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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0005397-21.2009.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante USINA 
FORTALEZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSA FINA LTDA, é apelado 
PROPAM ARGAMASSAS LTDA.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Privado 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 
DONEGÁ MORANDINI (Presidente) e BERETTA DA SILVEIRA.

São Paulo, 13 de novembro de 2018.

ALEXANDRE MARCONDES

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0005397-21.2009.8.26.0068

Comarca: Barueri (3ª Vara Cível)

Apelante: Usina Fortaleza Indústria e Comércio de Massa Fina 

Apelado: Propam Argamassas Ltda.

Juiz: José Maria Alves de Aguiar Júnior

Voto nº 14.522

Propriedade industrial. Patente de invenção. “Argamassa 
de sobreposição”. Autora, titular da patente, que alega 
violação de seu direito em razão da comercialização pela 
ré de produto semelhante àquele por ela criado. Perda 
superveniente do interesse processual da autora em 
virtude da anulação da patente, decisão que foi 
confirmada pelo E. Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região. A anulação prejudica os efeitos anteriores e 
posteriores do registro da patente. Sentença mantida, 
embora por outros fundamentos. Recurso desprovido.

A r. sentença de fls. 831/839, de relatório 
adotado, declarada a fl. 715, julgou improcedente ação inibitória e de 
indenização movida por Usina Fortaleza Indústria e Comércio de 
Massa Fina Ltda. em face de Propam Argamassas Ltda., com 
revogação da liminar concedida na cautelar autuada em apenso, 
condenando a autora ao pagamento das verbas da sucumbência, 
arbitrados os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 6.000,00. 

Recorre a autora, alegando, em síntese, que 
por ainda não ter sido decidida a ação anulatória de patente há 
presunção legal de veracidade e validade do registro (fls. 842/854).

Contrarrazões a fls. 867/873.

Há oposição da ré ao julgamento virtual (fl. 
901).

É O RELATÓRIO.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

APELAÇÃO Nº 0005397-21.2009.8.26.0068 BARUERI VOTO Nº 14522 -  3/4

Não prospera o inconformismo.

A autora depositou junto ao INPI, em 11 de 
outubro de 2000, a patente de invenção nº 0004925-5, denominada 
“argamassa para assentamento de azulejos sobre azulejos e pisos sobre 
pisos”, produto que, segundo afirmou, não era antes oferecido no 
mercado. Alega que a partir da concessão da patente teria o direito de 
exploração exclusiva da criação. 

Sucede que a ré teria iniciado a fabricação e 
comercialização de produto denominado “argamassa Pam flexível piso 
sobre piso”, semelhante àquele objeto da patente referida. Diante disso, 
na presente demanda, pretende a autora o deferimento de tutela 
inibitória a fim de que a ré cesse a comercialização da “argamassa Pam 
flexível piso sobre piso”, bem como a concessão de reparação por danos 
materiais decorrentes da concorrência desleal.

A ré, na contestação, afirma que não teria sido 
a autora responsável pela invenção da “argamassa de sobreposição”, 
produto que existiria no mercado desde 1998. Ausente o requisito da 
novidade inventiva, foram ajuizadas ações na Justiça Federal que visam 
à anulação da patente.

Há notícia nos autos de que a sentença, que 
anulou a patente da autora (fls. 874/884), por falta do preenchimento do 
requisito da novidade, foi confirmada pelo E. Tribunal Regional Federal 
da Segunda Região quando do julgamento da apelação interposta pela 
autora (Apelação nº 0810526-43.2008.4.02.5101, fls. 906/921). 

Diante disso, não pode ser considerada válida 
a patente da autora, o que retira dela o interesse processual no 
ajuizamento da demanda, posto que “a nulidade fulmina os efeitos posteriores 

e pretéritos da patente de invenção” (Pedro Marcos Nunes Barbosa e Denis 
Borges Barbosa, O Código da Propriedade Industrial conforme os 
Tribunais, Ed. Lumen Juris, vol. I, 2017, p. 669).

Em caso semelhante ao presente, assim já 
decidiu este E. Tribunal:

“Ação cominatória, com pedidos de índole indenizatória, 
fundada em alegada violação de modelo de utilidade e de desenho 
industrial. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Apelação da 
autora. Consulta ao "site" do INPI que revelou que o registro de 
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desenho industrial feito pela autora foi cancelado pela autarquia após o 
ajuizamento do feito. Reconhecimento, dessa forma, de superveniente 
ausência de interesse de agir[...]”(Ap nº 1000957-94.2015.8.26.0248, 
Rel. Des. Cesar Ciampolini, d.j. 13.12.17).

Logo, diante da perda superveniente do 
interesse processual da autora, a sentença, embora por outros 
fundamentos, deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao 
recurso.

                                   ALEXANDRE MARCONDES
                         Relator
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