
Caro e estimado cliente Buy Brazil Store. 

A BUY BRAZIL STORE, uma empresa que opera desde 
2014 de forma extremamente organizada e profissional 
com exportação de produtos cosméticos brasileiros 
esclarece sobre anúncio calunioso difundido pela 
empresa SALVATORE COSMÉTICOS. 

A BUY BRAZIL STORE tem imagem e ações ilibadas e 
opera dentro das regras e leis brasileiras, visando uma 
relação harmônica e segura com pares e clientes, 
respeitando a Lei que regula direitos e obrigações 
relativos à propriedade industrial. 

Não obstante, abaixo segue texto da Lei que indica a 
incoerência da já citada marca e o direito de 
comercialização lícito dos produtos da mesma: 

1. Com efeito, a empresa “BUY BRAZIL STORE” 
comercializa diversos produtos de diversas marcas da 
linha de cosméticos, adquirindo-os todos dentro da 
legalidade, recolhendo os tributos inerentes para sua 
comercialização. 

2. No caso é cediço e previsto em lei que 
transferido legalmente os produtos originais a um 
revendedor, não pode a titular da marca invocar seu 
direito exclusivo de distribuição.  

Vejamos as disposições da Lei 9.279 de 14 de Maio de 
1996. 

Art. 132. O titular da marca não poderá: 

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem 
sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com 
a marca do produto, na sua promoção e 
comercialização; 

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a 
marca para indicar a destinação do produto, desde que 
obedecidas as práticas leais de concorrência; 

III - impedir a livre circulação de produto colocado no 
mercado interno, por si ou por outrem com seu 
consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do 
art. 68; e 

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra 
científica ou literária ou qualquer outra publicação, 
desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para 
seu caráter distintivo. 

Sem mais, 

BUY BRAZIL STORE 

Dear and esteemed customer Buy Brazil Store. 

BUY BRAZIL STORE, a company that operates since 2014 
in an extremely organized and professional way with the 
exportation of Brazilian cosmetic products clarifies 
slanderous announcements spread by the company 
SALVATORE COSMÉTICOS. 

BUY BRAZIL STORE has an unblemished image and 
actions and operates within the Brazilian rules and laws, 
aiming for a harmonious and safe relationship with peers 
and customers, respecting the Law that regulates rights 
and obligations relating to industrial property. 

Nevertheless, below is the text of the Law that indicates 
the inconsistency of the aforementioned trademark and 
the lawful commercialization right of its products: 

1. In effect, the company "BUY BRAZIL STORE" 
commercializes a lot of products of several brands of the 
cosmetics, acquiring them all legally, and collecting the 
inherent taxes for their commercialization. 

2. In this case it is obvious and foreseen by law that 
the original products were legally transferred to a 
reseller, the trademark owner cannot invoke its 
exclusive distribution right.  

Let's see the provisions of brazilian Law # 9.279 of May 
14, 1996: 

Art. 132. The owner of the mark may not: 

I - prevent traders or distributors from using distinctive 
signs that are their own, together with the trademark of 
the product, in its promotion and commercialization; 

II - prevent accessory manufacturers from using the 
mark to indicate the product's destination, provided fair 
competition practices are observed; 

III - preventing the free circulation of a product placed in 
the domestic market, by itself or by others with its 
consent, except as provided in Paragraphs 3 and 4 of art. 
68; and 

IV - prevent the citation of the mark in a speech, 
scientific or literary work, or any other publication, as 
long as it has no commercial connotation and does not 
harm its distinctive character. 

Yours sincerely, 

BUY BRAZIL STORE team. 

 


