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DECISÃO 
 

  
 

Trata-se de ação civil pública com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela 

Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor,

Contribuinte e Meio Ambiente – Adecam Brasil em face de Via S.A. 
 

Alegou a autora que “...o que enseja a presente demanda jurisdicional nada mais é do

que a violação da liberdade de escolha do consumidor (art. 6º, II, do CDC) por meio do

vezo de segmento de mercado das market places de alto acesso, qual seja o uso, por

empresas, de marcas alheias registradas como palavras-chave e títulos de anúncio

patrocinados em ferramentas virtuais de pesquisa...” (sic, fl. 10). 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COMARCA DA CAPITAL

5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas

Proc. nº 0835961-06.2022.8.14.0301

Autora: Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor,

Contribuinte e Meio Ambiente – Adecam Brasil   

Ré: Via S.A.
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Segundo a autora “...tal conduta direciona de forma manipuladora o consumidor que

busca algum produto ou serviço de determinada marca à plataforma virtual de outra,

como é o caso da requerida...” (sic, fl. 10). 
 

E, ainda, que “...diversas empresas costumam usurpar o nome da concorrente como

forma de desviar o acesso virtual dos consumidores ao pesquisarem o que de fato

desejam em matéria de produtos ou serviços, ou seja, interfere-se diretamente na

liberdade de escolha consumeirista, fere-se a autonomia da vontade, macula a

dignidade da pessoa humana em escala imensurável, viola-se a boa fé obrigatória às

relações de consumo, a todos os fornecedores...” (sic, fl. 11). 
 

Requereu, assim, em sede de tutela de urgência que no prazo de 10 (dez) dias,

abster-se de usar reproduções e imitações das marcas alheias como títulos e palavras-

chave para a disponibilização de anúncios patrocinados em ferramentas virtuais de

pesquisas, bem como de incluir tais reproduções e imitações no título de seus

anúncios patrocinados. 
 

No mérito, pugnou pela confirmação da tutela liminar e a condenação da ré 
 

 ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos. 
 

É o relato necessário. Decido sobre a tutela de urgência. 
 

Com efeito, sabe-se que as medidas de urgência têm função essencialmente

instrumental, vez que tendem a evitar o perecimento de um direito, cuja aparência

pode ser razoavelmente aferida de plano. Assim, acaso não analisada desde logo a

situação fática, o decurso do tempo poderá desconstituir o próprio exercício tempestivo

do direito do alegado aparente. 
 

O art. 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência poderá ser deferida quando

estiverem presentes a probabilidade do direito e, também, o perigo de dano ou o risco

ao resultado útil do processo. 
 

No caso presente, a verossimilhança das alegações está patenteada em face dos

documentos aditados com a petição de ingresso. É que o simples fato de a ré fazer

uso da marca de outras empresas sem autorização, por si só, já caracteriza a

probabilidade do direito. 
 

Sobre este aspecto, a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9279 de 1996), dispõe que 

a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as
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disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o

território nacional. 
 

A violação a este dispositivo em caso semelhante fundamentou a decisão do Tribunal

de Justiça de São Paulo, no seguinte sentido: 
 

"Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Marca. Ação inibitória com pedido de

indenização por danos materiais e morais. Tutela provisória de urgência. 

Concorrência desleal. Google AdWords. Utilização indevida de marca alheia

como palavra-chave no mecanismo de pesquisa. 
 

Manobra realizada com o intuito de desvio de clientela. Art. 195, III, da LPI.

Hipótese que autoriza a retirada imediata da palavra do sistema de busca.

Desnecessidade de indicação das URLs específicas por parte do agravado.

Prova documental que permite a exata identificação das páginas com conteúdo

abusivo por parte do provedor. Recurso improvido." (TJSP - 1ª Câmara

Reservada de Direito Empresarial - Agravo de Instrumento 2085122-

20.2018.8.26.0000 – Relator: Hamid Bdine - Julgamento: 24/10/2018). Grifos meus. 
 

Diante disso, assimilo que subsistem a um só tempo a verossimilhança das alegações 

e a probabilidade do direito reclamado pelo demandante. Assim, deve ser

resguardado, de plano, o direito subjetivo da coletividade consumerista atingida pela

conduta da ré. 
 

Consoante as razões precedentes, defiro a tutela de urgência e determino que a

demandada, no prazo de 10 (dez) dias, abstenha-se de usar reproduções e

imitações das marcas alheias como títulos e palavras-chave para a

disponibilização de anúncios patrocinados em ferramentas virtuais de

pesquisas, bem como de incluir tais reproduções e imitações no título de seus

anúncios patrocinados. 
 

Determino, ainda, a intimação da ré para que tome ciência e cumpra a presente

decisão.  
 

Intimem-se as partes.  
 

   
 

Belém, 19 de abril de 2022. 
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RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA 
 

Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas    
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