
 

 



 

Fase de Avaliação Escrita - Processo Seletivo 1.2019 

Em atendimento ao disposto no Item 4.3 do Edital do 1º Processo Seletivo             

externo de 2019, seguem abaixo as instruções para a Fase de Avaliação Escrita dos              

candidatos não eliminados na Fase de Palestra Institucional.  

 

Situação Problema 

A “Beleza Natural” é um spa que oferece também serviços de medicina            

alternativa e aromaterapia. Para além disso, busca ser um local de refúgio para todos              

aqueles que estão exaustos da rotina estressante e anseiam um momento de            

relaxamento. Ela nos contratou para redigir recurso administrativo a ser interposto no            

Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) contra despacho de indeferimento,          

nos termos que seguem: 

 
A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo,           
portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI:             
Processo 52461287 (BELEZA BRASILEIRA). Art. 124, XIX - Não são          
registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em            
parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir           
ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de           
causar confusão ou associação com marca alheia. 

 
A cliente repassou, para facilitar a redação do recurso, ficha técnica das            

duas marcas, a sua e a citada no despacho de indeferimento. Resta-nos, assim, avaliar              

minuciosamente todos os argumentos à disposição para oferecer um recurso de           

qualidade e com grandes chances de êxito. 
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Abaixo, seguem as informações repassadas, assim como os logotipos: 

 
 
Dados da Marca “Beleza Natural” 
Apresentação: mista. 
Elemento Nominativo: BELEZA NATURAL. 
Especificação de Produtos ou Serviços, segundo a       
Classificação de NICE 
Classe escolhida: 44 (Serviços médicos; serviços      
veterinários; serviços de higiene e beleza para seres        
humanos ou animais; serviços de agricultura, de       
horticultura e de silvicultura). 
Descrição das Atividades: Serviços de saúde em spa;        
Aromaterapia; Massagem; Serviços de medicina     
alternativa. 
Status: Indeferimento do registro. Prazo para recurso. 

 
 

 
 
 
 
Dados da Marca “Beleza Brasileira” 
Apresentação: mista. 
Elemento Nominativo: BELEZA BRASILEIRA. 
Especificação de Produtos ou Serviços, segundo a       
Classificação de NICE 
Classe escolhida: 44 (Serviços médicos; serviços      
veterinários; serviços de higiene e beleza para seres        
humanos ou animais; serviços de agricultura, de       
horticultura e de silvicultura). 
Descrição das Atividades: Manicure; Serviços de      
salões de beleza; Depilação com cera. 
Status: Registro de marca deferido e em vigor até         
08.10.2025. 
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Perguntas 

Em seu parecer, as perguntas a seguir devem, obrigatoriamente, ser          

respondidas. Ainda assim, o candidato pode abordar outras questões, caso julgue           

relevante.  

1. Quais os principais argumentos que podem ser utilizados em favor da           

nossa cliente para que o INPI reconsidere sua decisão e defira o registro da              

marca? 

2. O que são marcas fracas constituídas por expressões de uso comum?           

Qual o entendimento majoritário acerca da utilização dessas expressões? Isso          

ajuda a construir a tese para defesa da nossa cliente? 

3. A confusão no mercado consumidor em razão da similaridade das marcas           

é uma preocupação? 

 

Dicas para Redação do Case 

❖ Pesquise sobre propriedade industrial para entender melhor o tema; 

❖ Utilize o site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) como uma de             

suas fontes de pesquisa; 

❖ Explore a Lei de Propriedade Industrial – LPI; 

❖ Procure examinar o entendimento jurisprudencial acerca da problemática        

apresentada. 

 

Critérios de Avaliação  
De acordo com o estabelecido em Edital, a avaliação será dividida em três             

fatores: i) argumentação, ii) gramática e iii) criatividade/senso de realidade.  

Argumentação: correspondência da tese jurídica com o pregado pelas         

normas, jurisprudência e doutrinas; apresentação de informações, fatos e opiniões          
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relacionados à problemática proposta, de forma organizada, clara e congruente;          

encadeamento de ideias. (4 pontos); 

Gramática: correção com relação aos aspectos gramaticais e de         

formatação, uso de vocabulário, clareza, coerência e coesão. (3 pontos); 

Criatividade/senso de realidade: exequibilidade e efetividade, bem como        

atenção ao tema de referência e previsibilidade da tese. (3 pontos). 

 

Orientações  
A atividade deverá ser redigida no modelo de documento anexado no corpo            

deste e-mail, não podendo ultrapassar o limite máximo de 3 (três) páginas, com a              
seguinte formatação:  
 

✓ Fonte: Arial 

✓ Tamanho: 12 para o corpo do texto e 10 para citações longas, notas de               
rodapé, legendas e paginação;  

✓ Alinhamento: justificado;  

✓ Espaçamento: 1,5;  

✓ Recuo de primeira linha dos parágrafos: 2 cm.  

O candidato deverá enviar sua tese, em formato PDF, com o título “Recurso             
Administrativo INPI: nome completo do candidato” para o e-mail:         
gp@advocatta.org  até às 23h59 do dia 14/04.  

O candidato poderá usar de quaisquer fontes que sejam cabíveis, como           
livros didáticos, sites jurídicos e auxílio de professores da área, indicando-as ao final do              
documento. Ressalta-se que qualquer tipo de plágio acarretará na eliminação          
automática do processo seletivo.  

O candidato deverá se identificar apenas no título do arquivo, sendo vedada,            

sob pena de eliminação, a identificação no corpo do texto.  
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Demais dúvidas deverão ser sanadas mediante contato com a equipe de gestão            

de pessoas através do e-mail: gp@advocatta.org. 

 

                                                   Brasília/DF, 08 de abril de 2019.  
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