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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
2198134-12.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VVT 
MODA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, é agravado 
KIPLING APPAREL CORP.

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

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
MAURÍCIO PESSOA (Presidente), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.

São Paulo, 12 de novembro de 2018.

MAURÍCIO PESSOA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 12106
Agravo de Instrumento nº 2198134-12.2018.8.26.0000
Agravante: Vvt Moda Comércio Importação e Exportação Ltda 
Agravado: Kipling Apparel Corp
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Eduardo Palma Pellegrinelli

Agravo de instrumento – Ação de abstenção de fazer c/c 
indenização por perdas e danos e pedido de tutela de 
urgência – Comercialização, pela ré, de produtos do mesmo 
segmento que os da autora, com imitação do “trade dress” 
de sua marca – Tutela de urgência concedida para 
determinar que a ré se abstenha de fabricar, estocar, 
comercializar, divulgar e utilizar, a qualquer título, bolsas, 
mochilas e carteiras “Vivatti” que violem o conjunto-
imagem dos produtos da autora – Presença dos requisitos 
para a concessão da medida – Configuração de risco de 
dano irreparável ou de difícil reparação (CPC, art. 300) – 
Decisão mantida – Recurso desprovido.

Em “ação de abstenção de fazer c/c 

indenização por perdas e danos e pedido de tutela de urgência”, a 

autora requereu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, pede e espera a 

Autora que seja JULGADA INTEGRALMENTE PROCEDENTE ESTA AÇÃO, no 

sentido de que seja:

a) deferida a tutela, inaudita altera parte, nos termos do art. 300 c/c art. 536, 
§1º e art. 537 do CPC, c/c art. 209, §1º, da LPI, para que seja a Ré compelida 
a se abster de fabricar, comercializar, estocar e expor à venda produtos que 
representem uma imitação dos produtos da Autora, sob multa diária, em 48 
(quarenta e oito horas) a partir da intimação da decisão liminar, até o trânsito 
em julgado da presente demanda;

b) a Ré condenada a título de astreintes e imposição de preceito cominatório, 
em caso de não cumprimento da tutela de urgência, ou ao final, da sentença 
judicial, ao pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), incidindo juros e correção monetária sobre o valor final aferido (...)” 
(fls. 32 dos autos originários).
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A tutela de urgência foi deferida por 

entender o D. Juízo de origem que:

“(...) 3- Trata-se de ação proposta por KIPLING APPAREL 
CORP. em face de VVT MODA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO EIRELI, visando a condenação da ré ao pagamento de 
indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais (fls. 
01/19).

Alega a autora, em síntese, que seria titular da marca Kipling de 
bolsas, malas e acessórios. Alega, ainda, que a ré estaria praticando 
concorrência desleal ao comercializar, pelo site www.vivatti.com.br, 
produtos do mesmo segmento que imitariam o trade dress da marca da 
autora. 

Houve pedido de tutela de urgência para "que a Ré seja 
compelida a se abster de fabricar, comercializar, estocar e expor à 
venda produtos que representem uma imitação dos produtos da Autora, 
sob multa diária, em 48 (quarenta e oito horas)" (fls. 31). 

A petição inicial foi instruída com documentos (fls. 48/125).
Foi determinada a emenda da petição inicial (fls. 126/127), e a 

autora apresentou a emenda a fls. 130/133. 
É o relatório. Passo a decidir. 
Em relação à antecipação dos efeitos da tutela, assim estabelece 

o art. 300 do CPC:
 "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 
ou o risco ao resultado útil do processo. 

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 
conforme o caso, exigir caução real ou fideijussória idônea para 
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 
caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 
puder oferecê-la. 

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 
após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza 
antecipada não será concedida quando houver perigo de 
irreversibilidade dos efeitos da decisão". 

Assim, essencialmente, conceder-se-á a tutela de urgência 
quando houver: (1) probabilidade do direito; e (2) risco de dano de 
perecimento do próprio direito ou ao resultado útil do processo; por 
outro lado, não pode existir perigo de irreversibilidade da medida. 

No caso, em um exame preliminar e de probabilidade, estão 
presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. 

Foi documentalmente provado que a autora é titular da marca 
Kipling (fls. 184/203). 

E de acordo com a Lei n. 9.279/96, sendo a marca o sinal 
distintivo visualmente perceptível que identifica o produto ou serviço 
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(art. 122), cabe ao seu titular o uso exclusivo (art. 129) ou o 
licenciamento (art. 130, II), bem como, em qualquer das hipóteses, zelar 
pela sua integridade material e reputação art. 130, III. 

Ocorre que documentos de fls. 51/60, 86/92, 98/102 e 107/125 
demonstram que a ré produz e comercializa bolsas com a marca Vivatti, 
fazendo evidente uso dos elementos da marca e das embalagens da 
Kipling. 

Em relação à tais elementos, cumpre esclarecer que "O conjunto-
imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e sensitivos que 
traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se 
à sua identidade visual, de apresentação do bem no mercado 
consumidor" (STJ - 3ª Turma - REsp 1353451/MG rel. Min. Marco 
Aurélio Bellizze j. 19/09/2017). 

Nesse sentido, vale transcrever trecho do voto proferido pela 
eminente Ministra Nancy Andrighi, nos autos do REsp 1677787/SC:

"Muito embora os principais signos diferenciadores utilizados 
para identificação de produtos e serviços sejam o nome empresarial e a 
marca, é sabido que sua colocação no mercado pode também advir de 
uma identidade que lhes é intrínseca, composta de elementos gráfico-
visuais desenvolvidos justamente com o propósito de distingui-los de 
seus concorrentes. Como exemplos notórios, pode-se citar a garrafa da 
Coca-Cola , o chocolate Toblerone e o solado vermelho dos sapatos 
Louboutin . Assim, é usual que a identificação de determinados 
produtos pelo consumidor seja resultado de sua percepção visual, o que 
relega a marca correlata a um patamar com potencial diferenciador 
secundário. Segundo anota Vinícius de Almeida Xavier, "em específicas 
situações, a identificação a determinado produto ou serviço não se dá 
pela marca, e sim por um conjunto de elementos visuais ou expressões 
que adquirem tamanha função diferenciadora que assumem a 
distintividade". O trade dress (conjunto-imagem) é, portanto, a 
denominação conferida ao conjunto de caraterística visuais que forma a 
aparência geral de um produto ou serviço. Consoante ensinamento de 
Denis Borges Barbosa, "por trade dress podemos entender o conjunto 
de cores, a forma estética, os elementos que compõem a aparência 
externa, como o formato ou apresentação de um produto, 
estabelecimento ou serviço, suscetível de criar a imagem-de-marca de 
um produto em seu aspecto sensível" (Do trade dress e suas relações 
com a significação secundária. Novembro de 2011. Disponível em 
http://bit.ly/2xRI5BI. Consulta realizada em 7/9/2017). (...) A despeito 
da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio 
acerca do instituto em questão, é inegável que o arcabouço legal 
brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua 
usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. (...) O 
que o sistema protetivo concorrencial procurar coibir, no que importa à 
espécie, é, portanto, o aproveitamento indevido de conjunto-imagem 
alheio pela adoção de práticas que causem confusão entre produtos ou 
serviços concorrentes, resultando em prejuízo ao respectivo titular e/ou 
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ao público consumidor" (STJ 3ª Turma - REsp 1677787/SC rel. Min. 
Nancy Andrighi j. 26/09/2017). 

Embora não haja previsão expressa na Lei nº 9.279/96, é 
possível a proteção do conjunto-imagem quando a utilização de um 
segundo conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em 
razão da confusão ou associação com concorrentes. 

Nesse sentido, vale destacar a lição de Fábio Ulhôa Coelho, 
segundo a qual "De fato, a concorrência desleal se diferencia da leal no 
tocante ao meio empregado pelo empresário para conquistar a clientela 
do outro. São os meios empregados e não a intenção do ato ou seus 
efeitos que conferem ilicitude a determinada prática concorrencial. (...) 
Na segunda modalidade de concorrência desleal (isto é, a realizada por 
indução do consumidor em erro), o agente ativo da conduta ilícita faz 
chegar ao conhecimento dos consumidores uma informação, falsa no 
conteúdo ou na forma, capaz de os enganar. O engano pode dizer 
respeito, por exemplo, à origem do produto ou serviço. O consumidor é 
levado a crer que certa mercadoria é produzida por determinada e 
conceituada empresa, quando isso não corresponde à verdade. Não está 
apenas em questão, aqui, a tutela dos consumidores, mas também a do 
empresário que teve a sua imagem indevidamente utilizada para o lucro 
de concorrente" (in Curso de Direito Comercial, v. 1, 19ª ed., pp. 
262/265, São Paulo, Saraiva, 2015 - grifado). 

Ora, em que pese seja permitido à ré a concorrência com o 
objetivo de tentar conquistar a clientela do autor e fazer prevalecer o 
seu negócio, os meios empregados não podem ser capazes de enganar 
os consumidores em relação à origem dos produtos. 

No caso, considerando o conjunto-imagem (trade dress), a prova 
dos autos demonstra haver enorme similitude entre os produtos 
comercializados pelas partes, por mais que sejam essencialmente 
diversos. 

Como se observa das imagens de fls. 51/60, 86/92, 98/102 e 
107/125, os produtos das partes têm formato similar, são produzidos 
com material semelhante, apresentam padrão de costura muito 
semelhante, posicionamento central do logotipo circular de cada uma 
das marcas nos produtos, além de se tratarem de produtos 
monocromáticos. 

Portanto, foi demonstrada a violação da identidade visual criada 
pela autora, considerada como a soma dos elementos visuais e 
sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva. 

E tal violação é aparentemente capaz de enganar os 
consumidores em relação à origem dos produtos, como se verifica, 
inclusive, do comentário de usuário do site Mercado Livre que consta 
no documento de fls. 113, em que o consumidor questiona se "Tem o 
macaco?", em clara alusão ao maçado de pelúcia que caracteriza 
marca tridimensional da autora (fls. 196/197 e 201/202). 

Assim, em um exame preliminar, caracteriza a concorrência 
desleal. 
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Assim, a aparente violação do conjunto-imagem (trade dress) 
constituído pela autora deve ser considerada suficiente para a 
caracterização da probabilidade do direito, sendo que, ademais, cabe à 
autora autora zelar pela integridade reputação da marca Kipling (art. 
130, III, da Lei n. 9.279/96), sendo que a comercialização de produtos 
muito semelhantes pode gerar danos que extrapolam o aspecto 
pecuniário, o que caracteriza o perigo de dano. 

Portanto, no caso, está configurada a hipótese de concessão da 
tutela. 

Como já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça:
 "Agravo de instrumento. Trade dress. Abstenção de fabricação e 

comercialização de produtos, bem como determinação de recolhimento 
dos produtos com utilização da embalagem mencionada perante a rede 
farmacêutica com quem as agravantes, rés, comercializam diretamente. 
Tutela provisória de urgência concedida em caráter liminar. 
Probabilidade do direito configurada. Anterioridade da embalagem 
pela autora, agravada, que é incontroverso nos autos. Similitude do 
conjunto-imagem. Trade dress caracterizado. Risco de dano presente. 
Produto da agravada que já detém credibilidade perante o mercado, 
visto a sua inserção ao menos desde 2011. Agravantes que registraram 
seu medicamento perante a ANVISA apenas em meados de 2017. 
Decisão mantida. Recurso impróvido" (TJSP - 1ª Câmara Reservada de 
Direito Empresarial AI 2027122-27.2018.8.26.0000 rel. Des. Hamid 
Bdine - j.12/03/2018)

e
 "Propriedade industrial. Trade dress. Tutela de urgência. Ação 

de obrigação de não fazer c.c. indenização. Pedido de tutela de 
urgência indeferido. Conjunto-imagem (trade dress) utilizado nos 
produtos da agravada praticamente idêntico aos da agravante no 
mesmo tipo de produto (cartas de baralho). Possibilidade concreta de 
confusão pelos clientes. Agravo provido" (TJSP - 2ª Câmara Reservada 
de Direito Empresarial AI 2116537-55.2017.8.26.0000 rel. 
Des. Alexandre Marcondes j. 25/08/2017)

e, ainda:
"CONCORRÊNCIA DESLEAL Utilização do trade dress de 

embalagens que são usadas para acondicionar produtos de limpeza 
(limpador perfumado). Marca tridimensional devidamente registrada e 
em plena vigência. Requerida que passou a usar invólucros 
absolutamente semelhantes aos da autora. Produtos que são vendidos 
lado a lado nos supermercados. Demonstração da possibilidade de 
confusão e concorrência desleal. Embalagem usada pela autora há 
anos, caracterizando o conjunto de imagem distintiva Violação de 
direitos da propriedade industrial usurpação Sentença de procedência, 
em parte, para determinar a abstenção de uso e danos materiais. Apelo 
para reforma. Não provimento" (TJSP - 1ª Câmara Reservada de 
Direito Empresarial Ap. 0006780-27.2012.8.26.0004 rel. Des. Enio 
Zuliani j. 16/08/2017). 
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Diante do exposto, concedo a tutela de urgência, especificamente 
para que, no prazo de 10 dias contados do recebimento desta decisão-
ofício, a ré se abstenha de fabricar, estocar, comercializar, divulgar e 
utilizar, a qualquer título, bolsas, mochilas e carteiras "Vivatti" que 
violem o conjunto-imagem (trade dress) dos produtos da autora. 

Cópia desta decisão servirá como OFÍCIO, que deverá ser 
impressa diretamente pela autora, instruído com cópia da petição 
inicial e entregue à ré, o que deverá ser comprovado em 05 dias..” (fls. 
210/215) dos autos originários.

Recorre a ré a sustentar, em síntese, que 

não é uma empresa que lança mão de expedientes escusos com o fito de 

“desviar clientela e/ou atrair clientes, mediante concorrência desleal e 

predatória, valendo-se de reprodução de design já consolidado no 

mercado”; que se trata de empresa industrial e comercial dirigida por 

profissionais altamente qualificados, dedicados a comercializar 

produtos da melhor qualidade; que a antecipação, liminarmente e 

inaudita altera parte, dos efeitos de uma tutela jurisdicional de urgência 

pressupõe uma situação de excepcionalidade; que é medida de 

prudência aguardar a ouvida da outra parte; que o caso em análise não 

se enquadra nas excepcionais hipóteses de concessão da tutela de 

urgência e, ademais, é capaz de propiciar dano reverso, altamente 

prejudicial à ré; que a autora deixou de trazer aos autos provas 

irrefutáveis no que diz respeito à alegada imitação de bolsas e mochilas, 

e à confusão do público consumidor; que, para deixar totalmente 

assegurada a sua propriedade sobre a marca “Vivatti”, levou-a a registro 

para distinguir seus produtos; que não ocorreu a prática de violação dos 

direitos de titularidade da autora sobre o produto “Kipling”; que os 

produtos “Vivatti” trazem explícitos elementos distintivos e 

caracterizadores da marca e do fabricante; que o uso dos elementos 

figurativos que caracterizam o conjunto-imagem presentes nos produtos 
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da ré sob a marca “Vivatti” não caracterizam plágio dos produtos da 

autora; que existem similaridades e distintividades entre os produtos, 

não se podendo definir a questão de haver ou não intenção de 

semelhança do produto “Vivatti” em relação ao produto “Kipling” 

apenas por uma comparação quantitativa entre o número de 

similaridades e de diferenças, devendo ser observada as similaridades 

de forma qualitativa; que, se houvesse intenção clara de sua parte em 

imitar, mimetizar ou parasitar os produtos da autora, outros elementos 

visuais seriam similares, além daqueles apontados como comuns no 

segmento; que o conjunto visual dos produtos da autora é coincidente 

com características comuns de mercado para esse tipo de produtos, não 

apresentando nada de novo ou original; que arcou com os altos custos 

do desenvolvimento de sua marca e de seus produtos; que não há que se 

falar em concorrência desleal; que a alegação de concorrência desleal 

pela violação do trade dress deve ser provada por meio de perícia 

técnica que apure sua ocorrência ou não; que a decisão recorrida impõe 

à ré uma obrigação absolutamente invasiva e desmedida, 

verdadeiramente capaz de causar-lhe um dano reverso irreparável ou de 

difícil reparação. Requer a concessão de efeito suspensivo, por estarem 

ausentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência 

de índole satisfativa, e o provimento final do recurso, com a revogação 

definitiva da liminar pleiteada.

Recurso processado sem efeito 

suspensivo e/ou tutela recursal (fls. 74/80).

Contraminuta (fls. 84/116).

A agravada se opôs ao julgamento virtual 

(fls. 83).
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É o relatório. 

O recurso não prospera.

A questão examinada é adstrita ao 

preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da medida 

liminar, pois é inviável nesta sede o exame aprofundado das teses 

suscitadas pela agravante, sob pena de prejulgamento do mérito, bem 

como de supressão de grau de jurisdição.

Os requisitos da tutela de urgência (CPC, 

art. 300), são a verossimilhança do direito e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo.

Conforme já descrito, sobre a 

verossimilhança do direito, José Roberto dos Santos Bedaque escreve 

que “A alegação será verossímil se versar sobre fato aparentemente 

verdadeiro. Resulta do exame da matéria fática, cuja veracidade 

mostra-se provável ao julgador... §Importa assinalar, portanto, que a 

antecipação deve ser deferida toda vez que o pedido do autor venha 

acompanhado de elementos suficientes para torná-lo verossímil. Mesmo 

se controvertidos os fatos, a tutela provisória, que encontra no campo 

da probabilidade, é em tese admissível. Basta verificar o juiz a 

existência de elemento consistente, capaz de formar sua convicção do 

juiz a respeito da verossimilhança do direito.”. 

E, sobre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, assevera que “A duração do processo pode 

contribuir para a insatisfação do direito ou para o agravamento dos 

danos já causados com a não atuação espontânea da regra substancial. 
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Trata-se de dano marginal decorrente do atraso na imposição e 

atuação coercitiva, pelo juiz, da regra de direito material... §O risco 

está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, 

indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou 

potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade 

de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida 

imediatamente. §O risco a ser combativo pela medida urgente diz 

respeito à utilidade que a tutela definitiva representa para o titular do 

direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o 

fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção 

judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o 

direito, pode torná-la praticamente ineficaz... §O perigo de dano pode 

referir-se, também, simplesmente ao atraso na entrega da tutela 

definitiva. Aqui, embora não haja risco de frustração do resultado final, 

em termos objetivos, é possível que o dano ao titular do direito tenha se 

agravado ou se tornado definitivo” (Comentários ao Código de 

Processo Civil, vol. 1, coordenador Cássio Scarpinella Bueno, São 

Paulo: Saraiva, 2017, pp. 931/932).

Pois bem!

A decisão que deferiu o pedido de tutela 

de urgência, para determinar que a agravante se abstivesse de fabricar, 

estocar, comercializar, divulgar e utilizar, a qualquer título, bolsas, 

mochilas e carteiras “Vivatti” que violem o conjunto-imagem (trade 

dress) dos produtos da agravada, escorada em sólidos fundamentos, não 

padece de qualquer ilegalidade. 

Na hipótese, não se vislumbra qualquer 

ilegalidade na decisão atacada que fundamentadamente, em sede de 
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cognição sumária, reconheceu haver enorme semelhança entre os 

produtos comercializados pelas partes, com potencial para confundir e 

desviar a clientela da agravada, e gerar prejuízos.

Ademais, como já dito, o risco de dano 

reverso é e está relativizado à vista da suficiência da capacidade 

econômico-financeira da agravada de reparar os prejuízos que o 

eventual descabimento de sua pretensão vier a causar à agravante.

Mantém-se, pois, a r. decisão recorrida 

por seus próprios e jurídicos fundamentos, eis que presentes os 

requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto, NEGA-SE 

PROVIMENTO ao recurso.

MAURÍCIO PESSOA
               Relator
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