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Informativo STJ 641 

 

CASO #1 

O recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está 

dispensado do pagamento de preparo. Corte Especial, EAREsp 978.895-SP, Rel. Min. 

Maria Thereza de Assis Moura, por unanimidade, julgado em 18/12/2018, DJe 

04/02/2019. 

Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 

I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de 

qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, 

de mérito; 

Acórdão embargado: não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita ao 

réu citado por edital que, quedando-se revel, passou a ser defendido por Defensor 

Público na qualidade de curador especial, pois inexiste nos autos a comprovação da 

hipossuficiência da parte. 

X 

Acórdão paradigma: quando há a atuação da Defensoria Pública, há a presunção de 

hipossuficiência. 
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... se o réu é revel e está sendo assistido pela Defensoria Pública, a exigência do 

pagamento das custas processuais implica, na prática, a impossibilidade de 

interposição do recurso, uma vez que não se pode esperar tampouco exigir que o 

curador especial efetue o pagamento do preparo por sua conta. Aliás, não é essa a sua 

função. A Defensoria Pública tão somente tem o munus público de exercer a curadoria 

especial nos casos previstos em lei. Desse modo, tendo em vista os princípios do 

contraditório e da ampla defesa, o recurso interposto pela Defensoria Pública, na 

qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo. 

 

CASO #2 

É necessária a produção de prova técnica para se concluir pela existência de 

concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto-imagem (trade 

dress) de produto. 4ª Turma, REsp 1.778.910-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, por 

unanimidade, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018. 

O TJSP condenou a RITTER à indenizar a QUEENSBERRY por concorrência 

desleal... 

A RITTER interpôs REsp. 

O STJ anulou o processo (o indeferimento de perícia oportunamente requerida para 

tal fim caracteriza cerceamento de defesa). 

 

 



 
A controvérsia analisada consiste em definir se a mera comparação de fotografias pelo 

julgador é suficiente para a verificação de imitação de trade dress capaz de configurar 

concorrência desleal, ou se, ao contrário, há necessidade de perícia técnica a fim de 

apurar se o conjunto-imagem de um estabelecimento, produto ou serviço conflita com 

a propriedade industrial de outra titularidade. O conjunto-imagem é complexo e 

formado por diversos elementos.  

Dados a ausência de tipificação legal e o fato de não ser passível de registro, a 

ocorrência de imitação e a conclusão pela concorrência desleal deve ser feita caso a 

caso. Imprescindível, para tanto, o auxílio de perito que possa avaliar aspectos de 

mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção 

do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi 

lançado no mercado, bem como outros elementos que confiram identidade à 

apresentação do produto ou serviço.  

Verifica-se que para tal fim não é suficiente a mera comparação de imagens, pois se 

trata de prova de fato que depende de conhecimento técnico, conforme reconhecido 

pela Terceira Turma (REsp 1.591.294-PR, DJe 13/03/2018, o relator Ministro Marco 

Aurélio Bellizze). 

 

 

 


