
SESCOOP
Servi4o Nacional de Aprendizagern

do Cooperativismo

RESOLUC1AO N° 1287/2014- CONSELHO NACIONAL DO SESCOOP

Institui a Politica de Propriedade Intelectual do

SESCOOP,     Regulamenta as Diretrizes de

utilizacao e registro das Marcas SESCOOP e

outras de sua titularidade,    disciplinando as

obrigacoes que serao implantadas para

preservacao dos direitos marcarios do Servico

Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo  —

SESCOOP, e da outros provimentos.

0 Presidente do Conselho Nacional do Servico Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo — SESCOOP, no exercicio de suas atribuicoes regimentais na forma do
inciso III do artigo 23 e do artigo 58 do Regimento Interno, bem como considerada a Ata
da 87' Reuniao Ordinaria do Egregio Conselho Nacional do SESCOOP, que ocorreu no
dia 25 de novembro de 2014,

RESOLVE:

Art.  1°  -  Instituir a Politica de Propriedade Intelectual  —  PPI,  em observancia aos
I

objetivos do SESCOOP,  ordenar as areas envolvidas no ambito da Propriedade

Intelectual,  por meio de termos preestabelecidos e regulados internamente,  criando

mecanismos de orientacao para o uso adequado dos bens imateriais protegidos de
titularidade do SESCOOP, a fim de resguardar os direitos da instituicao e minimizar os
riscos.

Paragrafo tanico.   Neste normativo nao estao inclusos os mecanismos de orientacao
para o uso adequado dos programas sociais/ educacionais/culturais desenvolvidos pelo
SESCOOP, vez que sao individualizados, devendo ser instituido regramento proprio.

Art.  2°  -  Disciplinar a utilizacao da marca SESCOOP,  alem de criar normas para

protecao das marcas de titularidade do Servico Nacional de Aprendizagem do

Cooperativismo, disciplinando, tambem, seus bens protegidos por Direitos Autorais e as
questoes que envolvem os Direitos da Personalidade ( publicidade e propaganda). Para

os fins dessa Resolucao:

Paragrafo primeiro.   Entende-se como marca os sinais distintivos visualmente

perceptiveis, nao proibidos por lei, conforme termos do art. 122, da Lei n. 9.279/96.
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Paragrafo segundo. Entende-se como marca de propriedade do SESCOOP todos os
sinais distintivos criados e desenvolvidos, interna ou externamente, a requerimento do
Servigo Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, inclusive a marca SESCOOP,
compreendida no Manual de Identidade Visual — MIV, de apresentagao nominativa e

mista,  devidamente depositadas junto ao INPI  —  Instituto Nacional da Propriedade

Industrial, conforme descritas no quadro ilustrativo abaixo:

Numero Prioridade Marca Situagao Apresentagao Classe

907036295 21/ 11/ 2013 SESCOOP Depositada Nominativa NCL ( 10)

16

907036635 21/ 11/ 2013 SESCOOP Depositada Nominativa NCL ( 10)

35

907037569 21/ 11/ 2013 SESCOOP Depositada Nominativa NCL ( 10)

42

907037631 21/ 11/ 2013 SESCOOP Depositada Nominativa NCL ( 10)

45

907037801 21/ 11/ 2013 SESCOOP Depositada Nominativa NCL ( 10)

41

907254667 24/ 01/ 2014 SESCOOP Depositada Mista NCL( 10)
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907255019 24/01/ 2014 SESCOOP Depositada Mista NCL ( 10)

35
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907255272 24/01/ 2014 SESCOOP Depositada Mista NCL (10)

41

907255370 24/01/ 2014 SESCOOP Depositada Mista NCL ( 10)

42

907255442 24/01/ 2014 SESCOOP Depositada Mista NCL ( 10)

wpr. .       45

Paragrafo terceiro.  Entendem- se como Direitos Autorais as obras que advem do

espirito humano corn originalidade na sua forma de expressao,  materializada num

suporte tangivel ou intangivel,  que se conhega ou que seja inventado no futuro,

conforme termos do art. 7°, caput da Lei n. 9. 610/98.

Paragrafo quarto.  Entendem- se como Direitos da Personalidade aqueles que se

referem a protegao a imagem, ao nome ( pessoa fisica ou juridica) e a voz, tanto dos
colaboradores como dos parceiros, quer seja daqueles que estejam a disposigao ou a
servigo do Servigo Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, a titulo gratuito ou
oneroso.
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Paragrafo quinto.  Entende- se por Comunicacao todos os projetos de Publicidade e

Propaganda'   impressa ou virtual,   executada por colaboradores ou terceirizados

contratados pela SESCOOP.

DAS MARCAS

Art.  3° -  No que diz respeito ao uso da marca figurativa da OCB,  esta resolucao

recepcionara o Manual PPI  ( Politica de Propriedade Intelectual da OCB),  cabendo,

portanto, o SESCOOP se nortear naquele documento para o uso efetivo de quaisquer
sinais que a OCB Ihe permitir o uso, por meio de contrato de licenca.

Paragrafo primeiro.   0 SESCOOP recepcionara todas as Resolucoes da OCB

referentes a PPI ( 028/ 2011; 029/ 2011; 030/2011, 031/ 2011 e 041/ 2014), entretanto, nao

sera recepcionado nenhum teor ou clausula que traga qualquer disposicao contraria ao
objetivo social da SESCOOP e a sua estrutura funcional e organizacional dentro do
Sistema Cooperativo, principalmente quanto ao seu carater institucional.

Paragrafo Segundo. Toda vez que houver a criacao de marcas pelo SESCOOP, elas
serao levadas a registro, imediatamente, junto ao INPI.

Art. 4° - A presente Resolucao servira como diretriz de uso e protecao de todos os
sinais distintivos do SESCOOP e demais bens de propriedade intelectual.

Art. 5° - A marca SESCOOP podera ser objeto de licenca de uso as suas Unidades
Estaduais,  sendo,  portanto,  vedada a licenca da marca pelo SESCOOP a terceiros

alheios ao Sistema Cooperativo.

Paragrafo unico.  Todas as licencas de uso da marca SESCOOP deverao trazer

clausula expressa de nao exclusividade e proibicao de sublicenciamento, sendo certo
que todas as despesas serao devidamente quitadas pela Licenciada.

DOS DIREITOS AUTORAIS

Art. 6° - Todas as criacoes enquadradas como direitos autorais sera() levadas a registro

junto ao orgao da Administracao Publica competente, de acordo corn a natureza da obra
que se pretende registrar.

Paragrafo primeiro. Todas as areas do SESCOOP deverao direcionar suas consultas
sobre direitos autorais a GECOM  ( Gerencia de Comunicacao),  que por sua vez

Publicidade é a acao economica destinada ao consumo de produto ou servi4o, por meio da veicula4ao de
mensagens persuasivas. Nao se confundindo corn a Propaganda, cujos objetivos nao sao mercantis. ( COELHO, Fabio
Ulhoa. Curso de Direito Comercial, vol.!, 8. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2004. p. 309).
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analisara caso a caso,  e se preciso for,  em conjunto com a ASJUR  (Assessoria

Juridica), analisarao a necessidade do registro.

Paragrafo segundo.  Havendo a necessidade do registro,  a GECOM  ( Gerencia de

Comunicacao) o fare seguindo os procedimentos utilizados pelo SESCOOP, que dentre

outros devera constar o requerimento para providenciar todo o processo de registro
junto ao orgao da administracao publica competente.

Paragrafo terceiro.  Os instrumentos juridicos de cessao de direitos patrimoniais das
obras autorais,   confeccionados e disponibilizados eletronicamente pela ASJUR

Assessoria Juridica), nao poderao sofrer nenhuma alteracao. Caso haja duvida sobre a

veracidade dos termos consignados,  a GECON  ( Gerencia de Comunicacao) devera

consultar a ASJUR (Assessoria Juridica) do SESCOOP.

Art. 7° - As negociacoes que contemplem direitos autorais e seus conexos de forma
direta ou indireta devem informar a quem pertencera os direitos patrimoniais sobre a
obra e tambem indicar os dados completos do autor(es) da obra — pessoa fisica.

Paragrafo unico. Havendo direitos conexos ( art. 89 e ss. da Lei n. 9. 610/ 98) envolvidos
nas negociacoes, devera o gestor responsavel providenciar os termos de permissao de
uso e os termos de cessao de direitos patrimoniais.

Art.  8°  -  Havendo obra fotografica,  publicitaria ou quaisquer outras que envolva

quaisquer direitos da personalidade devera, antes de iniciados os trabalhos, ser colhida
autorizacao expressao do titular do direito envolvido.

Paragrafo unico.   Nas obras autorais produzidas pelo SESCOOP,   interna ou

externamente —  por meio de contratacao de terceiros,  que contenham no seu teor

imagens de menores,  a GECOM  ( Gerencia de Comunicacao)  devera providenciar

autorizacao expressa dos responsaveis ou de seus representantes legais. Na ausencia
do referido termo, as imagens do menor deverao ser extraidas do conteudo ate a devida
regularizacao.

DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE ( PUBLICIDADE E PROPAGANDA)

Art. 9° - Todos os colaboradores ou parceiros que tiverem sua imagem ou voz, total ou

parcial,   usadas para quaisquer eventos desenvolvidos pelo SESCOOP,  deverao

autorizar o uso, por meio de termo especifico.

Paragrafo primeiro. 0 Gestor ou Responsavel pelo convite, no caso de parceiro que
representara o SESCOOP,  devera preencher o termo de autorizacao e colher a

assinatura, em ato continuo devera remeter o referido documento a GECOM ( Gerencia
de Comunicacao), para arquivamento.
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Paragrafo segundo. Todas as areas do SESCOOP deverao direcionar suas consultas

sobre direitos da personalidade a GECOM ( GerOncia de Comunicagao). Essas consultas

serao analisadas caso a caso,  de modo que,  havendo necessidade,  a ASJUR

Assessoria Juridica) sera acionada e as duas areas poderao deliberar sobre o caso em
conjunto.

Art.  10 - Todas as negociagoes que envolverem quaisquer tipos de Comunicagao —
jornal,  revista,  informativos,  folhetins,  etc.  —  e tambern Publicidade e Propaganda,

deverao se submeter ao crivo da GECOM ( Gerencia de Comunicagao).

Paragrafo primeiro. As obras publicitarias que envolverem Direitos da Personalidade
deverao ser instruidas corn os respectivos termos de autorizagao de todos os
envolvidos, sem prejuizo dos demais documentos de Direitos Autorais.

Paragrafo segundo. Obras publicitarias sao consideradas criagoes autorais, portanto,

devem seguir o regulamento de Direitos Autorais,  inclusive o contrato corn terceiros

deve ter capitulo expresso de cessao de direitos patrimoniais, respeitando- se, sempre,

os direitos morais do autor— pessoa fisica.

Paragrafo terceiro. Havendo direito de menores envolvidos nos projetos de publicidade

e propaganda,  devera haver autorizagao expressa dos responsaveis ou de seus

representantes legais.

Paragrafo quarto. Nao deverao ser aceitas imagens de pessoas fisicas que extraidas
de bancos de imagens, excetuando-se aquelas que forem para divulgagao, e neste caso
especifico antes de usar tal imagem,  a Assessoria Juridica do SESCOOP devera

apreciar para verificar a veracidade e idoneidade da imagem.

Art.11   -   Os instrumentos juridicos de autorizagao de imagem,   voz e nome,

confeccionados e disponibilizados eletronicamente pela ASJUR nao poderao sofrer
nenhuma alteragao.  Caso haja duvida sobre a veracidade dos termos,  a GECOM

Gerencia de Comunicagao)  devera consultar a ASJUR  ( Assessoria Juridica)  do

SESCOOP.

DISPOSICOES GERAIS

Art. 12 - Todos os documentos necessarios para o desenvolvimento das diretrizes aqui

estipuladas, encontram-se no Manual de PPI, bem como na legislagao de criagao do

SESCOOP e seus normativos.

Art.  13  -  As marcas,  os direitos autorais e os nomes de dominios na internet,  de

titularidade do SESCOOP, fazem parte do seu patrimonio imaterial e so podem ser
utilizados por aqueles devidamente autorizados e nenhuma autorizagao sera concedida

a terceiros que nao se relacionem direta ou indiretamente corn o Sistema Cooperativo.
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Art.  14 - Havendo uso indevido das marcas ou, dos direitos autorais ou, do nome de

dominio do SESCOOP,   cabera a Assessoria Juridica,   sob autorizacao da

Superintendencia,  tomar as medidas necessarias para salvaguardar o patrimOnio

imaterial do SESCOOP.

Art. 15 - Esta Resolugao entra em vigor na data de sua assinatura e revoga todas as

disposipoes em contrario.

1
Brasilia, 25 de novembro de 2014.

IL
MARCIO LOPES DE FREITAS

Presidente
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0 presente documento foi analisado pela ASJUR e guarda
regularidade em seus aspectos juridicos"
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