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Recente sentença transitada em julgado na Alemanha contra dois 
falsificadores 
 
Sulzer Mixpac continua a fazer valer seus direitos 
 

 
A Sulzer Mixpac Ltd (SULZER) opera globalmente no 
campo de pontas misturadoras estáticas, cartuchos e 
dispositivos aplicadores no ramo odontológico. 
Recentemente, estão sendo descobertas cada vez 
mais cópias substancialmente idênticas às pontas 
misturadoras estáticas para cartuchos de dois 
componentes e seringas. Essas cópias feitas por 
outros fabricantes não são sujeitas aos rigorosos 
controles de qualidade da SULZER e, portanto, não 
são cobertas pela sua garantia. No interesse dos 
seus clientes, a SULZER seguirá tomando medidas 
jurídicas contra todas essas cópias. 

 
Em uma decisão de 2010, a Justiça Distrital de Colônia determinou que as pontas 
misturadoras objeto do nosso processo representavam cópias ilícitas das pontas 
misturadoras da Sulzer Mixpac Ltd, e levaram a enganos evitáveis no que tange à sua 
origem comercial (nº do arquivo: 33 O 306/09). Essa sentença foi posteriormente confirmada 
em segunda instância pelo Tribunal Regional de Colônia, em acórdão de 2011 (nº do 
processo: 6 U 189/10). 
 
Ao longo dos anos, a SULZER conseguiu fazer valer seus direitos em dezenas de 
processos ou acordos extrajudiciais com imitadores servis das suas pontas misturadoras, 
assim como resguardar suas patentes, marcas comerciais e outros direitos de propriedade 
intelectual contra algumas pontas misturadoras coloridas em muitos países, como 
Alemanha, Japão, Brasil, Estados Unidos e Reino Unido.  
 
Apesar dessas medidas, foram descobertas outras cópias servis das pontas misturadoras 
contra as quais providências foram imediatamente tomadas. Por exemplo, durante o 
International Dental Show (IDS) de 2019, na Alemanha, um total de seis medidas liminares 
por concorrência desleal foram obtidas junto à Justiça Distrital de Colônia contra diversos 
fornecedores de cópias servis de pontas misturadoras da SULZER, proibindo, entre outros, 
a oferta, publicidade e comercialização dessas cópias no setor odontológico. Além disso, a 
SULZER atua na desativação de anúncios ilegais em sites de compra online, como eBay, 



COMUNICADO À IMPRENSA 
22/07/2020 

Recente sentença transitada em julgado na Alemanha contra dois falsificadores 

 

Sulzer Mixpac continua a fazer valer seus direitos 

 
Página 2 de 4  

 
 
SULZER PUBLICPÚBLICO www.sulzer.com 

AliExpress, Made-in-China e Alibaba, fundamentada nos seus direitos de marca. Apenas em 
2019, foram derrubados 776 anúncios online de 427 vendedores.  
 
Em 2018, veio ao conhecimento da SULZER que a Delian Technology & Trading Beijing Co. 
Ltd. (“DELIAN”) e a CDM Center of Excellence Ltd (“CDM”), ambas de Beijing, China, 
estavam vendendo cópias falsificadas das pontas misturadoras da SULZER na Alemanha, e 
que a DELIAN estava vendendo cópias falsificadas das pontas misturadoras, tampas de 
cartucho e pontas intraorais da SULZER nos Estados Unidos. A SULZER ajuizou ação na 
Justiça Federal do Distrito Sul de Nova York, EUA, durante o evento Greater New York 
Dental Meeting de 2018 e obteve uma sentença de homologação de acordo e uma ordem 
judicial permanente na ação Sulzer Mixpac AG contra Delian Technology & Trading Beijing 
Co., Ltd. A sentença proíbe que a DELIAN use as Candy ColorsTM , marcas registradas da 
SULZER, em pontas misturadoras, tampas de cartucho e pontas intraorais odontológicas, 
visto que a SULZER possui diversos Registros de Marca norte-americanos sobre suas 
Candy Colors TM ( turquesa?, azul, roxo, amarelo, rosa e marrom) para pontas misturadoras, 
tampas de cartucho e pontas intraorais odontológicas.   
 
Na Alemanha, a SULZER ajuizou uma ação e obteve sentença à revelia, proferida pela 
Justiça Distrital de Colônia (31 O 118/18) em 26/07/2018, determinando que a DELIAN e a 
CDM cessassem de oferecer e vender imitações servis das pontas misturadoras da 
SULZER e pagassem à SULZER as custas previstas em lei (decisão de custas de 
22/10/2018). Após recurso interposto pela DELIAN e pela CDM, a sentença à revelia foi 
confirmada pela Justiça Distrital de Colônia (31 O 118/18) em uma sentença de primeira 
instância proferida em 26/05/2020, que agora transitou em julgado. 
 
Em dezenas de processos judiciais vitoriosos em jurisdições de todo o mundo, a SULZER 
Mixpac obteve sentenças e ordens judiciais que proíbem a venda de falsificações na forma 
de cópias servis das pontas misturadoras ou outras imitações de produtos da SULZER. 
Produtos falsificados podem levar a mistura inconsistente ou inapropriada, contaminação do 
material misturado e/ou atraso nos procedimentos. A SULZER tem o compromisso de 
proteger seus produtos. Pontas MIXPAC genuínas podem ser identificadas pela marca 
MIXPAC™ impressa no anel de retenção e pelo Selo de Qualidade Candy Color. 
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SOBRE A SULZER MIXPAC Ltd  
Com mais de 1.000 funcionários, a Sulzer Mixpac Ltd é líder mundial na fabricação e 
fornecimento de sistemas de medição, mistura e aplicação por cartuchos e misturadores 
descartáveis para materiais reativos de múltiplos componentes.  
 
Como parte do Grupo Sulzer, a Sulzer Mixpac Ltd dispõe de uma forte rede internacional. A 
matriz está sediada na Suíça. Para melhor atender seus clientes, temos filiais instaladas nos 
EUA, Reino Unido, Alemanha, Polônia e China.  
 
MIXPAC™ — é uma marca registrada da Sulzer Mixpac Ltd, Suíça. 
T-MIXERTM — é uma marca registrada da Sulzer Mixpac Ltd, Suíça. 
CANDY COLORSTM – é uma marca registrada da Sulzer Mixpac Ltd, Suíça. 
 
Consultas: 
Nadja Rohrer, Gerente de RP & Digital, Sulzer Mixpac Ltd 
Telefone: +41 81 414 70 40 
Nadja.rohrer@sulzer.com 
 
Link 
“News” em Sulzer.com 
 
Foto1: candy-color-label.jpg  
Foto2: mixing-tips-overview.jpg 
Legenda da foto: Candy ColorsTM da Sulzer com visão geral das pontas misturadoras 
Crédito da foto: Sulzer Mixpac Ltd, reprodução gratuita  
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Sobre a Sulzer: 
Os pontos fortes da Sulzer são controle de fluxo e aplicadores. Nossas especialidades são soluções e serviços 
de tubulação para equipamentos rotativos, assim como tecnologia de separação, mistura e aplicação. Nossos 
clientes dispõem de uma rede de mais de 180 unidades de produção e serviço em todo o mundo. A Sulzer tem 
sua sede em Winterthur, Suíça, desde 1834. Em 2019, tivemos um faturamento aproximado de 3,7 bilhões de 
francos suíços em vendas, com cerca de 16.500 funcionários. Nossas ações são negociadas na Bolsa de 
Valores Suíça SIX (SIX: SUN). www.sulzer.com 
 
Este documento pode conter afirmações prospectivas, como, entre outras, projeções de desenvolvimentos 
financeiros, atividade do mercado ou desempenho futuro de produtos e soluções que contenham riscos e 
incertezas. Essas afirmações prospectivas estão sujeitas a mudanças em virtude de riscos, conhecidos ou não, e 
diversos outros fatores que podem fazer com que os resultados ou o desempenho reais divirjam 
substancialmente das afirmações feitas aqui. 
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