente que o dispositivo só se aplica quando expressos determinados 

pontos de vista. É, portanto, "viewpoint based". 

Isso porque o significado básico do termo "imoral" corresponde a algo que 

esteja desalinhado com o senso de retidão e moralidade da sociedade, de forma que 

marcas cujas ideias atentem contra isso são descartadas. Já o termo "escandaloso" 

se relaciona com a provocação de sentimento de ofensa alheia; de reprovabilidade; 

de desrespeito genérico. Neste caso, também, fica claro que é a ideia expressa que 

determina o conceito. A cláusula de "imoral e escandaloso", assim, opõe duas 

categorias de ideias: "as alinhadas com padrões morais convencionais e as hostis a 

eles; aquelas que induzem à aprovação social e aquelas que provocam ofensa e 

condenação". Esta dicotomia entre a expressão de ideários "permitidos" e "não 

permitidos" como critério para deferir-se ou não o registro caracteriza 

inequivocamente a quebra do dever de trato neutro do ponto de vista pelo Estado, 

tornando a norma discriminatória. 
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Seguem-se menções a exemplos onde a USPTO rejeitou marcas mediante a 

utilização do critério. Rememoram-se casos de marcas que sugerem aprovação do 

uso de drogas (como KO KANE e MARIJUANA COLA); marcas blasfemas ou com 

supostas ofensas à religião em geral (como BONG HITS 4 JESUS); e marcas que 

refletem algum tipo de apoio à Al-Qaeda (como BABY AL QAEDA). A todos os 

exemplos foram apresentados "contraexemplos" de sinais que, expressando ideário 

diametralmente oposto, foram deferidos a registro. 

Volta-se, então, à proposição do Estado no sentido de dar "interpretação 

conforme" ao texto da cláusula, que seria considerada constitucional apenas se 

aplicada exclusivamente contra discursos que, quando expressos de determinado 

modo, passariam a ser censuráveis. Seria o caso específico de marcas “vulgares” ou 

"obscenas", com tal termo significando "sexualmente explícitas ou com uso de 

palavrões". Assim como ocorreu com a CAFC, a Suprema Corte se recusou a dar ao 

texto legal significado que nele não refletido. Decerto que cabe à Corte, como 

rememorado, interpretar trechos de lei ambíguos, mas não é o que ocorreria caso 

fosse adotada tal solução. A proposta do Estado se traduziria em reescrever a lei ao 

gosto dos juízes - caso flagrante de ativismo judicial. Citando United States v. Stevens 

(2010), reitera-se que tal margem interpretativa só surge quando a lei é de fato 

ambígua. Como "imoral e escandaloso" não significa, na prática, "somente expressão 

sexual ou com palavrões", não há como exigir-se da corte que "reescreva e lei". Impor 

interpretá-la de outra maneira significaria, de fato, reescrevê-la, criar uma nova lei; e 

isso não se admite. 

Ou seja, uma interpretação justa da cláusula de "imoral e escandaloso" impõe 

considerá-la incompatível para com a livre expressão, conduzindo à sua declaração 

de inconstitucionalidade. Não é possível salvar uma lei alegando-se que ela tem 

interpretações e aplicações possíveis em que seria constitucional (caso da 

interpretação conforme proposta). 

Daí, surpreendentemente, já se parte para o final da opinião, concluindo que a 

lei é excessivamente ampla. "Há uma grande quantidade de ideias imorais e 

escandalosas no mundo (e há ainda mais xingamentos), e [a lei] cobre todas. Ela, 

então, viola a [Liberdade de Expressão]"797. Confirma-se o julgamento passado pela 

 
797 No original: “There are a great many immoral and scandalous ideas in the world (even more than 
there are swearwords), and the Lanham Act covers them all. It therefore violates the First Amendment”. 
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CAFC e referenda-se a declaração de inconstitucionalidade deste trecho da lei de 

marcas americana. 

A opinião da Corte é composta de apenas 11 páginas de um total de 44. A ela 

se segue o voto concordante de Alito (autor da opinião da corte em Matal v. Tam). A 

opinião singular deste Justice inicia reafirmando os princípios firmados em Tam e em 

outros precedentes, no sentido de que a discriminação de ideias com base no ponto 

de vista expressado é intolerável frente à liberdade de expressão. O caso Iancu v. 

Brunetti, em sua visão, é mais uma reafirmação deste princípio. O magistrado 

prossegue para afirmar que "uma lei que permita remover discursos entendidos pelo 

Estado como "imorais" ou "escandalosos" pode facilmente ser explorada para fins 

ilegítimos"798. O Congresso, em sua visão, pode encontrar meios mais precisos e 

objetivos de expulsar do sistema marcário discursos que de fato não contribuam para 

a transmissão de ideias, como seria a marca FUCT, no caso. Alito entende que essa 

marca em si "não é necessária para expressar qualquer ideia e, de fato, como 

normalmente usada hoje, geralmente não significa nada que não emoção e um 

vocabulário severamente limitado". Por fim, ressalta que o registro de tais marcas 

traria de fato, o efeito de piorar a cultura popular em geral, mas que isso não é o 

suficiente para salvar a lei. 

Após o voto de Alito, iniciam-se os votos dissidentes em parte. O primeiro é o 

de John Roberts, Chief Justice da Suprema Corte. Após uma rápida memória dos 

argumentos do caso, Roberts adianta que concorda com a opinião da maioria no 

sentido de que o termo "imoral" contido na lei não pode ser interpretado de maneira 

conforme, atribuindo-lhe significado estrito que eliminasse a discriminação de ponto 

de vista. No entanto, Roberts aceita esta proposta no que se refere ao trecho sobre 

sinais "escandalosos". Defende a possibilidade de uma interpretação da lei que não 

abranja marcas que ofendam em virtude da ideia expressada, mas somente marcas 

cujo modo de expressão seja obsceno, vulgar ou profano. 

Roberts expressa a visão minoritária segundo a qual "recusar-se registro para 

marcas obscenas, vulgares ou profanas não ofende a [Liberdade de Expressão]”. 

Apesar de ter composto o voto unânime em Tam, ressalta, aqui, que o indeferimento 

de tais marcas em nada afetaria a expressão do interessado. "Nenhum discurso está 

 
798 No original: “Our decision is not based on moral relativism but on the recognition that a law banning 
speech deemed by government officials to be “immoral” or “scandalous” can easily be exploited for 
illegitimate ends. 
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sendo restringido; ninguém está sendo punido. Os detentores de tais marcas só estão 

tendo negados alguns benefícios adicionais ligados ao registro de marca799". Roberts 

compra o argumento de que cláusulas de moralidade em marcas não interferem com 

a livre expressão se o objeto da censura for uma ideia "expressa de modo ofensivo". 

Prossegue, ainda, reconhecendo que o Estado tem legítimo interesse em não se ver 

associado a marcas cujo conteúdo é obsceno, vulgar ou profano, apontando que a 

concessão da marca significaria um auxílio por parte do Estado. 

Por estes motivos, considera inconstitucional o trecho que trata de marcas 

"imorais", mas admite a manutenção do banimento às "escandalosas" através de 

interpretação conforme. O voto de Roberts foi singular, sem a adesão de nenhum 

outro magistrado. De fato, consiste em argumentação que ignora todo o cerne de 

Matal v. Tam e ignora a mais básica construção teórica a respeito da relação entre 

marcas e liberdade de expressão. Como vimos, o registro não pressupõe a existência 

de associação do Estado para com o conteúdo do sinal registrado. E já se viu e falou 

extensamente - inclusive na opinião redigida por Kagan, analisada logo acima - que a 

negativa de marcas em virtude de discriminação de ideias afeta, sim, a livre 

expressão. Temos imenso respeito por Roberts, mas este voto foi simplório e, em 

nossa visão, juridicamente deficiente. 

Stephen Breyer é o autor da opinião seguinte, nos mesmos moldes da de 

Roberts quanto ao resultado: inadmite a sobrevivência do "imoral", mas aceita a do 

"escandaloso". Inicia dizendo que, por vezes, a Corte é muito rígida em aplicar a 

[Liberdade de Expressão], havendo casos onde ela poderia ser mitigada sem grande 

prejuízo, em nome de daí obter-se um benefício significativo. Após flertar com 

argumentos já rechaçados por Tam (marcas seriam figuras próxima de subsídios; 

Estado se vê associado para com a marca ao registrá-la; legislação de marcas regula 

somente o aspecto distintivo do sinal), ocasião em que não houve oposição sua, 

Breyer afirma que palavras "altamente vulgares" ou "obscenas", por si próprias, não 

transmitem, tipicamente, quaisquer pontos de vista. Afirma também que o fato de o 

discurso poder continuar ocorrendo sem registro seria evidência de que o predicado 

expressivo estaria sendo muito pouco afetado. Haveria associação destes termos de 

baixo calão para com o Estado, o que seria inadmissível em sua visão. Tal palavreado, 

 
799 No original: “no speech is being restricted; no one is being punished. The owners of such marks are 
merely denied certain additional benefits associated with federal trademark registration”. 
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se levado a público, poderia atrapalhar o comércio e distrair consumidores, além de 

"levar à criação de espaços públicos que muitos achariam repulsivo, criando 

eventualmente o risco de bate-bocas e até altercações físicas". Neste ponto, tem-se 

exemplo perfeito do "paradoxo da cláusula de moralidade": admite-se que o sinal 

controverso possa ser usado sem registro, mas recorre-se às repercussões 

imaginadas deste uso para justificar a impossibilidade de registro. Breyer prossegue 

dizendo que a proteção aos menores também milita em favor da possibilidade de o 

Estado impedir registro de marcas "escandalosas", para evitar que crianças tomem 

contato para com tais expressões. É o "paradoxo" marcando presença uma vez mais, 

dado que o próprio Breyer, na introdução de seu voto, afirma que a expressão poderia 

continuar ocorrendo livremente e que ninguém estaria sendo censurado em virtude da 

ausência forçada do registro. 

O seguinte e último voto é de autoria de Sonia Sotomayor, com a adesão do 

próprio Breyer. Este voto dissidente em parte (como os demais, concorda que a 

cláusula de "imoralidade" é inadmissível, mas aceita a de "escândalo") é curioso 

porque é mais longo que a própria opinião da corte. No entanto, não há grandes 

novidades em relação à fundamentação já esboçada por Roberts e Breyer: ela 

simplesmente adere à proposta de interpretação conforme, considerando que o 

dispositivo bane apenas "modos de expressão" ofensivos, e não ideias. 

A isso temos que responder que a ideia não se expressa efetivamente se o 

Estado puder determinar que conjunto de palavras pode ser usado para tanto e qual 

não pode. Como já vimos, especialmente nos capítulos 9 e 10, o palavreado escolhido 

tem impactos claros na transmissão da mensagem, de forma que admitir tolhê-los por 

ideais vagos de "ofensividade abstrata" não significa banir apenas certos "modos de 

expressão" de ideias, mas interferem para com a ideia em si. 

Sem que tenhamos que reprisar mais dos argumentos que já vimos, Roberts, 

Breyer e Sotomayor votam por rejeitar o pleito de Brunetti, que permaneceria barrado 

em virtude da constitucionalidade, mediante interpretação conforme, da regra que 

impede o registro de "marcas escandalosas". O resultado do julgamento, então, fica 

divisível em dois: (1) unânime para confirmar a inconstitucionalidade da proibição ao 

registro de marcas "imorais"; e (2) 6-3 pela declaração de inconstitucionalidade do 

trecho que impede marcas "escandalosas". 



575 
 

Como consequência da decisão e da queda integral da cláusula de “imoral e 

escandaloso”, a marca FUCT, de Brunetti, foi registrada pela USPTO em 17 de 

dezembro de 2019.  

 

Comentários e Observações Finais 

 

O caso Iancu v. Brunetti teve o condão de retirar do ordenamento jurídico 

americano, mediante declaração de inconstitucionalidade, os dois outros trechos de 

lei que compunham a cláusula de moralidade em marcas naquele país. Com a 

decisão, passam a ser plenamente viáveis, juridicamente, os registros de marcas que 

contenham todo tipo de expressão “ofensiva”, “chocante”, “imoral”, “desrespeitosa” ou 

qualquer outro adjetivo negativo que se deseje aí inserir. Todas as formas de discurso 

que vimos na Parte II de nosso trabalho, basicamente. Nota-se que mesmo 

expressões obscenas, que a jurisprudência daquela corte permite censurar, tornam-

se em tese aptas para registro, dada a ausência de lei que permita extirpá-las do 

sistema marcário. 

Votos como o de Alito deixam claro que o Congresso pode aprovar leis para 

retomarem algum tipo de restrição a este tipo de linguajar em marcas, mas não temos 

como nem porque concordar com este entendimento. Isso porque mesmo palavras de 

baixo calão guardam a habilidade de transmitir ideias e outras nuances expressivas, 

que devem ser processadas e escrutinadas pelo público - não por juízos subjetivos e 

abstratos de ofensividade realizados por funcionários públicos. Parece-nos arrogante 

assumir que o Estado possa e deva decidir quais expressões “são aptas a transmitir 

ideias” e quais são “desprovidas de valor”, porque esta é a função justamente do 

debate público em ausente qualquer motivo emergencial (sob os auspícios do 

“emergency test” que vimos no capítulo 13). 

Em não mais existindo mecanismo jurídico para que o Estado desestimule a 

adoção de expressões “controversas” em marcas, é de se presumir que a maior 

liberdade discursiva dentro do sistema de registro abrirá caminho para o 

desenvolvimento e reconhecimento de mais marcas que transmitam o que se 

efetivamente deseje – ainda que parte disso possa ser “mais ofensivo” para alguns. É 

verdade que a falta de registro, estritamente falando, nunca inviabilizou 

completamente o desenvolvimento e a adoção de marcas “ofensivas” – fato que nos 

permitiu identificar a existência do que convencionamos chamar de “paradoxo da 
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cláusula de moralidade”. No entanto, os que optarem por utilizar sinais “controversos” 

para suas atividades não mais necessitam aceitar a condição “marginalizada”, de 

proteção tão parca ao sinal que não há estímulo para sua adoção (ao contrário, 

havendo verdadeiro desestímulo) - como originalmente seria o caso em subsistindo 

as regras restritivas. 

Sob esta ótica, é possível e até provável que o público passe a ser, de fato, um 

pouco mais exposto a expressões que repudie, que lhes incomode e afete as 

sensibilidades. No entanto, não se trata de um prognóstico ruim - pelo contrário. Isso 

porque este mesmo público é quem, crescentemente, passa a ser o juiz de expressões 

ofensivas e chulas em marcas - como se havia decidido em Matal v. Tam – gozando 

de poderes para tutelá-la através das ferramentas que o debate público, 

democraticamente, proporciona. Trata-se, sem dúvida, de mecanismos mais lentos e 

difusos, sem a “eficiência” fulminante que só o poder da censura garante – ao menos 

quando a intenção é a de concentrar poderes nas mãos de burocratas do Estado. A 

decisão de Iancu v. Brunetti, assim, tem esse mérito intrínseco: devolve à sociedade 

a autonomia e responsabilidade morais para decidir, por si própria, o que é ou não 

ofensivo – julgamento que a lei incumbia, paternalisticamente, ao Estado. 

A importância da decisão (e, consequentemente, em nossa análise a respeito) 

está justamente aí: em reconhecer a premissa de que o debate ocorre no mundo real, 

mediante expressões que o público reconhece e utiliza na prática; não num mundo 

ideal; não num gabinete de autoridade. Isso é bom tanto para o sistema marcário, que 

ganha em liberdade e dinamismo sem qualquer prejuízo para sua integridade, como 

para a sociedade em geral, que se vê fortalecida em sua autonomia. 
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Capítulo 18. Caso La Mafia Franchises SL v. EUIPO (2018): a cláusula de 

moralidade em marcas na restritiva jurisprudência europeia 

 

 Intencionalmente, não mencionamos extensamente ao longo de nossa tese – 

que agora chega a seu último capítulo - a prática europeia a respeito da cláusula de 

moralidade em marcas (que lá também existe). Isso se deve a um fato que aqui ficará 

claríssimo: na contramão de nosso posicionamento, as premissas teóricas, jurídicas 

e doutrinárias envolvendo esta discussão são de cunho restritivo quanto às relações 

entre marcas e liberdade de expressão. Isso porque, no geral, o ambiente relativo à 

liberdade de expressão no âmbito da Comunidade Europeia não é dos mais 

promissores, havendo inúmeros exemplos de decisões que – sempre através de 

juízos de proporcionalidade – restringem as liberdades discursivas cada vez mais, sob 

o pretexto de assim estarem prestigiando outros direitos e liberdades800. Se a livre 

expressão é sufocada no geral, difícil imaginar que encontraríamos cenário diferente 

no ambiente específico do sistema marcário. 

 Buscaremos repassar rapidamente a jurisprudência europeia sobre cláusula de 

moralidade em marcas neste breve capítulo a partir de caso recente na matéria: La 

Mafia Franchises, SL v. EUIPO. Este caso, julgado recentemente, em si mesmo não 

serve como referencial teórico a respeito de como a comunidade enxerga a relação 

entre marcas e expressão, mas nos oferece bom ponto de partida para que possamos 

chegar a outras fontes relevantes que nos permitam identificar como o tema é 

geralmente tratado na União Europeia. Nossa proposta é a de que, durante este 

 
800 Com o perdão da afirmação generalizante, fato é que, do ponto de vista quantitativo, segundo 
levantamento confiável realizado pelo programa “Global Freedom of Expression”, operado pela 
Columbia University, os dois grandes tribunais europeus – o Tribunal de Justiça da União Europeia 
(TJUE) e a Corte Europeia de Direitos Humanos (ECHR), há mais decisões que “expandem a 
expressão” que decisões que “contraem a expressão”. No entanto, quando se faz uma análise 
qualitativa dos principais casos julgados por estes órgãos nos últimos anos, nota-se que há uma 
contração cada vez mais flagrante no modo como a livre expressão vem sendo entendida no âmbito 
comunitário, pelo menos no que diz respeito aos alicerces de nossa tese. O maior exemplo recente é 
caso E.S. v. Austria (2018), julgado pela ECHR (proporcionalmente, o TJUE não julga tantos casos 
envolvendo questões puramente expressivas em si, dado que tal se considera um direito humano. Nele, 
a Corte não viu problemas jurídicos em condenação criminal por “desrespeito a preceitos religiosos” 
cometido por pessoa que adotou determinado posicionamento que, mesmo fundamentado na lógica e 
em fontes fidedignas, foi considerado ultrajante para os praticantes de determinada religião e 
criminalizado. Trata-se, em resumo, do reconhecimento do exato contrário da prerrogativa que aqui 
defendemos quanto ao trato neutro do ponto de vista; ou, como Heine coloca, “prerrogativa do cidadão 
de expressão-não-punível-pelo-ponto-de-vista no âmbito do discurso público” vide capítulo 8, “b”). Não 
é que não existam boas decisões europeias em matéria de liberdade de expressão; é que as más são 
tão ruins (tendo em vista o que defendemos em nossa tese) que ofuscam as eventuais boas. Projeto 
“Global Freedom of Expression” acessível em: <https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/>. 
Acesso em: 04 jul. 2020. 
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processo, possamos também nos posicionar sobre os motivos pelos quais 

entendemos que soluções como estas não são adequadas frente ao caráter da livre 

expressão como prerrogativa democrática. No entanto, a tese na íntegra já cumpre 

este papel, razão pela qual, aqui, apenas ressaltaremos o que for mais importante na 

matéria. No mais, as abordagens jurídicas de Europa e Brasil em muito se 

assemelham nesta área – razão pela qual não teremos que reprisar nenhum 

argumento fundamental sobre o tema, já estando bem estruturadas as respectivas 

respostas e refutações. 

 O caso trata da marca “LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA”, utilizada pela 

empresa depositante, de nacionalidade espanhola, para identificar uma rede de 

restaurantes (além de utilizá-la em mercadorias relacionadas ao estabelecimento, 

como roupas, bonés e outras). Inicialmente, a marca foi deferida e concedida pela 

European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Manteve-se em registro de 2007 

a 2016, quando o órgão registrador comunitário acatou requerimento oriundo da 

República Italiana no sentido de decretar-se nulo (invalidity) o registro. A alegação da 

Itália era a de que o sinal nunca poderia ter sido registrado por esbarrar na cláusula 

de moralidade em marcas, constante do artigo 7 (1) (f) do European Union Trade Mark 

Regulation (EUTMR)801. Segundo a versão portuguesa do texto, não podem ser 

registradas "marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes” A versão em 

inglês, no entanto, traz outra nuance para a mesma norma: “trade marks which are 

contrary to public policy or to accepted principles of morality”. 

A República Italiana alegou que o registro da marca deveria ser considerado 

nulo ("inválido") por atentar, assim, à ordem pública e também aos "princípios 

estabelecidos de moralidade" ("established principles of morality"). Isso porque o sinal 

promove referência explícita a  

 

uma organização criminosa como a Máfia, que espalhou suas atividades em 

escala global e que causou, e ainda causa, dano e sofrimento a indivíduos, 

instituições e à sociedade como um todo. Por causa dos sentimentos 

profundamente negativos gerados pelos crimes praticados por membros da 

Máfia, qualquer pessoa italiana descrita ou chamada através dos termos 

 
801 A terminologia jurídica em propriedade intelectual no âmbito da União Europeia sofreu uma 
reformulação no ano de 2016. A antiga Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) passou 
a chamar-se European Union Intellectual Property Office (EUIPO), e o Community Trade Mark 
Regulation (CTMR) passou a chamar-se European Union Trade Mark Regulation (EUTMR). À época 
do caso, a nomenclatura antiga ainda era utilizada, mas aqui adotamos já a atualizada. 
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"Máfia" ou "Mafioso" se sentirão ofendidas. O fato de o termo "Máfia" estar 

associado a uma rede de restaurantes agrava o sentimento de perplexidade 

por diferentes motivos. Por um lado, esta associação manipula a imagem 

extremamente positiva da culinária italiana. Por outro, a associação do nome 

"Máfia" para com o texto "se sienta en la mesa" (se senta à mesa) é uma 

tentativa de atribuir alguma bondade ao nome da organização mais perigosa 

e brutal que já existiu na Itália. Trivializa o significado negativo da palavra802. 

 

 A decisão da EUIPO se inicia repassando a legislação aplicável ao caso, 

especialmente a análise realizada com base no Artigo 7 (1) (f) do EUTMR. Segundo 

o órgão, a lógica subjacente à norma é a de impedir o registro de marcas que conflitem 

com o "estado de direito" ("state of law") ou que sejam percebidas pelo público 

relevante como contrárias às regras de moral básicas da sociedade. Ressalta que, 

neste ponto, "moral pública" e "ordem pública" são conceitos que, apesar de 

diferentes, costumam se sobrepor. Repassa os argumentos das partes, reconhecendo 

que as provas colacionadas demonstram que a "Máfia" (italiana) realmente é 

responsável por atos brutais e atividades criminosas graves em geral. Reconhece que 

o termo em si guarda outros significados, mas que eles "não diminuem a ameaça 

emanada destas organizações". Sublinha que a máfia atua também em outros países 

da Europa. E que, por todos estes fatores, a registrabilidade do sinal deveria ser 

analisada tomando-se como base este cenário. 

Neste ponto, devemos comentar que é óbvio que toda máfia é uma organização 

criminosa perigosíssima. As de origem italiana são especialmente notórias não só pela 

violência marcante, mas também por conta dos inúmeros filmes e outras 

representações artísticas que dela se fizeram na história. Neste ponto, parece-nos 

extremamente débil a alegação do órgão segundo a qual só ficou sabendo deste fato 

(violência da máfia) porque provocada pelo próprio Estado italiano. De fato, como 

alega a titular, o uso do termo não permite pressupor glorificação, apoio ou estímulo 

 
802 Tradução nossa do original: “(...) expressly refers to a criminal organisation such as the Mafia, which 
has spread its activities on a global level and which has caused, and is still causing, harm and suffering 
to individuals, businesses, institutions and society as a whole. Because of the deeply negative feelings 
generated by the criminal acts performed by Mafia members, any Italian person described or called with 
the terms 'Mafia' or 'Mafioso' will consider it an offence.  The fact that the term 'Mafia' is associated to a 
chain of restaurants aggravates the feeling of astonishment for different reasons. On the one hand, such 
association manipulates the extremely positive image of Italian cuisine. On the other hand, the 
association of the name 'Mafia' with the text 'se sienta a la mesa' (in English 'Mafia takes a seat at the 
table') is an attempt at giving an attribution of kindness to the name of the most dangerous and brutal 
organisation which ever existed in Italy. It trivializes the negative meaning of such word”. 
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às organizações de fato, servindo como mera referência de "cultura pop" a estas 

organizações, ainda que sejam de fato deploráveis e perigosas. 

Voltando à decisão administrativa, a norma, segundo o órgão, visa impedir que 

a administração pública "auxilie pessoas que desejem desenvolver seus objetivos de 

negócio através de marcas que ofendam certos valores básicos da sociedade 

civilizada". Esta é a decisão do caso SCREW YOU, julgado pelo órgão administrativo 

revisor máximo, uniformizador ("Grand Board"). Daí conclui, abruptamente, que o 

significado da marca é extremamente ofensivo a qualquer pessoa "com nível normal 

de sensibilidade e tolerância" ("with a normal level of sensibility and tolerance"), que 

tenha consciência do perigo que a organizações mafiosas representam. A composição 

da marca "minimiza a ameaça" relacionada à organização criminosa ao fazer dela um 

"parceiro para jantar" (através do uso de "se sienta a la mesa") e ao usar a imagem 

de uma rosa. Por isso tudo, seria ofensiva a todos os que já foram vítimas de 

organizações mafiosas italianas e também a todos que, de maneira geral, estejam 

cientes do perigo que representam. 

Quanto ao nosso comentário de acima, o órgão ressalta que a marca vem na 

esteira da "idealização da cultura da máfia" ("trend of idealization of Mafia culture"). 

Aponta que, a despeito desta tendência, não há obrigação de o órgão auxiliar negócios 

que se aproveitem desta “romantização”. A palavra "máfia" continuaria sendo 

referência a estas organizações reais e perigosas, e a marca contribuiria com essa 

banalização, sendo ofensiva. Rememora outro caso julgado por órgão revisor da casa, 

referente à marca pleiteada para o jogo de videogame "MAFIA II" para apontar que 

não é o a mera referência ao nome da organização criminosa que sugere uma espécie 

de apoio ao crime. O que teria sido decisivo para a decisão do órgão, portanto, teria 

sido a composição do sinal com "se sienta a la mesa" e a imagem de uma rosa. Isso 

geraria "a impressão de uma possível convivência para com o crime" ("produces the 

impression of a possible conviviality with crime"), o que seria ofensivo a qualquer 

pessoa média. 

Este argumento nos parece risível. O jogo de videogame "MAFIA II", que 

conhecemos, permite ao jogador controlar personagens mafiosos e cometer crimes 

graves de maneira gráfica, - essa é justamente a diversão proposta por este jogo e 

tantos outros de estilo similar. Dizer que este uso da marca não "apoia o crime" 

enquanto um restaurante familiar o faz porque diz que "a máfia se senta à mesa" e 

usa a imagem de uma rosa não faz o menor sentido. Isso porque nenhum dos casos, 
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na verdade, constitui apoio real às atividades da máfia, a despeito das referências 

realizadas. Conforme o próprio órgão já reconhece, há uma cultura "pop" relacionada 

a estas organizações deploráveis, de modo que permitir a existência em registro de 

um destes sinais enquanto o outro é invalidado sob a alegação de que "sugere apoiar 

o crime" somente comprova quão subjetiva e aleatória - consequentemente, injusta e 

antijurídica - é a prática da cláusula de moralidade também na Europa, pelos mesmos 

motivos que apontamos ao longo de toda nossa tese e que aqui reforçamos. 

Por fim, a decisão coloca que o público espanhol também associaria a marca 

às atividades criminosas da máfia, sendo ofendido por isso, e que o fato de que um 

guia de turismo removeu referências ao restaurante do titular da marca (essa foi outra 

das provas colacionadas pela Itália no processo) seria apto a comprovar tal alegação. 

Trata-se de outra passagem verdadeiramente risível - é óbvio que todos sabem que a 

máfia é algo ruim, sendo mais inimaginável, em verdade, que alguém - quiçá a grande 

maioria do público - se sinta ultrajado porque um estabelecimento resolveu se dar este 

nome. Após outros trechos de baixa relevância para nossa análise, a Divisão de 

Cancelamentos (Cancellation Division) da EUIPO decidiu por desfazer o registro do 

sinal (que já sobrevivia há quase uma década). 

Ato contínuo, foi apresentada apelação contra a decisão de desconstituição do 

registro. Os argumentos apresentados pelas partes são praticamente os mesmos. 

Como novidade digna de citação na decisão do recurso está a menção ao fato de que 

marcas não podem "apoiar atividades que estejam manifestamente direcionadas 

contra a ordem pública, como aquelas de um terrorista" ("trade marks must not 

endorse activities that are manifestly directed against public order, such as those of a 

terrorist") como argumento para manutenção da nulidade. Esta passagem nos remete 

a nosso capítulo 12, tendo em vista que a marca citada é "BIN LADIN". Conforme ali 

vimos, há uma diferença entre "apoiar" e de fato prestar auxílio. Naquele capítulo 

oferecemos nosso posicionamento sobre porque a mera opinião favorável mesmo a 

estes nojentos terroristas integra a liberdade de expressão, que só não se faz presente 

quando o apoio transcende o plano discursivo e se torna material (material support).  

No mais, a decisão é igualmente frágil em seus fundamentos. Chega a apontar 

que há um "forte consenso" entre os membros da União segundo o qual o crime 

organizado necessita ser combatido - como se isso não fosse a constatação mais 

óbvia do mundo. Afirma, logo em seguida, que a EUIPO é agência da União Europeia 

que necessita ter posicionamento rígido contra tudo aquilo que viole seus princípios 
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básicos, dentre os quais estariam o repúdio a marcas que possam ser entendidas 

como prestadoras de "apoio ou benefício" ("support or benefit") a organizações 

criminosas. A marca promoveria o nome da organização criminosa e, por isso, seria 

contrária à ordem pública. Rejeita o pleito revisional após fazer outras considerações 

que apenas ratificam o teor da decisão inferior. 

O fato de ambas as decisões se basearem em argumentos genéricos ilustra, 

no sentido de nossa tese, como é plenamente possível encontrar-se os motivos que 

se deseje para justificar a mitigação da livre expressão, especialmente em marcas. A 

marca de um restaurante familiar (!) foi entendida como apoiadora explícita e 

verdadeira das pesadíssimas atividades criminosas praticadas pelas máfias. E isso 

tudo quase uma década após a marca ter sido registrada sem qualquer contratempo 

perante o órgão, que só se deu conta da tamanha violação à ordem pública porque o 

Estado italiano, através de seu embaixador na Espanha, resolveu insurgir-se contra o 

sinal. Inclusive, todo esse ultraje contra a "glorificação da máfia" não se verifica em 

outros casos onde a palavra é usada, mesmo que seja empregada em jogo onde 

qualquer um do público pode entrar no corpo de um mafioso virtual, roubar e matar 

pessoas fictícias. 

Decerto que somos completamente favoráveis à marca do jogo de videogame 

tanto quanto somos pela possibilidade de reconhecimento da marca do restaurante. 

O elevado grau de ofensividade do sinal, afirmado em ambas as decisões 

administrativas, parece, quando muito, artificial e simulado. O próprio titular, inclusive, 

registra que nunca havia recebido qualquer reclamação do público em virtude do 

nome utilizado. No entanto, grupos de burocratas decidem que todo o público europeu 

médio se sentirá ultrajado por esta menção ao nome da organização criminosa, mas 

não por outras. Tudo isso nos proporciona a forte impressão de que não há análise 

jurídica alguma envolvida, mas simples política com verniz de Direito. É outro motivo 

pelo qual cláusulas de moralidade não devem ser aceitas não só no ordenamento 

jurídico brasileiro, mas em qualquer outro que tenha como pilar democrático a 

liberdade de expressão (caso de inúmeros ao redor do mundo). 

Após as decisões administrativas que anularam a concessão do registro, o caso 

foi levado ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), que goza de competência 

para julgar a matéria tendo em vista tratar-se de decisão de órgão comunitário. 
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O caso La Mafia Franchises, SL v. EUIPO foi julgado pela Nona Seção do 

Tribunal Geral da corte em 15 de março de 2018 (Processo T-1/17)803. A República 

Italiana participou na qualidade de interveniente. Após uma revisão dos argumentos 

das partes - que são essencialmente os mesmos apresentados na esfera 

administrativa - o Tribunal passa a analisar o mérito da questão. A primeira 

observação relevante é a de que o grau de ofensividade do sinal deve ser medido 

"com base nos critérios de uma pessoa razoável que tenha limiares médios de 

sensibilidade e de tolerância", citando precedentes804. Discorre, ainda, que "os sinais 

suscetíveis de serem apreendidos como contrários à ordem pública ou aos bons 

costumes não são os mesmos em todos os Estados‑Membros, nomeadamente por 

razões linguísticas, históricas, sociais e culturais", entendimento fixado no julgamento 

de caso paradigmático que decidiu sobre a inviabilidade do registro de marca 

correspondente ao antigo emblema da União Soviética, considerado inviável porque, 

na Hungria, tal simbologia é proibida por lei (caso T-232/10, de 2011). 

Tem-se desde já, e o ponto seguinte do acórdão é justamente esse, que uma 

marca, para não esbarrar neste óbice de moralidade, deve ser considerada inofensiva 

no contexto de todos os países da União Europeia, o que é dificílimo. De fato, um dos 

precedentes citados (caso "CURVE", T-266/13, de 2014) trata de marca que foi 

indeferida porque, em um dos inúmeros idiomas da União, esta palavra é considerada 

xingamento. Decerto que se trata de um problema particular da União Europeia, onde 

diversas culturas e idiomas convivem, mas serve para ilustrar, de qualquer forma, 

como este filtro impõe óbice verdadeiro à expressão. Basta uma simples constatação 

de que a expressão pode ser considerada ofensiva no contexto específico de um país 

 
803 A citação de trechos do acórdão, que trazemos entre aspas e no corpo do texto, advém todas da 
tradução oficial para português (de Portugal) do caso. Disponível em: 
<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-1/17&language=PT>. Acesso em: 06 jul, 2020. 
 
804 Um deles é o caso da marca ¡QUE BUENU YE! HIJOPUTA (Processo T-417/10, julgado em 2012). 
Nele, o mesmo TJUE se manifestou mais diretamente questões ligadas à liberdade de expressão - que 
é o foco de nossa tese. No entanto, a análise jurídica constante do caso serve apenas para concluir, 
de maneira rápida, que como a marca pode continuar a ser usada sem os benefícios do registro, o 
indeferimento em nada afeta a livre expressão. Trata-se, grosso modo, do mesmo desfecho do caso In 
Re McGinley, oriundo da jurisprudência americana. No entanto, a decisão americana é de 1984, tendo 
sido revertida recentemente. Ou seja: a Europa chegou em 2012 à mesma conclusão a que Estados 
Unidos chegaram em 1984 (com a diferença de que já progrediram deste modo arcaico de enxergar-
se marcas). Optamos por analisar o caso LA MAFIA, e não o caso HIJOPUTA, por entender que o 
primeiro oferece mais pontos de reflexão relevantes para a tese, a despeito de não haver uma 
discussão explícita sobre a relação entre marcas e liberdade de expressão. 
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para que seja integralmente vetada. Daí decorre que, em havendo esta intenção, o 

terreno de supressão da expressão é amplo. 

Após estas definições iniciais, o acórdão aponta ser irrelevante o fato de que a 

máfia não figura lista europeia de organizações terroristas, porque mesmo assim é 

uma organização criminosa e isso basta para atrair a aplicação do dispositivo 

restritivo. Depois, passa a reiterar como a máfia atua em atentado aos valores da 

União Europeia, principalmente em virtude dos crimes que praticou e pratica na Itália 

e em outros territórios. Por estes motivos, o termo seria "apreendido de forma 

profundamente negativa em Itália", país que vem lutando contra a máfia há décadas. 

O argumento no sentido de que o público não enxerga na marca efetiva glorificação 

dos atos criminosos da máfia (pelo que não choca ou ofende) e que marca evoca 

somente elementos da série cinematográfica The Godfather ("O Poderoso Chefão") 

também foram tidos como irrelevantes para a análise judicial. O Tribunal ressalta que, 

como não é "intrínseco à marca" estar associado com esta conhecida série de filmes, 

não há como levar em consideração os argumentos de associação. Ainda, aponta que 

"nenhum elemento da marca controvertida evoca diretamente essa saga", a despeito 

da presença da palavra "máfia" e do uso da rosa, acentuadamente característica 

ligada ao personagem Don Vito Corleone (fato que foi ignorado pela decisão). Essa 

rosa, segundo a decisão, "poderá ser vista por uma grande parte do público pertinente 

como o símbolo do amor ou do espírito de concórdia, contrastando com a violência 

que caracteriza as ações da Máfia". 

Reproduz, em seguida, os argumentos do órgão administrativo segundo os 

quais associar-se a máfia a uma reunião em torno de uma mesa pode "normalizar" a 

existência da máfia, banalizando as atividades ilícitas por ela praticadas. Arremata o 

caso afirmando que, por "passa[r] uma imagem global positiva desta organização e 

(...) banaliza[r] os graves atentados cometidos (...)" a marca deve ser entendida como 

algo que choca e ofende. Irregistrável, portanto, em virtude da aplicação da cláusula 

de moralidade. 

Como adendo, ainda comenta o caso da marca MAFIA II, relativa ao jogo de 

videogame, e outra que estaria em situação análoga ("CONTRA-BANDO"). Afirma que 

os precedentes administrativos não vinculam a atuação futura do órgão. Seriam, por 

isso, totalmente ignoráveis para a análise do caso em questão. Nem a constatação de 

que inúmeras marcas contendo o elemento "máfia" se encontravam registradas 

perante o órgão registrador italiano foi capaz de socorrer o pleito. O Tribunal alegou 
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que o sistema europeu de marca é autônomo, não devendo qualquer coerência a 

decisões de estados-membros. Após, negou provimento ao pleito, mantendo 

invalidada a marca "LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA". 

O caso acima narrado e ligeiramente por nós comentado aparenta ter pouco a 

contribuir com nossa tese, mas isso não é verdade. Tem-se aí exemplo perfeito de 

como atuam países onde a liberdade de expressão pouco importa, estando sempre 

pronta a ser sacrificada em nome de valores abstratos de urgência supostamente mais 

elevada. Não temos como compreender de onde decorre o interesse de um Estado 

dirigir-se a um órgão supranacional (EUIPO) para requerer a desconstituição de 

registro de marca já existente há quase uma década. As alegações no sentido de que 

o termo é profundamente ofensivo a valores fundamentais vale para virtualmente 

qualquer expressão que se queira ver suprimida. 

Como vimos no capítulo 13, em citação a Strossen, mesmo as marchas de 

Martin Luther King, Jr. pelos direitos civis eram comumente apontadas ofensivas e 

"perigosas", pelo que era facilmente possível rotulá-las como "atentatórias a valores". 

Nosso ponto é o de que argumentos como os usados pela EUIPO e pelo TJUE com 

toda a naturalidade para afirmar a existência de uma "grave ofensa" são 

extremamente genéricos e de fácil alegação, podendo ser invocados para 

praticamente qualquer expressão de pensamento "politicamente incorreto" ou que 

saia, minimamente, de uma moldura definida pelo Estado. A decisão é passada de 

maneira tão implacável, ignorando-se mesmo evidências pulsantes em sentido 

contrário, que nos parece verdadeiramente arbitrária. O fato de nunca haver tido 

sequer uma reclamação do público acerca de um sinal tão profundamente ofensivo e 

inaceitável, além do fato de haver marcas utilizando o termo "máfia" reconhecidas 

oficialmente dentro do próprio ordenamento jurídico italiano, em nosso ver, sinalizam 

a completa insustentabilidade das decisões tais como proferidas. Isso porque se o 

mero uso da palavra "máfia" e demais referências à sua simbologia fossem, de fato, 

algo tão profundamente ofensivo - mesmo que "banalizassem" ou "normalizassem" os 

atos criminosos destes grupos - nunca se toleraria seu uso, em nenhum contexto - 

inclusive em obras literárias e artísticas em geral. 

A análise deste caso, que propusemos para este capítulo, serve para ilustrar o 

grau de arbitrariedade e aleatoriedade que a existência de uma cláusula de 

moralidade permite ao Estado alcançar, assumindo ares verdadeiramente censórios. 

A livre expressão e a segurança jurídica são completamente "atropeladas" por normas 
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como estas, que permitem facilmente acusar, mediante fundamentação genérica, 

virtualmente qualquer discurso de "violar valores", “direitos” e construções similares. 

Mesmo uma marca banal e inofensiva como "LA MAFIA SE SIENTA A LA 

MESA", que sequer cita uma organização criminosa específica805, e usada em 

restaurantes familiares, foi declarada como algo perigosíssimo e antissocial a ponto 

de ser defenestrada do sistema marcário sem a mínima chance de evasão por parte 

do titular. Perdendo a marca, resta ao titular manter-se regional e pequeno ou mudar 

de identificação. Em outras palavras, alterar a forma com que se expressa ou arcar 

com as consequências (no caso, ilegítimas) disso. A diferença é que, neste caso, é o 

Estado que impõe, de maneira artificial, tais consequências e ônus ao particular. Em 

um ordenamento onde o processo constante de debate público funciona normalmente, 

é a sociedade que se dirige ao restaurante para repudiar seu alegado "apoio à máfia" 

(que sequer existe verdadeiramente), não agentes públicos que o fazem baseando-

se em leituras abstratas da realidade e sem qualquer objetivo aparente. 

Em suma, o que tentamos atentar e exemplificar com a leitura deste caso é 

que, se essa expressão pode ser facilmente suprimida pelo Estado da forma que foi - 

mediante fundamentação altamente frágil e contraditória - qualquer outro discurso 

pode ser alvo do mesmo processo arbitrário. Como dissemos em outras passagens, 

"basta querer". E o fato de o Brasil, como vimos, estar muito mais próximo da prática 

europeia na matéria que dos Estados Unidos já demonstra o porquê de pouco termos 

comentado normas e decisões europeias em nossa tese, senão para demonstrar seus 

eventuais equívocos e dicotomias. Ressalta, por fim, a relevância da discussão que 

tentamos aqui promover. 

  

 
805 Tanto é que a máfia italiana, em si, é mais conhecida como Camorra, Cosa Nostra e outros nomes 
que permitam uma pormenorização dos grupos referidos (que, ao contrário do que pressupõe a 
decisão, são muitos, e não um só). O termo “máfia”, isoladamente, é usado para designar qualquer tipo 
de organização criminosa. Tanto é que é comum usar-se “máfia chinesa”, “máfia japonesa”, e assim 
por diante. Até “máfia do apito” tem registro na literatura brasileira. Não há uma vinculação específ ica 
com grupos italianos, apesar de incutir, por vezes, alguma lembrança remota de filmes como The 
Godfather. 
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CONCLUSÃO DA PARTE III: O estudo da jurisprudência internacional 

permite repensar o modo como o ordenamento jurídico brasileiro pode 

melhor compreender as relações entre marcas e liberdade de expressão. 
 

 O objetivo desta Parte III foi o de identificar como nossa tese se aplica e 

identifica a casos concretos de elevada relevância no cenário jurídico internacional. 

Desta forma, torna-se possível que possamos enxergar de maneira mais clara 

exemplos bons e ruins ao Direito brasileiro nesta matéria. Cada um dos três casos 

destrinchados nessa última seção de nossa já demasiadamente longa tese nos 

permitiu enxergar a trajetória da marca desde seu depósito, passando por todo o 

trâmite administrativo, até chegar ao grau mais elevado de apreciação judicial. Essa 

visão ampla de cada um dos exemplos, cada qual com seu contexto específico permite 

entender muito mais facilmente os motivos (todos já anteriormente destrinchados e 

discutidos em variados capítulos de nosso estudo) que conferem correção e 

importância à nossa tese. 

 Matal v. Tam é certamente o caso de maior relevância dentre todos os 

analisados porque simboliza o primeiro ato de reconhecimento de um componente 

expressivo em marcas. Sobre este caso, é de se rememorar que o CAFC (tribunal 

federal de segunda instância nos Estados Unidos) inicialmente se limitou a aplicar o 

caso In Re: McGinley, de 1984, para concluir de maneira quiçá precária e automática 

que o indeferimento de uma marca não interfere na livre expressão porque a 

mensagem continua podendo ser transmitida em sociedade por outros meios. Apenas 

mediante provocação realizada por uma das magistradas do Tribunal é que o caso foi 

afetado a uma espécie de “plenário” ou “órgão especial”, composto por mais 

julgadores, para que uma reanálise permitisse entender como marcas se relacionam 

com liberdade de expressão. E o resultado foi o reconhecimento de que esta relação 

ocorre de maneira tão umbilical que há sim uma preocupação democrático-

constitucional com o efeito que leis de “cláusulas de moralidade” exercem sobre o 

debate público. A leitura do caso no âmbito de nossa tese teve o importante propósito 

de aclarar como ocorreu este processo até sua marcha posterior à Suprema Corte. 

 Houve um cuidado especial, note-se, em comentar cada um dos argumentos 

jurídicos apresentados nos casos, de forma que o caráter contributivo intrínseco à tese 

de doutorado ficasse mantido também nesse trecho final, a despeito de seu 

inescapável caráter um pouco mais descritivo. Não nos ativemos, assim, a 
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simplesmente constatar quais foram os argumentos apresentados, preocupando-nos 

sempre em inseri-los no contexto de nossa tese, referenciando os capítulos 

relevantes, e comentando seus erros e acertos segundo nosso entendimento 

fundamental. Assim fugimos à tentação de simplesmente recorrermos a “argumentos 

de autoridade” para efetivamente contribuirmos com a dogmática jurídica, em caráter 

inovativo, como uma tese deve ser. 

 Ainda sobre Tam, tem-se que este caso é importante também para ilustrar, com 

clareza solar, como a defesa das “marcas ofensivas” não é sinonímica à defesa de 

expressões de preconceito ou de “ódio”. Demonstra como mesmo minorias e 

populações “marginalizadas” podem usufruir da liberdade de expressão para 

ressignificar palavras usadas para fazer-lhes chacota e ridicularizá-las, constituindo-

se em efetivo esforço para combater o preconceito (ao invés de perpetuá-lo). Deixa 

claro, ao mesmo tempo, que essa defesa só tem como ocorrer se essa liberdade de 

expressão for plena, o que inclui o sistema de registro marcário. Se for apenas parcial 

ou condicionada, como pressupõe a cláusula de moralidade (visto que agentes 

públicos podem censurá-la ou desestimulá-la), esse ato de contradiscurso perde muito 

de sua força dentro do debate público, porque torna-se desinteressante desenvolvê-

lo sob uma perspectiva comercial e também porque o Estado já o desqualifica como 

“ofensivo” desde a partida.  

Assim, o reconhecimento de uma marca “ofensiva” implica em dar uma chance 

ao titular de provar à sociedade o valor da mensagem que deseja transmitir mediante 

seu uso, seja no comércio ou em atividades sem finalidade lucrativa (a proteção se 

aplica a ambas as searas sem qualquer problema). Se a mensagem não gozar 

verdadeiramente deste valor – se for verdadeiramente “ofensiva” - a marca já tende 

ao fracasso, pelo que é desnecessário que o Estado se sub-rogue nesta função e 

profira este julgamento no lugar da sociedade (o Estado não é a sociedade). A análise 

deste caso foi o que nos permitiu aclarar este ponto para além de qualquer dúvida. 

 Já Iancu v. Brunetti simboliza mais os limites externos de nossa tese, visto que 

trata de palavreado de baixo calão, sexual, blasfemo e assim por diante. É um passo 

à frente de Tam no patamar expressivo porque aborda discursos que a sociedade, em 

geral, repudia. Não se trata sequer de discursos “de ódio” em si, mas de expressões 

de caráter por vezes mais “repugnante”, mais impróprios ao contexto social 

corriqueiro, como os ligados à sexualidade explícita. Sua análise, assim, permite-nos 

atentar ao fato de que a livre expressão não serve só para garantir o livre trânsito 
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daquilo que agrada ou “contribui positivamente” para a sociedade. Por outro ângulo, 

atenta ao fato de que o “agradar” ou o “contribuir positivamente” é algo 

verdadeiramente relativo. Só através do livre trânsito de toda expressão (excetuadas 

aquelas em relação às quais, por seu caráter justificada e concretamente perigoso, 

sejam de supressão urgente) é que a sociedade tem a chance de decidir o que 

“agrada” e o que “contribui positivamente”. E, como a sociedade não é composta de 

uma massa homogênea, mas de humanos com predileções e visões distintas de 

mundo, raramente será o caso de desestimular ou impedir a expressão de algo 

somente por conta de seu caráter “ofensivo”. Afinal, este também depende de um grau 

elevado de subjetividade – daí que, no máximo, algo só pode ser ofensivo na média, 

nunca absoluta e indistintamente. Brunetti, acima de tudo, ajuda a ilustrar como nossa 

tese serve para amplificar as vozes de todos – daqueles de quem gostamos e aqueles 

que detestamos. 

 Já o caso La Mafia, oriundo da jurisprudência europeia, atua como “contrapeso” 

à nossa tese, simbolizando o oposto estatizante e paternalista de nossas premissas 

mais liberal-conservadoras. Trata-se de uma aplicação “fulminante” da cláusula de 

moralidade para desconstituir registro já concedido há, então, quase uma década, 

para uma marca verdadeiramente inofensiva. O fato de haver um Estado nacional 

(Itália) na figura do requerente da nulidade é fato verdadeiramente atípico que dá ao 

caso ares políticos. A argumentação, toda genérica e que parte do óbvio (como a 

constatação de que a máfia é algo ruim), é um exemplo típico de como se aplicam 

corriqueiramente cláusulas de moralidade. Vimos o mesmo ocorrer em nosso INPI 

brasileiro, e aqui a diferença é tão somente a de que o entendimento foi esboçado por 

um órgão judicial. A argumentação pobre em que se firma o julgado permite o 

indeferimento de qualquer marca por qualquer motivo – e o contrário também (como 

foi o caso de MAFIA II, que citamos brevemente no capítulo 18). 

 Mesmo o fato de La Mafia não ter se debruçado especificamente sobre teses 

relativas à liberdade de expressão (que, como vimos, foram decididas de maneira 

idêntica a McGinley no caso “QUE BUENU YE! HIJOPUTA”) não retiram seu valor 

analítico para nosso estudo. Isso porque ilustra justamente como ignorar a presença 

da livre expressão neste contexto conduz, inequivocamente, a aplicações arbitrárias 

e subjetivas de valores abstratos, decididos no calor do momento por entes públicos 

que não falam em nome da sociedade. Daí que, anedoticamente, o modo como o 

Tribunal de Justiça da União Europeia entendeu a cláusula de moralidade em marcas 
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neste caso não deixou a desejar em sufocamento da livre expressão quando 

comparado à cláusula de moralidade da legislação chinesa. Esta, em seu artigo 10, 

(8), dita que é inviável o registro de marcas que sejam "prejudiciais à ética ou 

costumes socialistas, ou que tenham outras influências nocivas". Em suma: o Estado 

decide, com base no que quiser, sem precisar oferecer justificativas concretas e 

razoáveis, que supressões quer desestimular ou suprimir. O precedente serve 

justamente para ilustrar, através do “contraexemplo”, a importância de tudo o que 

nossa tese defende. 

 O estudo destes casos, em suma, permite repensar o modo como o 

ordenamento jurídico brasileiro pode melhor compreender as relações entre marcas e 

liberdade de expressão. A análise de Tam e Brunetti permite concluir que há uma 

visão alternativa do sistema de registro marcário que contempla a livre expressão – 

justamente removendo o único dispositivo analítico em marcas que recai sobre seu 

componente expressivo. O contraexemplo de La Mafia demonstra que, em se 

continuando com o atual sistema, o que se tende a ter é um ambiente cada vez mais 

arbitrário, sufocante à livre expressão com decisões anti-isonômicas, parcamente 

fundamentadas e, por tudo isso, injustas e juridicamente intoleráveis – ainda que 

eventualmente referendadas por tribunais superiores. 

Ainda que as decisões analisadas tenham sido proferidas no contexto de 

ordenamentos estrangeiros, é plenamente possível aproveitar as discussões para 

pensar-se o Direito brasileiro. Isso porque, em sendo a livre expressão a lente e o 

pano de fundo através do qual enxergamos cada um destes julgados, nada em nosso 

sistema impede que para cá transportemos todas as experiências boas, mantendo 

afastados os erros identificados. Todos os países verificados igualmente repudiam o 

preconceito e a violência, pelo que tal ótica não serve para eventual diferenciação. 

Pelo contrário, são amplamente reconhecidos como territórios onde a ciência jurídica 

goza de grande prestígio e efetividade geral como instrumento de pacificação social. 

Por isso mesmo é que suas lições – para o bem ou para o mal – nos servem. É 

justamente por isso que nossa proposta com esta Parte III foi a de promover o diálogo 

possível – e necessário – destes casos paradigmáticos para com o Direito brasileiro. 
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SÍNTESE CONCLUSIVA GERAL E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Uma vez mais escusando-nos pela extensão alongada que nosso estudo 

assumiu é que iniciamos nosso último passo, consistente em rememorar 

sinteticamente todas as etapas de nossa caminhada, relembrando as principais lições 

constatadas para, ao fim, apresentarmos nossas conclusões e apontarmos o que 

vislumbramos como o rumo da temática. Antes, temos o dever de aclarar que tudo o 

que aqui fizemos constar guarda um propósito específico, consonante com nosso 

objetivo de “cercar o tema” tanto quanto fosse possível. Nossa conduta acadêmica 

tem sido, desde o nosso Marcas Não Tradicionais, a de buscar incluir em nossas 

pesquisas tudo o que entendemos ser relevante para que a obra se torne o mais 

completa possível acerca da temática proposta, vislumbrando, mesmo assim, a 

necessária limitação de seu escopo. 

 O objetivo de todo o trabalho é atentar ao fato de que marcas são um veículo 

para a prática da liberdade de expressão – bastante poderoso, inclusive. Em verdade, 

sequer faz sentido falar-se em marcas se tentarmos ignorar que elas guardam um 

componente expressivo que tão fundamental que, se extirpado, perdem sua função. 

Marcas não servem apenas para que a pessoa que vai ao mercado saiba que certo 

produto vem de determinado fornecedor. Essa visão é simplista demais; o principal 

componente das marcas, em verdade, é a transmissão de ideias. Não fosse o caso, 

sequer seriam necessários logos ou nomes criativos de empresas e produtos – 

bastaria uma forma de diferenciação genérica de procedência para que se atingisse 

um grau razoável de eficiência na identificação de fornecedores. 

A cláusula de moralidade interfere negativamente no ambiente de livre trânsito 

de ideias consubstanciado nas marcas. Isso justamente porque, ignorando o ideal de 

neutralidade do ponto de vista no trato do discurso pelo Estado, permite filtrar, com 

base em critérios subjetivos e incertos (portanto despidos de juridicidade), as ideias 

transmitidas através dos signos distintivos. A imposição destas limitações obstaculiza 

o exercício da livre expressão e, assim, prejudica o andamento sadio do debate 

público, que é pilar democrático anterior à própria Constituição. Daí nossa proposta 

de identificar os motivos pelos quais, no Direito, referida norma restritiva não tem como 

sobreviver frente ao predicado da livre expressão. Esse é o núcleo de nossa tese – 

todo o restante é complementar a essa ideia fundamental. 
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 Daí que, por óbvio, se marcas transmitem ideias, marcas são também 

receptáculos; cartuchos nos quais se carregam e recarregam expressões de ideias 

variadas. Por isso mesmo que os primeiros desafios que tivemos que superar em 

nosso estudo – nos capítulos 1 e 2 – se relacionaram com questões acerca da 

capacidade expressiva das marcas.  

A possibilidade de pessoas jurídicas (os maiores titulares corriqueiros de 

registros em qualquer lugar do mundo) se expressarem foi analisada para que 

pudéssemos, em caráter preliminar, prosseguir na própria discussão. Se tais entes 

não tivessem sequer capacidade jurídica de expressão, seria insustentável mesmo 

prosseguirmos na tese. Como vimos, não foi o caso: pessoas jurídicas de todas as 

naturezas são plenamente capazes de se expressar. Daí partimos para a questão do 

discurso comercial (commercial speech) – justamente porque é comum que se alegue 

que o atrelamento necessário das marcas ao ambiente comercial tende a afetar sua 

característica como expressão. Vimos que, pelo contrário, não é o discurso comercial 

que se eleva ao grau de protegido constitucionalmente porque assume caráter de 

comentário político, social e assemelhados; é o comentário desta natureza que não 

perde seu grau de proteção constitucional apenas porque passa a ser proferido no 

ambiente comercial. 

Superadas estas questões verdadeiramente “preliminares” (no sentido jurídico-

processual do termo), passamos a outro tópico fundamental: entender se e como a 

recusa de um registro afeta a livre expressão. Nunca tentamos negar que o 

proferimento de ideias independe do registro marcário, razão pela qual continua 

plenamente possível falar mesmo sem ter-se uma marca; é, em verdade, o natural. 

No entanto, esse fato não permite admitir que o ato de indeferimento baseado no teor 

do ponto de vista expresso na marca em nada afeta a livre expressão. Se vimos, no 

capítulo 1, que marcas são veículos aptos a carregar a manifestação de ideias, 

vincular a obtenção deste benefício legal à aderência a critérios de “pureza ideológica” 

implica impor condições que, se violadas, permitem punir o mero exercício daquilo 

que é um direito fundamental. São as “condições inconstitucionais”, objeto da 

unconstitutional conditions doctrine, plenamente aplicável no Brasil. Vimos, nesta 

esteira, que a impossibilidade de obter-se um registro de marca por estas razões 

expõe o falante, sem motivo juridicamente sustentável, à possibilidade de plena 

contrafação não só de seu sinal como, em consequência, também de suas ideias. Os 

benefícios obtidos com o registro de marca são amplamente conhecidos. No campo 
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expressivo, entretanto, concluímos que não dispor de uma marca por motivo 

juridicamente tão irrazoável como a aplicação da cláusula de moralidade diminui o 

controle que o registro daria ao titular sobre a forma e conteúdo da mensagem 

expressada, dificultando sobremaneira o controle da presença pública da entidade ou 

pessoa representativa de determinado posicionamento. Não ter a marca inviabiliza, 

como vimos, o acesso a diversos mecanismos de solução de controvérsias; a 

programas de coibição de contrafações – tais como as ocorridas na internet, em 

plataformas de marketplaces; interfere no registro prioritário de domínios de internet; 

entre outros aspectos que permitem concluir que a ausência da marca dificulta 

sobremaneira o controle da presença pública daquele falante em específico. 

Em conclusão a este trecho, vimos que a negativa de registro em razão da 

aplicação da cláusula de moralidade, mesmo que não constitua censura absoluta e 

direta ao discurso, tem o condão de inibi-lo, desestimulá-lo de maneira juridicamente 

inepta. É o chamado chilling effect, que é tão inadmissível em um sistema 

democrático-constitucional quanto a censura direta, seja prévia ou posterior. Se não 

há justa causa para suprimir-se uma expressão ou inibir seu proferimento, e é isso 

que a cláusula de moralidade faz, ela se equipara, sim, a uma forma de censura. 

No terceiro capítulo, analisamos as repercussões jurídicas estritas do ato de 

concessão de um registro de marca em relação à expressão. Vimos que, se é 

completamente razoável e até imprescindível que o Estado possa ter sua própria 

“visão de mundo”, não tendo que, dentro de sua estrutura executiva, abrir espaço a 

concepções contraditórias, o ato de registro não equipara a expressão marcária a um 

discurso proferido pelo Estado. Concluímos que, por este e outros motivos, não há 

que se falar na possibilidade de maior ingerência pública no discurso que transita pelo 

sistema marcário em virtude de este ser mantido com recursos públicos ou pela 

aposição de seus símbolos em documentos, publicação em canais oficiais, e assim 

por diante. 

Se os três primeiros capítulos se focaram na questão das marcas como 

corolário da livre expressão, os capítulos seguintes (4 e 5) debruçaram-se sobre os 

pretensos motivos para a própria existência da lei. Norma essa que, por sua vez, 

permite (ilegitimamente) elevado grau de ingerência pública no conteúdo de discursos 

privados. Ali, promovemos inicialmente uma investigação sobre o que motiva a 

existência de uma cláusula de moralidade marcária no ordenamento jurídico em 

primeiro lugar. Em verdadeiro exercício de arqueologia jurídica, pudemos ver que a 
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cláusula de moralidade é uma das únicas proibições que existe desde o primeiro 

diploma legal acerca do tema no Brasil, ainda na época do Império. Passando pela 

Convenção de Paris e pelo Acordo TRIPS, ela veio se mantendo nas legislações sem 

muita discussão a respeito de seus motivos justificantes no âmbito legislativo. Tanto 

que tudo o que pudemos encontrar foi um debate acerca do tema em anais já 

centenários do Senado. No mais, o capítulo observou o que entendemos serem os 

motivos fundamentais a justificarem a existência de uma norma como aquela 

constante do inciso III do art. 124 da LPI. O capítulo seguinte – um dos mais 

importantes de toda a tese - se dedicou a desconstruir estas justificativas, mostrando 

porque nenhuma delas tem razão de ser ou não se sustenta juridicamente frente ao 

predicado da livre expressão. Ali introduzimos conceitos doutrinários importantes 

(oriundos de Stuart Mill, Frank Furedi e outros) a exemplo do que identifica a tal 

“censura terapêutica” em que se baseia o inexistente “direito de não se sentir ofendido” 

que espera, do Estado, ingerência no debate público que se traduz em completa 

predação da autonomia e responsabilidade morais dos indivíduos. Introduzimos 

também conceito importante, por nós aqui cunhado, a respeito do “paradoxo da 

cláusula de moralidade”. 

Já os capítulos 6, 7 e 8, que encerram a Parte I, se dedicam a analisar porque 

a livre expressão necessita ser entendida como impeditivo intransponível a existência 

de uma norma como a cláusula de moralidade em marcas. Através de uma reflexão 

fundamentada em referenciais teóricos como John Stuart Mill e Eric Heinze, vimos 

que a necessidade de o Estado não discriminar discursos com base no ponto de vista 

expressado é verdadeiro princípio que eleva o livre discurso ao patamar de 

prerrogativa democrática. Este último ponto impede que embates entre a livre 

expressão e outros direitos, ainda que importantes, imponham sempre derrotas à 

prerrogativa discursiva, como quase sempre ocorre em sistemas hermenêuticos 

baseados em métodos de ponderação e proporcionalidade – a exemplo do Brasil. 

Discutimos especialmente como a vagueza da cláusula de moralidade a torna 

juridicamente inviável. Vimos, também, que o sistema marcário não se constitui em 

“contexto especial” ou “limited public forum”, como uma escola, uma prisão ou uma 

sala de tribunal – lugares onde é não só legítimo como necessário que exista maior 

possibilidade de ingerência do Estado no controle da forma e conteúdo de discursos 

ali proferidos. 
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Em suma, a Parte I, de caráter mais fundamental e abstrato, tratou das 

premissas teóricas nas quais a tese se firma. Oferece os motivos jurídicos concretos 

pelos quais entendemos que não pode existir, no ordenamento jurídico brasileiro, 

qualquer norma que imponha um filtro de moralidade como óbice à obtenção de um 

registro de marca. Proibições neste sentido, em conclusão, não são apenas 

inconstitucionais; são verdadeiramente ilegítimas, porque, ao discriminar com base no 

ponto de vista expressado – favorecendo uma ou outra ideia ao passo em que 

prejudica outra - são fundamentalmente contrárias à própria democracia e seu 

fundante processo permanente de debate público. 

A Parte II se dedicou a abordar, tema por tema, discussões jurídicas específicas 

a respeito de cada uma das hipóteses mais corriqueiras de aplicação prática da 

cláusula de moralidade. Iniciamos reportando o levantamento informal que fizemos 

junto à base de dados de marcas do INPI, tentando localizar o máximo de processos 

administrativos de registro onde houve indeferimento em virtude da aplicação do 

inciso III do art. 124 da LPI, ou do dispositivo análogo da legislação anterior (Código 

de Propriedade Industrial). Ao repassar o resultado de tal levantamento, que localizou 

cerca de mil casos ao longo de mais de três décadas, pudemos verificar com facilidade 

quais eram as temáticas que mais atraíam a aplicação da norma. Cada capítulo se 

debruçou sobre uma hipótese distinta de indeferimento; um tipo diferente de discurso 

que, em diferentes facetas de “ofensividade”, levaram ao rechaçar dos pleitos 

registrais. 

Cada uma destas situações, em verdade, revela uma faceta distinta da cláusula 

de moralidade; um motivo justificante próprio e único para sua existência. Marcas que 

referenciam drogas, por exemplo, são indeferidas tendo-se em mente também um 

ideal de saúde pública. Já as que mencionam nomes de organizações terroristas, por 

outro lado, partilham de uma preocupação para com a segurança pública. Todos os 

capítulos se conectam de alguma forma à “moralidade” que dá nome à cláusula, mas 

cada qual a seu modo peculiar. Por isso, cada capítulo se constitui do 

desenvolvimento de teses próprias a respeito dos motivos pelos quais, para cada 

modalidade discursiva, igualmente a cláusula de moralidade não se deve ou pode 

aplicar – sempre adstritos ao pano de fundo da livre expressão, além de diversos 

outros motivos. Neste sentido é que abordamos temáticas bastante diversas, cada 

qual interessantíssima, quais sejam: palavreado chulo e xingamentos; expressão 

sexual e obscena; referências a drogas ilícitas e seus apelidos; nomes de bandidos, 
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terroristas e organizações criminosas em geral; termos pejorativos, preconceituosos 

e “discurso de ódio”; blasfêmias e “desrespeitos à religião”; e formas atípicas 

(miscelâneas, menos recorrentes) de justificação para aplicação da cláusula. 

Ainda na Parte II, cada capítulo se fez acompanhar, ao final, de uma análise de 

casos concretos que só um levantamento de caráter um pouco mais empírico é capaz 

de proporcionar. Através de peticionamento, tivemos acesso a boa quantidade de 

pareceres técnicos públicos, mas de circulação interna ao INPI, onde são apontados 

os motivos concretos que levaram ao indeferimento de marcas mediante a aplicação 

da cláusula de moralidade. Estes documentos nos permitiram realizar análise jurídica 

mais aprofundada de como este dispositivo legal é operado, na prática, pela 

autoridade legalmente incumbida do registro de marcas. E essa análise foi 

fundamental para ilustrar a importância e a exatidão de nossa tese, porque o que 

vimos, de maneira geral, foram fundamentações parcas, genéricas e, em muitos 

casos, verdadeiramente inexistente. 

Demos preferência à obtenção de pareceres em processos onde houve a 

interposição de recurso, que veio a ser analisado por instância administrativa revisora 

– a Presidência do INPI. Isso nos permitiu escrutinar o modo de operação da cláusula 

de moralidade com escopo mais amplo, observando a interpretação original da lei e 

sua respectiva revisão superior. E o que vimos, novamente, foi que o mesmo cenário 

de justificações escassas se verifica, constantemente, quando de tais reanálises, das 

quais geralmente se esperaria um grau mais elevado de argumentação jurídica. Em 

suma, tais capítulos são não só informativos, mas também fonte imprescindível de 

verificação da relevância e aplicabilidade de nossa tese na prática. 

Daí que concluímos que nenhuma faceta “em espécie” da cláusula de 

moralidade se mostra razoável como aspecto limitador da livre expressão no sistema 

marcário. 

A Parte III, menos extensa, se dedicou à análise de casos paradigmáticos de 

Estados Unidos e Europa em matéria de marcas, livre expressão e moralidade. 

Especialmente, os casos Matal v. Tam e Iancu v. Brunetti, julgados em momento 

histórico muito recente pela Suprema Corte americana (2017 e 2019, 

respectivamente) representam uma quebra do paradigma segundo o qual marcas são 

instituto jurídico desconectado da liberdade de expressão. Neles, se concluiu que 

marcas são formas discursivas plenamente protegidas pelo ordenamento jurídico de 

maneira plenamente transponível à realidade brasileira – nossa Constituição nos 
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oferece as mesmíssimas possibilidades. Viu-se, especialmente, que ao Estado é 

completamente defeso discriminar pontos de vista com base no conteúdo por eles 

expresso, havendo um ideal de neutralidade na forma como ocorre o trato destes 

discursos pelo ente público. 

A proposta inerente a esta última Parte foi a de repassar os argumentos de 

nossa tese com âncora em casos paradigmáticos relevantes que demonstram a 

importância, a conveniência e a correção de nosso estudo. E cumpre ressaltar 

também que, neste sentido, não nos ativemos a simplesmente reportar o teor das 

decisões proferidas. Fizemos acompanhar nossos comentários a respeito de cada um 

dos argumentos esboçados pelas autoridades julgadoras, desde o trâmite 

administrativo dos processos até a decisão judicial em instância final (Suprema Corte 

americana ou Tribunal de Justiça da União Europeia). 

Estas três partes que formam o todo de nossa tese dialogam intimamente entre 

si, apesar de funcionarem também de maneira independente. Objetivam demonstrar, 

através de inúmeros argumentos, que é juridicamente inadmissível que o Estado 

proponha-se interferir no conteúdo de expressões privadas através de filtros 

ideológicos tais como a cláusula de moralidade. O indeferimento ocorrido com base 

neste critério puramente subjetivo e vago é prática análoga à censura. Desencorajar 

(através do chilling effect) discursos considerados pelo Estado como indesejáveis ou 

incômodos através de “estímulos concretos” a seu não-proferimento (como a alta 

probabilidade ou o indeferimento concreto da marca) fazem com que, artificialmente, 

o falante tenda a optar pela autocensura ou por formas de expressão condicionadas 

ao gosto de autoridades públicas como única solução para a obtenção do direito de 

exclusiva. Como consequência, o debate público se retrai ao mesmo tempo em que a 

economia perde em dinamismo, submetendo-se, ainda que sob escopo específico, a 

intervenção estatal ilegítima e ineficiente. 

Expressões submetidas a esta sistemática não são “livres” justamente porque 

são “condicionadas” à aderência a critérios vagos de moralidade impostos de cima 

para baixo. Não há espontaneidade ou originalidade nisso, vitimando o processo de 

debate público no caminho. E, quando referido processo de diálogo coletivo não se 

desenvolve de maneira desimpedida, as repercussões sociais são profundas. A 

caracterização do livre discurso como prerrogativa democrática indica justamente que, 

sem a verificação deste pressuposto, obstaculizado pela cláusula de moralidade, 

dificulta-se sobremaneira o pleno desenvolvimento do regime de liberdades públicas. 
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Daí a marcada característica de arbitrariedade tão verificada no dispositivo legal que 

aqui atacamos, apto a interferir negativamente não só na vida social como, 

naturalmente, também no mercado; consequentemente, no desenvolvimento. Tais 

conclusões valem não só para marcas como para qualquer tipo de expressão, apesar 

de aqui estarmos nos utilizando do escopo restrito dos signos distintivos para viabilizar 

uma análise jurídica centrada e específica. 

Da conjugação das três partes de nosso estudo esperamos ter deixado claros 

os motivos pelos quais se confirma nossa hipótese, segundo a qual a cláusula de 

moralidade em marcas não sobrevive ao escrutínio jurídico que a contrasta com 

a prerrogativa democrática de livre expressão, pautada pelo ideal de trato neutro 

do ponto de vista pelo Estado. Por constituir forma de efetiva censura discursiva 

ilegítima, além de inconstitucional, deve ser removida do ordenamento jurídico, não 

sendo igualmente possível sua substituição por qualquer outra norma de conteúdo 

idêntico, similar ou análogo. Este passo – a que aqui damos guarida jurídica - garante 

que o processo permanente de debate público, fundante da democracia, prosseguirá 

livre da amarra que aqui identificamos, qual seja o sufocamento da liberdade 

expressão que, transitando pelo sistema de registro marcário, tem como pressuposto 

e destino a imprescindível circulação de ideias em sociedade. 
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