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RESUMO 

A presente dissertação desenvolve um estudo sobre as práticas anticompetitivas decorrentes do 

abuso do exercício do Direito da Propriedade Industrial (DPI), e os seus reflexos no Direito da 

Concorrência, ou Direito Antitrust. Para tanto, analisa-se o atual cenário e a conexão do DPI e 

o Direito Antitrust, ramos do Direito Económico, que nas últimas décadas veem recebendo 

maior importância nas principais deliberações de organismos internacionais, especificamente a 

Organização Mundial do Comércio (OMC), a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE), a Rede Internacional de Concorrência (RIC) e a 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Nos capítulos seguintes, o tema é 

desmembrado por considerações acerca destes dois ramos jurídicos, para que, em seguida, seja 

possível adentrar na questão principal, qual seja o aparente conflito entre ambos e os abusos 

decorrentes do exercício desses direitos exclusivos, bem como seu impacto nas estruturas dos 

organismos internacionais. Ademais, este trabalho busca traçar e oferecer um caminho de 

equilíbrio que deve de ser trilhado entre os direitos envolvidos.  

 

Palavras-Chave: Direito Internacional Económico, Direito da Concorrência, Direito da 

Propriedade Intelectual, Direito da Propriedade Industrial, Abuso de Direito. 

 

ABSTRACT 

The present dissertation develops a study on the anticompetitive practices arising from the 

abuse of the exercise of Industrial Property Rights (IPR), and its reflexes upon Competition (or 

Antitrust) Law. In order to do so, it analyzes the current scenario and the connection between 

IPR and Antitrust Law, branches of Economic Law, which in recent decades have been given 

greater importance by international organizations, specifically the World Trade Organization 

(WTO) the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), the 

International Competition Network (ICN) and the World Intellectual Property Organization 

(WIPO). In the following chapters the subject is broken up by considerations about these two 

branches of the law so that it is possible to enter into the main question: the apparent conflict 

between them and the abuses arising from the exercise of these exclusive rights, as well as their 

impact upon the structure of international organizations. In addition, this work seeks to outline 

and offer a path of balance that must be traced among the rights involved. 

 

Keywords: International Economic Law, Competition Law, Intellectual Property Law, 

Industrial Property Law, Law Abuse. 
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INTRODUÇÃO 

Numa primeira perspectiva é fácil constatar que há consideráveis pontos de contato 

entre o Direito da Propriedade Industrial1 e Direito da Concorrência. Percebe-se que ambas 

disciplinas estão indissociavelmente relacionadas ao avanço da globalização económica e ao 

desenvolvimento das novas condições de funcionamento do mercado. 

Entretanto, nas diversas legislações nacionais o DPI e o Direito da Concorrência, 

têm se desenvolvido como dois separados e independentes sistemas normativos, o que, por 

vezes, ocasiona-se na falta de um adequado enquadramento entre as disciplinas e suas 

finalidades. É certo que cada ramo jurídico possui diferentes fundamentos e objectivos a serem 

alcançados e, embora estejam ligadas ao fomento do crescimento económico, muitas vezes 

constata-se questões conflituosas entre os dois institutos. 

De um lado busca-se incentivar a inovação e o desenvolvimento tecnológico por 

meio do direito privativo e, de outro, disciplinar condutas e procedimentos com a finalidade de 

tutelar a livre concorrência. Por conseguinte, no exercício de ambos os direitos se observa uma 

aparente contradição: a concessão de exclusividade de um direito atribuído pelo Direito da 

Propriedade Industrial conflita com a livre concorrência e os ditames do Direito Antitrust. 

Entretanto, como será apresentado nos capítulos seguintes, essa contradição de objectivos 

encontra-se ultrapassada. 

Apesar disso a principal questão do tema tange ao equilíbrio adequado do exercício 

desses direitos, em particular no que diz respeito a problemática de estabelecer limites 

necessários na exploração do DPI para evitar que a concorrência seja suprimida do mercado. 

Verifica-se que o equilíbrio deverá ser buscado através do combate aos abusos de direito, das 

práticas anticompetitivas e o exercício abusivo de poder económico.  

Diante desta problemática, a presente dissertação discorre sobre as questões que 

envolvem esse aparente conflito e os abusos decorrentes desses direitos. O tema é apresentado 

com a análise da conexão entre o Direito da Propriedade Industrial e o Direito da Concorrência 

e as questões de direito dela decorrentes. Deste modo, no primeiro capítulo, como prelúdio de 

                                                           
1 A presente dissertação fará algumas referências ao Direito da Propriedade Intelectual, esta envolve duas vertentes, 

o Direito Autoral e o Direito da Propriedade Industrial. Porém, no âmbito desta pesquisa e em razão da sua 

delimitação temática tratar-se-á da vertente relacionado ao Direito da Propriedade Industrial.  
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qualquer pesquisa, justifica-se proceder breves considerações introdutórias acerca do 

desenvolvimento desses ramos do direito. 

Em seguida, no segundo capítulo, será analisado o abuso de direito, as práticas 

anticompetitivas e o abuso de poder económico. Assim, a respeito do tema, constata-se duas 

grandes modalidades de conduta anticompetitiva, quais sejam: a) fraudes ou abusos no 

procedimento de registro de direito da propriedade industrial e b) abuso no exercício do direito 

da propriedade industrial. Ambas as condutas têm extrema relevância num mundo onde a 

economia de mercado é não só dominante, mas quase universal, logo o presente trabalho tem 

por escopo analisar tais ações anticompetitivas, bem como seus impactos nas estruturas do 

mercado. 

No terceiro capítulo, é feita uma análise da aplicação das normas jurídicas nos 

países da América do Sul, Estados Unidos e União Europeia, apontando a necessidade de dotar 

os ordenamentos jurídicos nacionais com as práticas do Direito Internacional Económico para 

a sua eficaz aplicação. Ademais, é feito um balanço da atuação do Conselho Administrativo de 

Defesa Económica (CADE) e do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) sobre 

as condutas anticoncorrenciais. Por fim, a jurisprudência comentada e as diversas posições 

doutrinárias colaboram na compreensão da matéria. 

Com esse conteúdo, tenta-se compreender quais as circunstancias que devam se 

fazer presentes para limitar o exercício de um direito em função do objecto específico do outro, 

noutras palavras, como o Direito da Propriedade Industrial possa ser legitimamente comprimido 

para garantir o pleno exercício do Direito da Concorrência. O enfrentamento deste conflito 

proporciona a busca pela efetivação de direitos constitucionalmente tutelados e procura 

responder a indagação do equilíbrio entre os direitos envolvidos. 

Dessa forma, para melhor compreensão e desenvolvimento do tema, utilizou-se o 

método de abordagem histórica e comparativa, além de pesquisas bibliográficas e da análise 

documental em tratados, acordos e demais normas internacionais. 
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1. O DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E O DIREITO DA 

CONCORRÊNCIA: CONVERGÊNCIAS E CONFLITOS 

Como prelúdio de qualquer pesquisa, justifica-se proceder a breves considerações 

introdutórias, em particular, nesta dissertação, acerca do desenvolvimento do Direito da 

Propriedade Industrial e do Direito da Concorrência. 

Inicialmente, para melhor compreensão da importância da Propriedade Industrial 

no cenário económico, destaca-se a relação entre o Direito Internacional e o Direito da 

Propriedade Intelectual, os quais estão historicamente vinculados. Durante mais de sessenta 

anos as Convenções da União de Paris (CUP) para a protecção da Propriedade Industrial, em 

1883, e da União de Berna para a protecção das Obras Literárias e Artísticas, em 1886, 

desempenharam um papel fundamental na protecção dos Direitos da Propriedade Intelectual no 

âmbito dos direitos internos e do Direito Internacional2. 

Todavia, após a Segunda Guerra Mundial, o Direito Internacional passou por 

profundas transformações, que se refletiram no Direito da Propriedade Intelectual. Tornava-se 

evidente que os sistemas das Uniões não conseguiam mais atender as novas realidades de 

protecção destes direitos. Com o avanço da globalização e o surgimento das organizações 

internacionais era chegado o momento de buscar maior protecção aos direitos intelectuais, e 

seria necessária uma multinacionalização destes direitos.  

O novo cenário económico refletia na necessidade de criar mecanismos adequados 

de protecção e redução das crescentes disparidades entre os países industrializados. A 

Convenção de Estocolmo, em 1967, surgiu como resposta a esta demanda, criando a 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)3. 

                                                           
2 Em 1893 a Convenção da União de Paris e a Convenção da União de Berna foram reunidas dando origem ao 

BIRPI (Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, acrônimo francês que 

traduzido para o português significa Escritório Internacional Unificado pela Protecção da Propriedade Intelectual), 

que teria a função de administrar ambos os acordos. 
3 No sentindo de uniformização das regras, observou Miguel Reale, no início dos anos de 1980, “Eu diria numa 

expressão filosófica-matemática que a internacionalização das normas de direito industrial é o infinito de uma 

constante exigência jurídica. Nós marchamos cada vez mais para a uniformização das regras que disciplinam a 

matéria de direito industrial, mas não podemos pretender que isso se realize já”. Ainda segundo o autor, “a 

disparidade entre os diversos países leva a muitas incompreensões, a reclamações reiteradas, perturbando o campo 

das relações internacionais”. Aplicação da Convenção de Paris no Brasil. Revista da ABPI: Anais do III Seminário 

de Propriedade Industrial, 1981, pp. 20-21. 
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A OMPI passa a atuar como principal centro internacional de promoção dos 

Direitos da Propriedade Intelectual. Aqui se destaca sua função de harmonização legislativa, 

facilitando a aquisição de técnicas, obras e acesso à informação científica entre os Estados-

partes.  

A partir de então se expande a percepção da vinculação entre propriedade 

intelectual e o Direito Internacional, e, consequentemente, entre aquela e o comércio 

internacional. Faz-se evidente que a protecção aos Direitos da Propriedade Intelectual é um 

fator fundamental para o desenvolvimento tecnológico e estimulante para o crescimento do 

comercio nacional e internacional. 

Entretanto, a OMPI apresenta fragilidade nos mecanismos de verificação do 

adimplemento dos deveres e obrigações dos Estados e de resolução de controvérsias. Assim, 

no sentido de buscar maior protecção aos Direitos da Propriedade Intelectual, passou-se a 

discutir, durante a transição da General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)4 para a 

Organização Mundial do Comercio (OMC), em 1995, normas destinadas a estabelecer medidas 

para a observância de protecção da propriedade intelectual e sanções no descumprimento de 

tais medidas. Dessas discursões resultou-se no Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (TRIPS)5, representando um documento fundamental na 

consolidação da defesa da propriedade intelectual na comunidade internacional.  

O TRIPS passa a integrar o Acordo Constitutivo da OMC e contém padrões 

mínimos de protecção que devem ser adotados pelos Estados-partes. A proposta do TRIPS é 

somar-se aos acordos preexistentes sobre a disciplina, proporcionando relações de cooperação 

e assistência contínua. Neste cenário, a OMPI continua com sua função de harmonização 

legislativa do Direito da Propriedade Intelectual, ao passo que o TRIPS se ocupa com os 

aspectos comerciais internacionais ligados com a matéria.  

                                                           
4 O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (em inglês: General Agreement on Tariffs and Trade) foi um acordo 

internacional estabelecido em 1947, visando promover o comércio internacional e remover ou reduzir barreiras 

comerciais, tais como tarifas ou quotas de importação, e a eliminação de preferências entre os signatários, visando 

obter vantagens mútuas. Trata-se de um conjunto de normas e concessões tarifárias destinadas a impulsionar o 

livre comércio e a combater práticas protecionistas nas relações comerciais internacionais. 
5 O Acordo TRIPS (em inglês: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, em português: 

Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) é um tratado 

Internacional, integrante do conjunto de acordos assinados em 1994 que encerrou a Rodada Uruguai e criou a 

Organização Mundial do Comércio. 
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Desse modo, tendo em conta que as legislações nacionais sobre o tema não podem 

estruturar compartimentos estanques, sob pena de comprometimento do comércio 

internacional, torna-se imprescindível que haja instrumentos que as compatibilizem. Assim, 

percebe-se que a combinação dos elementos económicos, políticos, sociais e jurídicos resulta 

na relação indissolúvel entre os Direitos da Propriedade Intelectual e o comércio internacional. 

Compreendida tal relação, tem-se numa vertente o Direito da Propriedade 

Industrial, o qual podemos, numa brevíssima conceituação, afirmar que compreende o conjunto 

de regras e princípios que conferem a tutela jurídica específica aos elementos imateriais, como 

as marcas e desenhos industriais registrados e as invenções e modelos de utilidade patenteados. 

Neste sentido, em relação ao seu conteúdo, GABRIEL DI BLASI conceitua a 

propriedade industrial como uma parte da propriedade intelectual que trata dos bens imateriais 

aplicáveis nas indústrias, abordando assuntos referentes às inovações aos modelos industriais, 

às marcas de indústria ou de comércio e à repressão à concorrência desleal6. 

A CUP passou a determinar os princípios disciplinares da propriedade industrial no 

contexto internacional7. “A Convenção de Paris, pela abrangência que conferiu ao conceito de 

propriedade industrial, consolidou uma nova perspectiva para o tratamento da matéria. Os 

direitos dos inventores, e os dos empresários sobre os sinais distintivos de sua atividade, 

juntamente com as regras de repressão à concorrência desleal, passaram a integrar um mesmo 

ramo jurídico”8.  

O desenvolvimento da protecção do DPI acontece simultaneamente com as diversas 

mudanças nas legislações sobre o tema, resultantes da globalização das economias. Aos poucos 

as lacunas existentes são preenchidas pelo movimento de protecção internacional dos bens 

intelectuais.  

                                                           
6 DI BLASI, Clésio Gabriel. A propriedade industrial, 1982, p. 7. 
7 A Convenção da União de Paris, em seu artigo primeiro dispõe: 1) os países a que se aplica a presente Convenção 

constituem-se em União para a protecção da propriedade industrial. 2) a protecção da propriedade industrial tem 

por objecto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de 

fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações 

de origem, bem como a repressão da concorrência desleal. 3) a propriedade industrial entende-se na mais larga 

acepção e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e 

extrativas e a todos os produtos fabricados ou naturais, por exemplo: vinhos, grãos, tabaco em folha, frutos, 

animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas. 4) entre as patentes de invenção compreendem-se as 

diversas espécies de patentes industriais admitidas nas legislações dos países da União, tais como patentes de 

importação, patentes de aperfeiçoamento, patentes e certificados de adição, etc. 
8 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: direito da empresa, 2012, p. 78.  
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Torna-se necessário perceber que cada vez mais os direitos de propriedade 

industrial e as relações de comércio resultantes do exercício destes direitos ultrapassam as 

fronteiras nacionais, não estando mais os titulares dos direitos privativos limitados ao seu 

próprio país, principalmente no tocante a protecção dos seus ativos tecnológicos. Diante disso, 

aponta-se como principal característica do DPI a sua internacionalização. Assim, a 

intensificação do comércio externo e o progresso tecnológico acelerado, juntamente com a 

mudança na dinâmica dos sistemas de inovação, resultam num movimento de colaboração 

intensa entre os Estados.  

Noutra vertente deste trabalho tem o Direito da Concorrência, o qual reflete 

convicções económicas que se encontram em constantes mudanças. Enquanto espelho de um 

novo paradigma de relacionamento entre o Estado e a Economia, suas normas possuem como 

escopo fundamental a prossecução do bom funcionamento do mercado, através da perseguição 

de uma concorrência efetiva9. 

Os ordenamentos de defesa e política da concorrência Norte-Americano e Europeu 

constituem verdadeiros modelos de referência de regimes desenvolvidos do Direito Antitrust. 

Tais regimes compreendem as novas orientações jurídico-económicas do mercado, embora 

distinguindo-se quanto a finalidade da integração económica.  

Numa brevíssima contextualização, afirma MIGUEL MOURA E SILVA que a génese 

do Direito Antitrust nos Estados Unidos está intrinsecamente ligada a criação de uma economia 

continental, notadamente nas últimas décadas do século XIX, configurando-se como uma 

reação aos efeitos da integração económica no campo empresarial10.  

Ainda segundo o autor, a disciplina da concorrência “surge, assim, como 

contrapeso às forças que, combinadas com a industrialização, levavam a uma maior 

integração das atividades económicas sob formas cada vez mais concentradas de gestão”11.  

                                                           
9 Sobre o desenvolvimento da concorrência efectiva ver: Maria Paula dos Reis Freire. Eficiência Económica e 

Restrições Verticais – Os Argumentos de Eficiência e as Normas de Defesa da Concorrência, 2008, pp. 122-129. 
10 SILVA, Miguel Moura e. Direito da Concorrência: uma introdução jurisprudencial, 2008, p. 28. Acerca do 

desenvolvimento do direito e da política de concorrência nos Estados Unidos, ver: SILVA, Miguel Moura e. op. 

et loc. cit. pp. 32-37. 
11 SILVA, Miguel Moura e. op. et loc. cit. pp. 32-37. 



13 
 

Com efeito, a política e defesa da concorrência norte-americana decorre da 

aprovação do Sherman Act em 189012. Para MARIA PAULA FREIRE “este instrumento legal 

propiciou uma confluência entre o Direito e a Economia, uma vez que a conformação da 

política da concorrência foi sendo traçada a partir de inúmeros contributos económicos”13.  

Posteriormente, outros diplomas sobre a disciplina da concorrência foram aprovados pelo 

Congresso norte-americano, consolidando-se hoje numa moderna e influente legislação 

concorrencial. 

No âmbito da União Europeia (UE), o início do processo de integração ocorre com 

a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), com base no Tratado de Paris, 

em 1951, vindo a estabelecer as primeiras regras de um direito supranacional da concorrência. 

Este processo de integração económica é confirmado e aprofundado no Tratado de Roma, em 

1957, instituidor da Comunidade Económica Europeia (CEE).  

Tem como aspecto marcante do direito comunitário da concorrência a atribuição à 

Comissão Europeia (CE) o papel de uma verdadeira autoridade comunitária da concorrência. 

Verifica-se aqui um elevadíssimo grau de centralização dos processos de aplicação das normas 

comuns de concorrência na Comissão14. 

Entretanto, o direito comunitário da concorrência atravessou um período de 

mudança, em 1999, por iniciativa da CE, foi apresentado o denominado “Livro Branco sobre a 

Modernização dos Artigos 85.º e 86.º do Tratado CE”15, causando profundas mudanças na 

aplicação dos artigos 81.º e 82.º do Tratado CE, consumada com a aprovação do Regulamento 

(CE) n.º 1/200316. Esta reforma veio introduzir uma ruptura com o modelo inicial de elevada 

                                                           
12 MORAIS, Luís Domingos Silva. Direito da Concorrência: perspectivas do seu ensino, 2009, p. 71, afirma que 

em termos internacionais este regime aparece como ato fundador do Direito da Concorrência. Não obstante a 

precedência histórica na aprovação de um primeiro regime “antitrust” no Canadá em 1889, entretanto este regime 

não teve uma significativa aplicação. 
13 FREIRE, Maria Paula dos Reis Vaz. op. et loc. cit. p. 713. 
14 Esse sistema institucional altamente centralizado de aplicação do direito comunitário da concorrência teve como 

esteio fundamental o Regulamento do Conselho n.º 17/62. Essa centralização é explicada pela preocupação de 

consolidação do ordenamento comunitário da concorrência mediante uniformização dos processos de 

concretização jurídica das normas (assegurando um grau de consistência à aplicação dessas normas que não se 

mostraria possível num quadro de intervenção de entidades nacionais, considerando quer a novidade do 

ordenamento comunitário da concorrência, quer a inexistência ou escasso desenvolvimento de normas de direito 

da concorrência no ordenamento dos Estados-Membros. MORAIS, Luís Domingos Silva. op. et loc. cit. p. 72. 
15 “Livro Branco sobre a Modernização dos Artigos 85.º e 86.º do Tratado CE” (Programa da Comissão nº 99/027 

– Bruxelas, 28 de Abril de 1999).  
16 Regulamento (CE) n.º 1/2003 do Conselho de 16 de Dezembro de 2002 relativo à execução das regras de 

concorrência estabelecidas nos artigos 81.º e 82.º do Tratado CE. 
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centralização dos processos de aplicação das normas comunitárias da concorrência pela 

Comissão17.  

Segundo LUÍS DOMINGOS MORAIS
18, o novo modelo de aplicação descentralizada 

do direito comunitário delineado pela CE tomou como pressuposto um grau muito razoável de 

consolidação do direito comunitário da concorrência e assimilação da correspondente cultura 

jurídica e orientações hermenêuticas nos vários Estados-Membros, no entanto, não deixou de 

apresentar receios quanto a possíveis incoerências na aplicação dessas normas19.  

Na doutrina portuguesa MIGUEL MOURA E SILVA tece comentários acerca da 

multiplicidade de finalidades visadas pelo Direito da Concorrência, fazendo distinção entre os 

fundamentos políticos e os fundamentos económicos20. O autor, sem ignorar a dificuldade 

existente em apontar com exatidão os fundamentos e objectivos do Direito Antitrust, afirma que 

este ramo do direito não pode ser considerado como instrumento para corrigir eventuais 

assimetrias do poder económico, mas o de regular o exercício do poder de mercado21. 

Refletindo sobre a temática, LUÍS PINTO MONTEIRO salienta que “o Direito da 

Concorrência abrange uma pluralidade de facetas manifestando-se no plano social e 

político”22. Destaca ainda que este ramo do direito apresenta como um dos seus objectivos a 

busca para assegurar o bem-estar social mediante a retirada dos obstáculos ao eficiente 

funcionamento do mercado23. 

Após proceder-se a breves considerações introdutórias, afirma-se que atualmente 

encontra-se ultrapassada a ideia de contradição entre o Direito da Propriedade Industrial e o 

Direito da Concorrência, embora seja correta a afirmação de que a relação entre esses dois 

                                                           
17 Regulamento (CE) n.º 1/2003, ponto 4: Assim, este regime deverá ser substituído por um regime de excepção 

directamente aplicável, em que as autoridades responsáveis em matéria de concorrência e os tribunais dos 

Estados-Membros tenham competência não só para aplicar o n.º 1 do artigo 81.º e o artigo 82.º do Tratado, 

directamente aplicáveis nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, mas 

também o n.º 3 do artigo 81.º do Tratado. 
18 MORAIS, Luís Domingos Silva. op. et loc. cit. p. 114. 
19 Sobre a formação e desenvolvimento do Direito Comunitário da Concorrência, ver: SILVA, Miguel Moura. op. 

et loc. cit. pp. 38-60. 
20 Ao fazer distinção entre os fundamentos políticos e económicos, o autor aponta os principais pontos que servem 

de fundamentos para cada vertente. Cita-se como fundamentos políticos o controlo do poder económico, a 

salvaguarda da liberdade de empresa, a distribuição de riqueza e a protecção dos consumidores. No âmbito da 

fundamentação económica o autor cita a promoção da eficiência económica, apresentando os diferentes conceitos 

de eficiência. SILVA, Miguel Moura e. op. et loc. cit. pp. 7-22 
21 SILVA, Miguel Moura. op. et loc. cit. p. 15. 
22 MONTEIRO, Luís Pinto. op. et loc. cit. p. 32.   
23 MONTEIRO, Luís Pinto. op. et loc. cit. p. 33.  
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ramos do direito apresenta pontos bastante sensíveis ou até mesmo conflituosos24. De uma 

forma simplista pode-se afirmar que o DPI possui como fundamento a noção de exclusão, ao 

passo que o Direito Concorrencial nutre a ideia de competição25. 

À vista disso, ficam evidentes os pontos sensíveis presentes na relação entre as 

normas concorrenciais e as normas de protecção a bens imateriais, muitas vezes no tocante a 

difícil compatibilização do exercício desses direitos. Entretanto, a conexão que surge entre os 

dois ramos jurídicos, os objectivos específicos e os valores internos de cada um dos sistemas, 

devem ser vistos como uma forma de encontrar o ponto ideal de equilíbrio26. 

Porém, encontrar este ponto ideal não é tarefa fácil. A questão já passou pela análise 

de diversos autores e várias tentativas de harmonização já foram propostas. O objectivo de 

harmonizar as normas que versam sobre o DPI e o Direito Antitrust nas diferentes legislações 

nacionais requer uma análise bastante criteriosa por parte de cada Estado. 

Ocorre que a antiga condição de os Estados, individualmente, implementarem ou 

não normas para a protecção do DPI e da defesa da concorrência encontra-se inviável perante 

a promoção destes ramos no atual cenário mundial. Verifica-se que os Estados estão 

intensificando as relações comerciais, assim, frente aos novos modelos de comércio e as 

condições dos setores privados nacionais e internacionais se fazendo necessário encontrar 

soluções para a coexistência dos direitos imateriais e as regras da livre concorrência.  

No contexto da UE, o objectivo da criação de um mercado comum interno e as 

características dos DPI, inicialmente, aprofundou o aparente paradoxo existente entre as 

disciplinas jurídicas. A chamada “tese da conciliação” teve assento nas instâncias judiciais e 

na doutrina27, mas coube ao Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia (TJCE) aplicar a tese 

                                                           
24 A relação entre o Direito da Propriedade Industrial e o Direito da Concorrência pode ser discursada através da 

seguinte interrogação: “Concurrence at proctection des propriétés intellectualles: antagonisme ou convergence 

des objectifs?” (GOLDMAN, Berthold. LAYON-CAEN, Antoine. VOGEL, Louis. “Droit Commercial 

Européen”, 5 Édition, Dlloz, 1997 p. 503), também através de uma comparação elucidativa por “Extraña pareja” 

(PRAT, Carlos. “Marcas y derecho de la competencia: una perspectiva quizás práctica”, Anuario de la 

Competencia, Direcção de Lluis Cases, Fundación ICO, Marcial Pons, 2002, p. 387).  
25 COLANGELO, Giuseppe. Avoiding the Tragedy of the Anticommons, 2004, p. 25.  
26 KATZ, Ariel. Making Sense of Nonsense: Intellectual Property, Antitrust, and Market Power, 2007, p. 842. 
27 SILVA, Pedro Sousa e, Direito Comunitário e Propriedade Industrial – O princípio do esgotamento dos 

direitos, 1966, p. 122-ss.  
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através da análise da distinção entre a existência e o exercício dos Direitos da Propriedade 

Intelectual e o seu objecto específico28.  

É neste cenário que a política de concorrência europeia em matéria de Direito da 

Propriedade Intelectual, consequentemente da Propriedade Industrial, adoptou a compreensão 

segundo a qual a exploração destes direitos é pró-competitiva. Dessa forma, foi conferido o 

exercício legítimo do DPI, sendo que o centro da análise do Direito Concorrencial se concentra 

no mercado e nas condições específicas deste.  

No tocante a literatura Sul-Americana, a interface entre o Direito da Propriedade 

Industrial e o Direito da Concorrência ainda não teve atenção proporcional a sua real 

importância. No Brasil a aplicação de ambos os ramos do direito é recente, atrelada a situação 

de desenvolvimento económico do país29. Entretanto, ao passo que o Brasil se insere na nova 

economia de mercado, a relação entre aquelas disciplinas jurídicas inclina-se a assumir posição 

de destaque.    

Diante disso, na realidade, é razoável afirmar que a tendência de maior interação e 

internacionalização do DPI e do Direito da Concorrência é inevitável. Trata-se agora do desafio 

de desenvolver a convergência de regras e práticas em respeito às diversidades dos objectivos 

dos dois ramos jurídicos. Ademais, volta-se a afirmar que isto não é contraditório, tampouco 

implica em restrição às diversidades, é apenas um atual desafio, no meio de alguns já superados 

e outros que certamente surgirão.  

Previamente, pode-se indicar algumas dificuldades práticas para a harmonização 

dos dois sistemas. Num primeiro momento, e como estudo desta dissertação, é o caso da 

prevalência pouco criteriosa do Direito da Propriedade Industrial sobre o Direito Concorrencial. 

O exercício do DPI pode imunizar condutas anticompetitivas sobre escrutínio antitrust. 

 

 

 

                                                           
28 A definição da distinção entre a existência e o exercício dos Direitos da Propriedade Intelectual remonta ao 

acórdão Consten v. Grundig de 1966, num caso em que estavam em análise as regras de concorrência comunitárias 

e as regras relativas à livre circulação de mercadorias.  
29 ROSENBERG, Barbara. “Considerações sobre o Direito da Concorrência e os Direitos da Propriedade 

Intelectual”, In: ZANOTTA, Pedro; BRANCHER, Paulo (orgs.). Desafios Atuais do Direito da Concorrência, 

2008, pp. 169-170. 
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1.1 A PROTECÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E A LIVRE CONCORRÊNCIA 

ENQUANTO PRECEITOS CONSTITUCIONAIS 

No debate acerca dos direitos privativos conferidos pelo DPI, existe uma oposição 

central entre a classificação desses direitos como de “propriedade” ou de “monopólio”. Como 

o tipo clássico dos direitos privativos é a propriedade, todos as disciplinas jurídicas, em maior 

ou menor proporção, sempre utilizaram algumas categorias gerais relativas à propriedade para 

compor o quadro onde se colocaram os direitos sobre bens imateriais. DENIS BORGES 

BARBOSA aduz que existe, na verdade, um eixo em que a classificação se desloca, conforme o 

sistema nacional, o subsistema, e o momento histórico, mais próximo de um, ou de outro polo 

dessas noções30. 

Entretanto, do ponto de vista do Direito da Concorrência, o discurso conduziu, em 

certos momentos, a considerar os direitos privativos, e em especial a patente, como um veículo 

ao poder económico. Neste cenário, identifica-se uma oposição entre a natureza dos direitos 

privativos e os propósitos dos ditames Antitrust.  

Neste passo, pode-se falar que existe assim um “monopólio”, num certo sentido. 

Mas é necessário entender que no DPI, na patente por exemplo, o monopólio é instrumental, ou 

seja, a exclusividade constitui-se sobre um método de se explorar o mercado, sem evitar que, 

por outras soluções técnicas diferentes, terceiros explorem a mesma oportunidade de mercado. 

De outro lado, a caracterização de “monopólio” fomenta um dos temas 

constitucionais mais importantes quanto aos direitos privativos sobre criações intelectuais, qual 

seja, o conflito entre a restrição ao livre uso da informação, resultado da exclusividade, e 

liberdade de empreender, de informar, de ser informado e de usar da informação.  

Para superar esse conflito, utiliza-se a técnica de análise e aplicação constitucional 

corrente, esse “antagonismo” deve ser resolvido pelos instrumentos da ponderação e da 

razoabilidade. O método da concordância prática ou harmonização das normas constitucionais, 

visa evitar a exclusão total de uma norma em detrimento de outra em caso de colisão. Em razão 

dessa premissa, o que se deve buscar é a harmonia ou, em outras palavras, a unidade das normas 

constitucionais. 

                                                           
30 BARBOSA, Denis Borges. A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o 

caso sul americano, 2005, pp. 19-20. 
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Cumpre esclarecer que a propriedade é um direito sujeito aos condicionantes sociais 

de sua utilização. O exemplo mais enfático desse entendimento, no tocante à propriedade 

intelectual, é certamente a Corte Constitucional Alemã31. Mas não menos importante é a prática 

da Corte Constitucional Italiana, que inclusive se fundou na análise da função social das 

patentes para declarar, em 1978, a inconstitucionalidade superveniente da vedação de patentes 

farmacêuticas32. 

Logo, verifica-se que a função social dos direitos conferidos pelo DPI é um 

elemento relevante de análise nas diversas jurisdições. Tais finalidades sociais encontram 

parâmetro essencial no art. 7º, do TRIPS: “a protecção e a aplicação de normas de protecção 

dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação 

tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores 

e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e 

económico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações”.  

No caso brasileiro, o texto da Carta Constitucional de 1988 propõe à lei ordinária a 

seguinte directriz: “Art. 5º (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais 

privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à 

propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista 

o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e económico do País”. 

Percebe-se que o corpo constitucional brasileiro, no final do inciso XXIX, art. 5º, 

ressalta a vinculação dos direitos privativos conferidos pelo DIP à cláusula finalística 

específica, que particulariza para tais direitos a incumbência geral com o uso social da 

propriedade, num vínculo teleológico destinado a perpassar todo o texto constitucional.  

Como se vê, o preceito constitucional determina que os direitos intelectuais de 

conteúdo essencialmente industrial (patentes, marcas, nomes empresariais, etc.) são objecto de 

                                                           
31 No que diz respeito aos direitos de propriedade intelectual, o Tribunal Constitucional Federal declarou na decisão 

citada neste contexto que uma das características constitutivas do direito autoral como propriedade no sentido da 

constituição é a atribuição fundamental do resultado financeiro do trabalho criativo ao autor por meio da 

padronização do direito privado e de sua própria liberdade. Ser responsável por isso. Isso não significa que todas 

as possibilidades de utilização possíveis sejam garantidas constitucionalmente. Especificamente, cabe ao 

legislador, dentro do contexto do artigo 14.1, sentença 2 da Lei Básica, estabelecer padrões adequados que 

garantam o uso apropriado e a exploração apropriada da natureza e do significado social da lei. Tribunal 

Constitucional Federal - 1 BvR 587/88. 
32 A comunicação genérica de uma empresa originadora de produtos farmacêuticos da propriedade de uma patente 

que faz parte de um portfólio de outra empresa em um período anterior à apresentação de pedidos de AIC por uma 

empresa não constitui abuso de patente. Empresa farmacêutica genérica. Sentença 20/1978. 
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tutela própria. Em dispositivo específico, a Constituição da República Federativa do Brasil 

(CRFB) sujeita a formação desses direitos a condições especialíssimas de funcionalidade (a 

cláusula finalística), compatíveis com sua importância econômica, estratégica e social. 

Assim, no contexto constitucional brasileiro, os direitos privativos terão protecção 

constitucional se atender aos seguintes objectivos: a) visar o interesse social do País; b) 

favorecer o desenvolvimento tecnológico do País; c) favorecer o desenvolvimento económico 

do País. 

Neste cenário, no Brasil a propriedade industrial encontra protecção no 

ordenamento jurídico constitucional, conforme já mencionado acima, e infraconstitucional, na 

Lei n.º 9.279 de 199633, a qual regulamenta os direitos e obrigações relativos à propriedade 

industrial, inclusive no tocante a exploração exclusiva das respectivas propriedades 

industriais34.  

Importa referir que a matéria também tem assento constitucional35 e 

infraconstitucional36 no ordenamento jurídico português, no Decreto-Lei n.º 110 de 10 de 

dezembro de 2018. Pelo Código de Propriedade Industrial (CPI) é atribuída à propriedade 

industrial status de mecanismo regulador da concorrência e garantidor da protecção do 

consumidor, ressaltando a sua importância como fator competitivo relevante para a economia. 

                                                           
33 Lei n.º 9.279 de 14 de Maio de 1996. Art. 2º.: A protecção dos direitos relativos à propriedade industrial, 

considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e económico do País, efetua-se mediante: I - 

concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - 

concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; e V - repressão à concorrência 

desleal. 
34 O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior é responsável pelo aperfeiçoamento, 

disseminação e gestão do sistema brasileiro e garantia dos Direitos de Propriedade Industrial. Subordinado a este 

Ministério, a autarquia federal, criada em 1970, denominada Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) 

tem a responsabilidade de análise e concessão dos direitos exclusivos seus registros. 
35 Constituição da República Portuguesa (CRP), na VII Revisão Constitucional de 2005, dispõe em seu art. 100.º: 

“São objectivos da política industrial: a) O aumento da produção industrial num quadro de modernização e 

ajustamento de interesses sociais e económicos e de integração internacional da economia portuguesa; b) O reforço 

da inovação industrial e tecnológica; c) O aumento da competitividade e da produtividade das empresas industriais; 

d) O apoio às pequenas e médias empresas e, em geral, às iniciativas e empresas geradoras de emprego e 

fomentadoras de exportação ou de substituição de importações; e) O apoio à projeção internacional das empresas 

portuguesas.” 
36 Decreto-Lei n.º 110 de 10 de dezembro de 2018. Começa assim o seu preâmbulo: “A propriedade industrial 

assume hoje um papel de enorme relevância para o crescimento económico, para a criação de emprego e para o 

desenvolvimento do sistema de inovação, conquistando uma importância crescente no valor das empresas, tanto 

de caráter tecnológico como comercial, ao permitir garantir o retorno dos investimentos que estas realizam em 

inovação e ao criar vantagens competitivas que lhes permitem responder, com maior eficácia e segurança, aos 

desafios impostos pela globalização dos mercados.” 
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O recente CPI português reafirma a importância das vantagens associadas à 

utilização da propriedade industrial, invariavelmente, no tocante ao “aumento da procura pelos 

serviços prestados pelas autoridades públicas que detêm responsabilidades na área da 

protecção dos direitos de propriedade industrial, circunstância que acentua a premência na 

busca contínua de soluções que lhes permitam dar uma resposta célere e ajustada às reais 

necessidades dos cidadãos e das empresas. É também no campo da cooperação entre Estados 

que se reconhece este papel fundamental”. 

Por essas razões, por mais que haja restrições a liberdades, existe grande relevância 

na protecção do DPI, principalmente por apresentarem valor económico e poderem ser 

utilizados por terceiros sem que haja perda de seu valor agregado37. Ademais, o direito 

conferido ao titular recai sobre o produto da criação e não sobre o ato de criar, de modo que não 

impede o ato criativo de outros agentes38.  

Assim, percebe-se que em ambos os sistemas jurídicos, brasileiro e português, o 

sistema da propriedade industrial está ligado aos vectores essenciais de políticas 

macroeconómicas ou de estratégias empresariais, modernas e competitivas, condicionadas por 

uma sociedade de informação e por uma economia globalizada. 

No tocante à vertente do Direito da Concorrência, no sistema normativo brasileiro, 

dentre os princípios norteadores da norma constitucional, tem-se a livre iniciativa anunciada no 

artigo 1º, inciso VI39 e no caput do artigo 17040, ambos da CRFB, em que compõe a base da 

ordem económica constitucional.  

Segundo EROS GRAU, então Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), “a livre 

concorrência é pela Constituição de 1988 erigida à condição de princípio, de modo que 

encontra-se no rol de princípios da ordem económica”41. Assim, esses dois princípios 

                                                           
37 ROSENBERG, Barbara. op. et loc. cit. p. 170. 
38 Nesse sentido, Tercio Sampaio Ferraz Junior afirma que o ato de inventar determinando objecto não se confunde 

com a invenção em si, nem esta com sua materialidade, pois a protecção de um direito industrial não é protecção 

de um direito de monopólio limitado, isto é, de uma atividade, mas de uma criação intelectual objetiva, de uma 

propriedade. FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Propriedade Industrial e Defesa da Concorrência. In: 

BAPTISTA, Luiz Olavo; HUCK, Hermes Marcelo; CASELLA, Paulo Borda. Direito e comércio internacional: 

tendências e perspectivas. Estudos em homenagem ao prof. Irineu Strenger, p. 501. 
39 CRFB/1988. Art. 1º: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) 

VI – Os valores sociais do trabalho e da livre inciativa.” 
40 CRFB/1988. Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre inciativa, tem 

por fim, assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social.  
41 GRAU, Eros. A ordem econômica na Constituição de 1988, 2006, p. 208. 
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constitucionais fornecem a base para a regulamentação da defesa da concorrência no Brasil, 

tendo a livre iniciativa e a livre concorrência como pilares do sistema.  

Além dessa base principiológica, outro fundamento constitucional do Direito da 

Concorrência Brasileiro está contido no art. 173, §4º da CRFB, segundo o qual a “a lei 

reprimirá o abuso do poder económico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da 

concorrência e ao aumento dos lucros”.  

Desta maneira, para a prossecução deste objectivo, a política de defesa da 

concorrência utiliza-se de normas jurídicas próprias na tentativa de resolver falhas no campo 

competitivo, principalmente através da protecção de uma concorrência livre e, 

consequentemente, efectiva.  

Diante disto, pode-se afirmar que o principal objectivo do Direito da Concorrência 

é assegurar, no respeito as normas, o exercício do poder de mercado, rejeitando condutas 

anticoncorrenciais destinadas a exercer abusivamente este poder. 

Segundo PAULA FORGIONI, “tanto a livre concorrência como a concessão de 

direitos de propriedade intelectual colocam-se como elementos de protecção da coletividade, 

de busca do bem-estar”42. Demonstra-se diante de tais ponderações e do que já foi exposto que 

entre os regimes jurídicos não existe uma contradição de princípios.  

Numa outra percepção, os dois regimes possuem a mesma essência, qual seja, a 

inovação. Desse modo, ocorreria uma convergência de princípios, pois ambos sistemas buscam 

proteger a inovação, embora de maneiras diferentes: um incentivando determinadas práticas e 

o outro reprimindo certas condutas43.  

Nesse sentido, os dispositivos constitucionais que amparam a protecção da 

concorrência e da propriedade industrial demonstram que tanto a Constituição Portuguesa como 

a Constituição Brasileira, contemplam, ao lado da liberdade de iniciativa e da utilidade social, 

a criação de mecanismos de controle da atividade económica coordenada a fins sociais.  

                                                           
42 FORGIONI, Paula. Os fundamentos do antitruste, 2012, p. 342. 
43 POSSAS, Mario; MELLO, Maria. Antitrust and intelectual property: conflicts and convergences, 2011, p. 23. 
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Verifica-se que tal atitude se reflete directamente sobre a tutela dos chamados bens 

imateriais resultantes da criação intelectual, limitando sua duração para o fim de harmonizá-los 

com o progresso técnico e cultural e a tutela do consumidor buscando delimitar tais direitos44. 

Nesse particular, percebe-se que o absolutismo do direito de propriedade cede 

espaço ao relativismo do interesse social; ou seja, é clara a preocupação do ordenamento 

constitucional no sentido de que os DPI, regulados pela legislação constitucional e 

infraconstitucional, devem ser concedidos e exercidos com algumas limitações em favor do 

interesse comum. Isso para que sejam vetores do progresso e não ferramentas de protecção de 

interesses particulares. Ao Direito da Concorrência seria equivocado afirmar que é o único a 

tutelar os interesses públicos, pois o DPI também não é meramente privativo e atende a funções 

específicas de criação de tecnologia em prol da sociedade.   

Porém, aduz HERBERT HOVERNKAMP: “at a high enough level of abstraction one 

can always find a conflict between antitrust and the industrial property”45. Assim, se faz 

necessário colocar a situação prática em evidência,  devendo ser analisada as peculiaridades de 

cada caso concreto, podendo ocorrer conflito no tocante ao exercício desses direitos e suas 

limitações, mas que dificilmente ocorrerá conflito entre os princípios constitucionais 46. 

Para HERBERT HOVERNKAMP o conflito existirá em duas dimensões: a primeira, 

no plano abstrato, quando, querendo sempre o Direito da Concorrência mais competição e a 

propriedade industrial mais protecção para o direito de excluir, exista um conflito teórico sobre 

a aplicação dos valores de cada sistema47; a segunda, no plano real, quando o referido conflito 

se fizer presente sobre o exercício dos poderes e direitos fornecidos aos titulares da propriedade 

                                                           
44 SILVEIRA, Newton; SANTOS JR., Walter. Propriedade intelectual e liberdade, 2006, p. 9. 
45 Tradução livre: “Em um nível de alta abstração, alguém sempre pode encontrar um conflito entre o antitruste e 

as leis de propriedade industrial”. HOVENKAMP, Herbert. The Antitrust Enterprise – Principle and Execution, 

2008, p. 254. 
46 CARRIER, Michael. Unraveling the patente-antitrust paradox. In: University of Pennsylvania Lwa Review. 

2002, p. 766: “A elucidação de um conflito entre a patente e as leis antitruste requer certas advertências. Em muitos 

casos, as leis não entrarão em conflito. Por exemplo, a pura exclusão de concorrentes de uma empresa não 

implicará as leis antitruste se essa empresa não possuir poder de monopólio. Qualquer "conflito" também deve 

estar situado no contexto em que normalmente ocorrerá: um direito comum antitruste em desenvolvimento 

contínuo que, em algumas iterações, afeta as patentes. Certamente, o conflito também deve ser reconhecido como 

uma consequência da categorização - de fato, a criação - de leis de "antitruste" e "propriedade intelectual". Uma 

categorização diferente, no entanto, implica a questão maior, além do escopo deste artigo, da maneira pela qual a 

lei antitruste pode afetar os direitos de propriedade das partes.” (tradução livre). 
47 HOVENKAMP, Herbert. op. et loc. cit. p. 255. 
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industrial, resultando em condutas anticompetitivas. Serão estas as questões abordadas nos 

próximos capítulos. 

 

1.2 A VISÃO SCHUMPETERIANA DE COMPETIÇÃO E A SUA CORRELAÇÃO COM 

A PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

A principal corrente da ciência económica é explicada pela teoria neoclássica, na 

qual apoia-se no desenvolvimento do modelo de equilíbrio geral. Entretanto, a noção de 

equilíbrio geral desta teoria não é suficiente para compreender a falta de estabilidade e a 

dinâmica do mercado. 

Neste contexto, a teoria de Schumpeter, ao contrário da teoria neoclássica, 

considera a competição como um processo, e não como um estado de equilíbrio geral. A 

principal ideia associada a visão Schumpeteriana do funcionamento da economia de mercado, 

é a de que não há um estado que poderia representar suficientemente um estado terminal de 

equilíbrio (salvo em casos particulares, mas nunca como regra geral). Portanto, esse processo 

dinâmico deve ser observado por si só, e não por meio de algum hipotético estado 

“representativo” estático. 

JOSEPH SCHUMPETER propõe uma abordagem centrada na dinâmica da economia, 

deixando de lado o paradigma da assinatura do fluxo principal de equilíbrio. Assim, partindo 

da análise da dinâmica económica não captada pelo modelo de equilíbrio geral, o autor redefine 

conceitos e cria novas categorias teóricas que permitem uma análise inédita dos saltos 

qualitativos existentes no mundo concreto. Segundo a teoria Schumpeteriana o 

desenvolvimento económico seria “uma mudança espontânea e descontinua nos canais de 

fluxo, perturbação do equilíbrio, que altera e desloca para sempre o estado de equilíbrio 

previamente existente”48. 

Como um esforço de criar uma teoria que incorpore fatos do mundo concreto de 

maneira mais efetiva que seus predecessores, SCHUMPETER considera o ambiente económico 

permeado por incertezas, principalmente no tocante à realização da produção. Tal perspectiva 

teórica gira em torno da busca de uma dinâmica de não-equilíbrio para entender como funciona 

a economia capitalista49. 

                                                           
48 SCHUMPETER, Joseph A. Teoria do Desenvolvimento Económico, 1982, p. 47. 
49 SCHUMPETER, Joseph A. op. et loc. cit., p. 47. 
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No que toca a principal preocupação aqui, a concorrência, é importante esclarecer 

que na visão schumpeteriana “o primeiro ponto crucial é que o processo de competição se 

baseia e reproduz continuamente as assimetrias competitivas de natureza produtiva e 

tecnológica, entre outras empresas, são as próprias iniciativas das empresas que produzem 

esse fenômeno”50.  

Neste sentido, afirma-se que o desenvolvimento económico, em Schumpeter, está 

embasado na inovação tecnológica, promovida pelo inovador, a difusão da variedade desta 

inovação ocorre internamente por meio de inovações em sentido amplo, consistindo, assim, a 

essência do mecanismo de mercado e da concorrência numa economia capitalista. 

Um segundo aspecto essencial, corolário do primeiro, é que não apenas a 

competição é um processo de ajuste através do qual as diferenças entre os agentes são 

eliminadas (a dimensão "passiva"), mas também, e mais importante, desajustamento da criação 

de novas oportunidades lucrativas por meio de inovações (a dimensão “ativa”). E é este último 

que responde à produção ou reprodução da diferenciação entre os agentes típicos das indústrias 

e mercados capitalistas51.  

Assim, a inovação é definida como um processo de orientação inédita dos fatores 

de produção, no intuito de introduzir na esfera da vida económica os seguintes componentes: 

novo bem, novo método de produção, novo mercado, novas fontes de matérias-primas, nova 

organização de qualquer tipo de indústria52. Em suma, a competição Schumpeteriana envolve 

tanto a eliminação como a criação de diferenças, com ênfase maior na segunda. 

Ao lado desses aspectos relevantes da teria de Schumpeter, verifica-se uma 

tendência para uma taxa de lucro uniforme, uma vez que a competição não se encontra 

subordinada a uma regra predeterminada. Entretanto, o lucro possui uma natureza temporária e 

circunstancial, decorre de um esforço bem-sucedido em direção à inovação que não tenha sido 

anteriormente difundida no mercado ou imitada pelos concorrentes. Por essa razão, o 

monopólio conferido pelo direito exclusivo da propriedade industrial não é oposto da 

                                                           
50 POSSAS, Mario Luiz; MELLO, Maria Tereza. “Antitrust and Intellectual Property Conflicts and 

Convergences” in BULAMAQUI, Leonardo; CASTRO, Ana Celia; KATTER, Rainer, NELSON, Richard. 

Knowledge Governance: Reasserting the Public Interest. Londres: Editora Anthem Other Canon Economics, 2012, 

pp. 105-138. 
51 POSSAS, Mario Luiz; MELLO, Maria Tereza. op. et loc. cit. pp. 105-138. 
52 SCHUMPETER, Joseph A. Teoria do Desenvolvimento Económico, 1982, p. 92. 
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concorrência, mas a motivação e o resultado da competição, quando esta última é bem 

sucedida.53  

Logo, verifica-se que a questão da apropriabilidade dos benefícios da inovação é 

crucial para a análise económica em geral, e não apenas para algum assunto especializado 

relacionado à inovação ou à economia dos Direitos da Propriedade Industrial. 

 

1.3 A CORRENTE MAJORITÁRIA: COMPLEMENTARIEDADE E O “FIM COMUM” 

Apesar de certa ambiguidade na protecção da propriedade industrial e na política 

de defesa da concorrência, é possível que haja uma relação de complementariedade54. A longo 

prazo, a protecção decorrente da exclusividade da propriedade industrial resultaria em 

estímulos à inovação e à concorrência55, assim, ambos os sistemas jurídicos seriam esforços 

complementares para o fomento do mercado e da competição dinâmica. Atualmente, esta é a 

tese mais difundida e aceita no mundo jurídico56. 

Segundo BARBARA ROSENBERG, apesar dos pontos sensíveis entre os dois 

sistemas, suas finalidades são vistas como complementares no tocante ao empreendimento, 

inovação e estimulo a ambiente competitivo. Afirma a autora que “o Direito da Propriedade 

Industrial e o Concorrencial perseguem a promoção do bem-estar social, ainda que por meios 

diversos”57. 

                                                           
53 POSSAS, Mario Luiz; MELLO, Maria Tereza. op. et loc. cit. pp. 105-138. 
54 Já em meados do século XX a relação de complementariedade entre o Direito da Propriedade Industrial e o 

Direito da Concorrência foi observado por Ascarelli. “La liberdad de la concurrencia constituye la premissa de la 

disciplina y la represión de la concurrencia desleal es entendida como complemento de la misma liberdad de la 

concurrencia a los fines de la eficiencia de ésta”. ASCARELLI, Tullio, Teoria de la concurrencia y de los bienes 

imateriales, 1970, p. 178 
55 POSSAS, Mario Luiz; MELLO, Maria Tereza: “protecting the riht is an incentive because it is restrictive”. op. 

et loc. cit. pp. 105. Em outras palavras, ao passo que a propriedade industrial protege a invenção e assegura, por 

um tempo, sua exploração exclusiva, acarreta no investimento em pesquisas e inovação, na busca constante por 

direitos exclusivos. 
56 Neste sentido ver, LÉVÊQUE; François, MÈNIÈRE; Yann. The Economics os Patents na Copyright. 2004; 

HOVENKAMP. The Antitrust Enterpise. 2005; LEMLEY, Mark A. A New Balance Between IP anda Antitrust, 

2007. 
57 ROSENBERG, Barbara. Interface entre o regime de patentes e o Direito Concorrencial no setor farmacêutico, 

2005, p. 270. 
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Os níveis de inovação nos mercados e a protecção do consumidor são assegurados 

pelos incentivos à inovação que a propriedade industrial oferece, ao passo que o Direito da 

Antitrust promove o bem-estar a partir da proibição de condutas anticompetitivas. 

Através dessa perspectiva, pode-se afirmar que ambas disciplinas compartilham o 

mesmo fim. MARK LEMLEY, analisando a questão, afirma que o fim comum seria a busca para 

maximizar a riqueza através da produção ao menor preço daquilo que desejam os consumidores 

por meio do equilíbrio perfeito entre a protecção à inovação e a defesa da concorrência58.59 

Tal conclusão, de que as normas concorrenciais e o sistema da propriedade 

industrial são complementares, é baseada em duas alegações. A primeira alegação consiste no 

fato de que o Direito da Concorrência não pune o monopólio em si, porém impede condutas 

anticompetitivas que objetivem a manutenção ou obtenção do poder de mercado60. A segunda 

alegação é o entendimento de que o Direito da Propriedade Industrial não confere 

obrigatoriamente poder de mercado ou posição dominante61.  

Segundo FRANÇOIS LÉVÊQUE e YANN MÉNIÈRE haveria uma diferença entre, de 

um lado, o poder de mercado objecto das atenções concorrenciais e, de outro, a capacidade do 

detentor do direito exclusivo de cobrar preços supracompetitivos. Aqui, tal capacidade ocorreria 

em decorrência da diferenciação de produtos, que seria estimulada pela propriedade industrial62. 

Porém, apesar da complementariedade dos dois sistemas, a busca pela estabilização 

de mercado requer uma maior atenção. No tocante a aplicação do direito, as autoridades 

                                                           
58 LEMLEY, Mark A. op. et loc. cit. p. 12. 
59 Como será abordado nos capítulos posteriores, porém já merece destaque as lições de Herbert Hovenkamp, 

segundo ao autor, apenas não seria assim quando os sistemas agem de forma obtusa, com o Direito Antitrust 

buscando sempre mais competição e o Direito da Propriedade Industrial sempre querendo conceder maior 

protecção a exclusão. Ainda nas lições do autor, o conflito seria ilusório, em sua maior parte. A única exceção 

seriam os acordos horizontais de licenciamento de patentes. Nesses casos, o conflito seria real porque sérios 

resultados anticompetitivos são possíveis, e simultaneamente, há importantes Direitos de Propriedade Industrial 

que devem ser levados em consideração. HOVENKAMP, Herbert. The Antitrust Enterprise, 2005, p. 255-259.  
60 LEMLEY, Mark A. op. et loc. cit. p. 11; LÉVÊQUE, François, MÈNIÈRE, Yann. op. et loc. cit. p. 83.  
61 FORGIONI, Paula. Os fundamentos do antitruste. 2010. pp. 274-275. “A maioria dos economistas afirma que 

há posição dominante quando o agente detém capacidade de impor preços muito acima de seu custo marginal. Do 

ponto de vista jurídico, entretanto, essa assertiva deve ser entendida no sentido de que a independência e 

indiferença do agente económico podem manifestar-se pela possibilidade de imposição de preços acima daqueles 

derivados da competição, mas de outras formas. Note-se que não é necessária a completa ausência de concorrência 

no mercado para que se verifique a posição dominante: basta que a concorrência não seja de tal grau a ponto de 

influenciar significativamente o comportamento do ‘monopolista’. A empresa que se encontra em posição 

dominante tende a adotar o comportamento típico do monopolista”. 
62 LÉVÊQUE, François, MÈNIÈRE, Yann. op. et loc. cit. p. 10. 
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necessitarão “identificar, no contexto da análise dos efeitos competitivos da prática, a tênue 

linha que divide a legítima protecção da invenção industrial do uso abusivo dessa protecção”63. 

Nesse tempo, o Direito Antitrust poderá restringir que um detentor de DPI tente “expandir” as 

finalidades desses direitos. 

Isto posto, para a corrente majoritária não basta apenas reconhecer a 

complementariedade e um “fim comum”, ainda persiste um equilíbrio a ser atingido: é o que 

chamamos neste trabalho de “procura da estabilização”.  

A procura da estabilização seria o ponto de equilíbrio entre a protecção da 

propriedade industrial e a protecção da concorrência, observando detidamente o caso concreto. 

Nesse sentido, o DPI deve estar envolvido pelos princípios concorrenciais, pois “antes de uma 

justificativa para a desaplicação do Direito da Concorrência, o Direito da Propriedade 

Industrial é um caso especial de sua aplicação”64. Nesse contexto, o sistema de protecção da 

propriedade industrial se harmoniza com a defesa da concorrência e com os princípios da ordem 

económica.  

Desse modo, se não se deve cogitar o afastamento das regras do Direito da 

Concorrência pelo Direito da Propriedade Industrial, devem, no entanto, ser analisados os 

valores envolvidos, evitando a sobreposição de um sistema sobre o outro65. Entretanto, será 

apenas na análise do caso concreto que poderemos obter subsídios suficientes para observar se 

existe ou não condutas que conflitam com as normas.  

 

1.4 OS ASPECTOS DINÂMICOS DA CONCORRÊNCIA: A POSIÇÃO DE DINA 

KALLAY 

Partindo do reconhecimento de complementariedade e de um “fim comum” entre o 

Direito da Propriedade Industrial e o Direito da Concorrência, DINA KALLAY apresenta outra 

posição sobre esta relação.  

                                                           
63 ROSENBERG, Barbara. “Considerações sobre o Direito da Concorrência e os Direitos da Propriedade 

Intelectual”, In: ZANOTTA, Pedro; BRANCHER, Paulo (orgs.). Desafios Atuais do Direito da Concorrência. 

São Paulo: Singular, 2008, p. 178. 
64 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as condutas, 2003, p. 132.  
65 BASSO, Maristela. Análise dos/ direitos de propriedade intelectual sob a perspectiva do direito antitruste: 

especial referência às marcas. In: Revista do IBRAC: doutrina, jurisprudência, legislação. Vol. 16, 2009, p. 27. 
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Segundo a autora, o “fim comum” defendido pela corrente majoritária seria 

demasiado amplo e impreciso66. Ademais, no plano abstrato não se cogitaria a hipótese de 

conflitos, pois o Direito da Concorrência e o DPI tutelam questões em territórios diferentes. O 

primeiro se concentra nas falhas de competição, condutas anticompetitivas, poder de mercado 

e colusão, enquanto o segundo busca solucionar a questão da informação como bem público67.    

Entretanto, na sua posição, a autora admite que na prática os dois sistemas muitas 

vezes colidem entre si. Porém, em razão de o Direito Antitrust seguir estritamente a Escola de 

Chicago, deixando de lado os aspectos dinâmicos da competição, KALLAY cita como aspectos 

dinâmicos o empreendedorismo e a inovação68.  

Desta maneira, a principal contribuição da autora é sinalizar para a necessidade de 

maior valorização da concorrência dinâmica na análise antitrust e de uma melhor compreensão 

da competição pela inovação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 KALLAY, Dina. The Law and Economics of Antitrust and Intellectual Property, 2004, pp. 10-11. 
67 KALLAY, Dina. op. et loc. cit. p. 15. 
68 KALLAY, Dina. op. et loc. cit. p. 17. 
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2. A TENDÊNCIA EXPANSIONISTA DO SISTEMA DA PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL E SEU REFLEXO NA CONCORRÊNCIA 

Atualmente a literatura utiliza-se do termo “flooding” para descrever o cenário dos 

DPI, mais especificamente a expansão no número de concessão de patentes. O termo em 

tradução para o português significa “inundação” e faz referência ao “alargamento do conjunto 

de realidades que podem ser protegidas por Direitos de Propriedade Industrial”69.  

Entretanto, apesar da atual tendência de alargamento desse conjunto de realidades, 

não se verifica o aumento na taxa de inovação. Por um lado, o TRIPS apresenta um rol mínimo 

de matérias passíveis de DPI, por outro, surgem novos modelos e protecção “sui generis”, como 

aquelas relativas a cultivares70 e a circuitos integrados. Simultaneamente, percebe-se o aumento 

de ordenamentos que passam a aceitar patentes em matérias onde os requisitos de 

patenteabilidade dificilmente podem ser cumpridos, além da questão acerca das fraudes no 

procedimento de registro dos direitos privativos.  

Neste cenário, paralelamente a essa tendência expansionista, “a análise dos 

requisitos para a concessão de patentes tem se mostrado uma tarefa extremamente difícil em 

se tratando de novas e complexas tecnologias”71. Em decorrência, inúmeras patentes inválidas 

são concedidas, privatizando conhecimento que deveria ser de uso comum. 

Ademais, dada a importância dos Direitos da Propriedade Industrial na economia, 

verifica-se um crescente “propensity to patent”. Tal prática é vista como um meio defensivo, 

em que um agente económico busca uma patente com a única finalidade de evitar que outros 

consigam um direito exclusivo que o impeça de utilizar livremente eventual invenção futura.72 

                                                           
69 REMÉDIO MARQUES, João Paulo. Propriedade Intelectual e Interesse Público, 2004, p. 344. 
70 Material de reprodução ou de multiplicação vegetativa de planta inteira, linhagem componente de híbridos. O 

DPI assegura ao titular a produção, venda e comercialização no país em que foi registrada. 
71 MENEGATTI, André Luis, Pools de patentes: entre uma possível solução à tragédia dos anticomuns e ameaças 

à concorrência. Revista de Defesa da Concorrência, nº 1, Maio, 2013, p. 26. 
72 LANDES, William M.; POSNER, Richard A. The Economic Structure of Intellectual Property Law. Cambridge: 

Belknap, 2003, p. 320. 
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Logo, o conseguimento da patente é totalmente afastado dos fundamentos do 

Direito da Propriedade Industrial e a privatização de algo que estava e devia permanecer no 

domínio público73, é exatamente o que se verifica no fenômeno expansionista74.  

 

2.1 A CONCESSÃO DE DIREITOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E O PODER DE 

MERCADO: A CRÍTICA DE ARIEL KATZ 

Um entendimento proposto por ARIEL KATZ aduz a ideia de que não seria correta 

a afirmação trazida pela corrente majoritária de que o Direito da Propriedade Industrial não 

acarreta poder de mercado. Segundo KATZ, o objectivo primordial da protecção aos bens 

intelectuais é permitir que os seus detentores cobrem preços substancialmente superior ao custo 

marginal da informação, coincidindo assim com a definição de poder de mercado75. 

Nesse sentido, em razão dos riscos relacionados à atividade inventiva, cobrar preços 

idênticos ao custo marginal não seria uma estratégia viável. Em outras palavras, para que uma 

empresa resolva inovar e adentrar em determinado mercado, deve nutrir expectativas de poder 

cobrar preços que excedam o custo marginal do produto, pois somente dessa forma poderá 

abater o investimento realizado76. 

ARIEL KATZ afirma que apesar de a propriedade industrial conferir poder de 

mercado, este não colide com o Direito da Concorrência, concluindo que o conflito não 

apareceria porque o Direito Antitrust não deve ter como maior preocupação a existência de 

poder de mercado em si, mas a mudança de poder de mercado que resulta de determinada prática 

e o seu impacto no bem-estar social77. 

Entretanto, as disfuncionalidades que caracterizam o atual sistema da propriedade 

industrial acabariam por viabilizar poder de mercado ao detentor dos direitos privativos, 

colidindo assim com sua ideia inicial. O autor, para ilustrar seu entendimento, cita a proliferação 

desordenada de patentes como exemplo do expansionismo deste direito. Uma “floresta de 

                                                           
73 Importante fazer referência aos ditames da chamada “Tragédia dos Anticomuns”, a qual refere-se a uma situação 

acerca dos direitos sobre determinado recurso passa a ser detidos por particulares que podem excluir terceiros do 

uso do mesmo, implicando em sua subutilização. Este conceito é uma imagem espelhada da “Tragédia dos 

Comuns” que se refere a situações onde vários indivíduos esgotam um recurso comum limitado, pois nenhum dos 

detentores podem bloquear as ações dos demais. 
74 MENEGATTI, André Luis. op. et loc. cit. p. 26. 
75 KATZ, Ariel. Making Sense of Nonsense. 2013, pp. 852-855. 
76 KATZ, Ariel. op. et loc. cit. pp. 857-860. 
77 KATZ, Ariel. op. et loc. cit. pp. 880-887. 
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patentes” em um mundo de produtos que exigem milhares de patentes, tem, por vezes, inibido 

a inovação subsequente. Assim, surge uma preocupação generalizada em relação à proliferação 

de patentes ruins, consideradas como aquelas que não são avanços reais ao conhecimento 

existente, servindo apenas para viabilizar poder de mercado. 

 

2.2 A PROPRIEDADE INDUSTRIAL COMO MEIO DE APROPRIAÇÃO 

A apresentação do arcabouço histórico delineado nos tópicos acima nos auxilia na 

compreensão acerca da relevância económica dos DPI, decorrente de sua efetividade como 

meio de apropriação78, seja criando-a ou fortalecendo-a, tornando-os instrumentos estratégicos 

no processo de competição. 

Torna-se relevante a questão acerca da avaliação dessa efetividade, se em que 

circunstâncias o Direito da Propriedade Industrial pode influenciar no tempo e custo de imitação 

de uma inovação, de modo a aumentá-lo, levando em consideração que entre a efetividade total 

e zero existem inúmeras situações intermediárias. 

Neste cenário, diversos estudos empíricos apresentam a necessidade de levar em 

consideração as características do mercado, devendo incluir características dos agentes 

institucionais, tecnológicos e inovadores79, os quais privilegiam os instrumentos legais em 

determinadas indústrias e não em outras, uma vez que representam os meios mais eficazes de 

apropriabilidade ou porque não existem alternativas. 

No tocante a discussão sobre a efetividade do Direito da Propriedade Industrial na 

concorrência, cita-se algumas conclusões interessantes. 

A primeira é a de que a propriedade industrial não é uma condição necessária nem 

suficiente para a apropriação de resultados inovadores de esforço. Podemos dizer que não é o 

                                                           
78 A apropriação dos bens é fato económico que o direito positivo disciplina pelos institutos da propriedade e da 

posse. Ou seja, a apropriação das coisas reflete de forma significativa na ordem econômica. Entretanto, dentro 

dessa ótica, cumpre esclarecer que a propriedade está sempre a serviço do bem coletivo, sem que isso implique 

em prejuízo para o proprietário, que pode utilizar o direito privativo. Mas essa utilização não se faz no seu interesse 

apenas, mas segundo aquilo que interessa a todos. Podemos assim dizer que a regulamentação do direito de 

propriedade se faz para garantir sua função social. 
79 A abordagem aqui aplicada pode ser vista como algo semelhante àquela proposta por BULAMAQUI, Leonardo. 

“Innovation, Competition Policies and Intellectual Property: Na Evolutionary Perspective and its Policy 

Implications”, 2008, pp. 429-452.  
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único instrumento de apropriabilidade utilizado80, raramente é o principal, e nem é 

absolutamente eficaz81.  

A segunda conclusão é a de que a utilização do DPI varia muito entre os setores, 

nem sempre sendo utilizados para eliminar ou diminuir a concorrência. Cita-se aqui indústrias 

onde, não sendo as patentes consideradas o instrumento mais eficaz, elas podem ser usadas para 

outros fins estratégicos: por exemplo, para medir o valor dos ativos tecnológicos ou propagar 

um padrão dominante. 

Por último, numa terceira conclusão, menciona-se os acordos de cooperação ou 

transferência de tecnologia em pesquisa e desenvolvimento, os quais parecem beneficiar da 

protecção de patentes, tendo em vista que as patentes fornecem parâmetros para avaliar o valor 

económico da tecnologia em negociação, bem como para diminuir os riscos relacionados ao 

comportamento oportunista. Uma forte protecção pode promover o desenvolvimento de 

mercados de tecnologia, permitindo ganhos de especialização82. 

Num outro ponto de vista, DAVID TEECE
83 relaciona a propriedade industrial às 

estratégias dos agentes, em uma estrutura conceitual-analítica útil para sistematizar a percepção 

da importância da propriedade industrial em determinar quem lucra com a inovação e, 

consequentemente, os efeitos indiretos que a protecção legal exerce sobre o poder de mercado 

                                                           
80 Segredo, um nome bem conhecido no mercado (através de marcas registradas ou não), pioneirismo em 

tecnologias de alta acumulação, aprendizado, economias de escala e escopo, presença de conhecimento tácito, 

entre outros, são elementos que, dependendo das condições técnicas e econômicas do mercado e da indústria são 

tão eficazes (ou ainda mais) como ferramentas legais, no sentido de assegurar condições de apropriabilidade. A 

possibilidade de privilegiar o emprego de um ou de outro - ou, como acontece com frequência, combinando todos 

eles - depende fortemente das características do setor e/ou da tecnologia. 
81 Embora a protecção da propriedade industrial reduza a possibilidade de contornar a tecnologia protegida, estudos 

empíricos mostram que a maioria das inovações patenteadas é imitada em um período menor do que o prazo das 

concessões de patentes. 
82 ARORA, Ashish; FOSFURI, Andrea; GAMBARDELLA, Alfons. “Markets for technology, intellectual 

property rights and development” In MASKUS, Keith (eds), International Public Goods and Transfer of 

Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime, 2005, pp. 321-336. Numa análise dos dados de 

patentes europeias investigou como as empresas usam suas patentes (por que algumas não são comercialmente 

exploradas, outras são licenciadas e outras nem são usadas), o que significa que o fator mais importante é o 

tamanho da empresa: pequenas empresas licenciam um número relativamente maior parte de suas patentes, 

enquanto as grandes empresas mantêm uma parte substancial não utilizada. Os dados também mostram que a maior 

porcentagem de patentes não utilizadas é encontrada nas indústrias química e farmacêutica, com patentes sendo 

usadas como meio de bloquear concorrentes. A concentração de licenças entre pequenas empresas é consistente 

com a literatura, o que sugere que empresas com ativos limitados a jusante tendem a explorar suas invenções 

através da transferência de tecnologia, uma estratégia que é facilitada por um sistema eficaz de protecção de 

patentes. O papel das patentes na fundação de novas empresas também deve ser observado em GIURI, Paola; 

MARIANI, Myriam; BRUSONI, Stefano. “Inventors and Invention Processes in Europe: Results from the PatVal-

EU Survey”, 2007, pp. 1107–1127. 
83 TEECE, David. “Profiting from technological innovation”, 1986, pp. 285-305. 
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perseguido por agentes inovadores. De acordo com o autor, a possibilidade de o inovador se 

apropriar da maioria dos ganhos decorrentes da inovação, em relação aos imitadores, 

concorrentes e demandantes, depende principalmente de três elementos: o regime de 

apropriabilidade, o estágio dominante do projeto e o acesso a ativos complementares. 

O primeiro elemento, o regime de apropriabilidade, compreende dois aspectos 

importantes: o grau em que o conhecimento envolvido numa inovação é tácito ou codificável e 

a eficácia da protecção do direito privativo. O regime pode ser mais “apertado” ou “mais 

frouxo”, dependendo do grau em que esses elementos estão presentes. 

O estágio dominante do projeto refere-se ao fato de a inovação trazer ou não um 

padrão ou paradigma dominante. Ou seja, uma imitação tem maior probabilidade de dominar o 

mercado se o padrão dominante não for o adotado pelo inovador. 

No que tange ao acesso do inovador a ativos complementares, entende-se que as 

empresas muitas vezes não possuem os recursos e capacidades necessários para a exploração 

comercial de uma inovação. Se a empresa não controlar esses ativos, corre o risco de perder 

uma grande parcela dos ganhos derivados da inovação para os concorrentes que, de outra forma, 

poderiam tê-los. Se estes são ativos especializados, a concessão de acesso ao mercado pode 

envolver custos de transação, o que justifica a busca de soluções para minimizar tais custos: 

contratos, integração vertical, alianças estratégicas e assim por diante. 

Ao combinar o regime de apropriabilidade com o controle de ativos 

complementares, o autor identifica as melhores estratégias para as empresas envolvidas, 

contratando ou integrando. Num regime de apropriação apertado, a empresa inovadora pode se 

especializar sem se preocupar tanto com ativos complementares e vice-versa. 

GARY PISANO
84 explora outros aspectos da relação entre regimes de 

apropriabilidade e estratégia, observando que este regime pode ser um produto das estratégias. 

Há uma inversão causal, onde em muitos casos as empresas tomam suas posições de ativos 

complementares e procuram influir no regime de apropriabilidade de modo a otimizar o uso de 

seus ativos.  

                                                           
84 PISANO, Gary. “Profiting from innovation and the intellectual property revolution”, 2006, pp. 1122–1130. 
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A partir dessa hipótese, o autor observa que interesses privados podem estar 

associados a um regime de apropriabilidade fraco, dependendo da posição de ativos 

complementares da empresa; existem casos, por exemplo, em que as empresas compartilham 

seus resultados de pesquisa como uma estratégia de busca de renda. Por este ângulo, um regime 

de apropriabilidade fraco pode ser positivo para os imitadores. 

O foco do DPI no contexto das estratégias de negócios sugere, em resumo, que uma 

protecção fraca não é necessariamente a melhor escolha para o interesse público, nem é 

necessariamente negativa para interesses privados. A contribuição de DAVID TEECE nos 

permite concluir que uma patente não é sinônimo de concessão poder de mercado a seu 

proprietário, nem necessariamente conducente ao monopólio, o que traz implicações claras ao 

analisar a propriedade industrial e seus efeitos sobre a concorrência. 

Do ponto de vista do inovador, a possibilidade de reter ganhos da inovação depende 

de várias condições contextuais e escolhas estratégicas, aspectos institucionais e estruturais, 

características de mercado e tecnologia, decisões dos agentes envolvidos, e o peso que os DPI 

conferem ao resultado final é também restrito. Daí a necessidade de analisar cada caso 

individualmente. Uma combinação desses fatores resulta em efeitos variáveis quanto ao poder 

de mercado dos detentores dos direitos privativos.  

Em suma, em algumas indústrias, a protecção por patente é, na verdade, 

considerada um dos principais meios de apropriação; nesses casos, os efeitos restritivos da 

protecção podem ser significativos. Mas o contrário também é verdade, ou seja, quando os 

efeitos dos incentivos à inovação são pequenos, implicando pouco benefício social para a 

protecção, os efeitos restritivos também são diluídos.  

A protecção dos DPI, portanto, carrega efeitos ambíguos sobre as empresas, de 

acordo com a estratégia e a posição do agente no processo competitivo: um nível alto, em teoria, 

tornaria a inovação um efeito positivo; mas também pode ser negativo para empresas que 

adotam estratégias imitativas. Ambíguos também são os efeitos sociais da protecção: eles 

podem ser positivos, estimular a inovação, ou negativos, se levarem à restrição excessiva à 

competição e à difusão de inovações. 

Essa ambiguidade é importante, pois implica que não é possível dissociar 

totalmente os efeitos dos Direitos da Propriedade Industrial. Assim, as condições que 

determinam a intensidade dos efeitos restritivos também determinam a intensidade dos efeitos 
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de incentivo e vice-versa. Estes são inseparáveis e inerentes resultados da protecção da 

apropriação dos lucros e do sistema da propriedade industrial em particular. 

Nesse nível analítico, não há base para corroborar a existência de uma relação geral 

entre os graus de protecção à propriedade industrial e a restrição do conhecimento e a difusão 

do progresso técnico. Tampouco há uma clara prevalência lógica ou teórica de uma ou outra 

orientação dos efeitos de protecção. 

 

2.3 O ABUSO DE DIREITOS E O ABUSO DE PODER ECONÓMICO NA ESFERA DA 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

É certo que das diversas formas possíveis de estimular o investimento criativo, a 

história escolheu um modelo específico, qual seja, o de conferir ao criador um direito de uso 

exclusivo sobre a sua criação por determinado período.  

Como já elucidado acima, é claro o entendimento de que o Direito da Propriedade 

Industrial e o Direito da Concorrência não são sistemas normativos divergentes. Entretanto, o 

cerne deste trabalho tenta responder a seguinte pergunta: então por que a propriedade industrial 

pode criar problemas na concorrência?  

O uso do instrumento do abuso de direitos85 é prefigurado na propriedade industrial, 

pelo texto do art. 5º da CUP86, o qual aponta-se que patentes e outros títulos conferidos pelo 

Direito da Propriedade Industrial, embora tenham todas as vantagens de sua criação, são 

suscetíveis de disfunção e de lesão aos interesses gerais.  

Com diversos fundamentos, o abuso da propriedade industrial tem sido reconhecido 

nos textos normativos e na jurisprudência tanto dos países de tradição românica quanto nos 

países de tradição common law. Como será demonstrado mais à frente, a análise concorrencial 

                                                           
85 Cumpre esclarecer acerca da noção de abuso de direito, Silvio Rodrigues assim define: “a teoria (do abuso do 

direito) atingiu seu pleno desenvolvimento com a concepção de Josserand, segundo a qual há abuso de direito 

quando ele não é exercido de acordo com a finalidade social para a qual foi conferido, pois como diz este jurista, 

os direitos são conferidos ao homem para serem usados de uma forma que se acomode ao interesse coletivo, 

obedecendo à sua finalidade, segundo o espírito da instituição". RODRIGUES, Silvio. Direito civil - Parte geral, 

1994, p. 311. 
86 Convenção da União de Paris (CUP). Art. 5.º: Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas 

prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito 

exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração. 
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acerca do uso indevido dos DPI mais revela do que obscurece a importância de moderar e 

corrigir os efeitos adversos dessas condutas anticompetitivas. 

 Assim, verifica-se que o uso indevido e abusivo por parte dos detentores de PI pode 

ser apontado como um distanciamento da sua finalidade e um excesso de poder. Em ambas as 

hipóteses, o abuso poderá ocasionar efeitos anticoncorrenciais. 

O abuso dos direitos exclusivos poderá resultar em excesso de poder, o qual é 

caracterizado pela tentativa de exercer poderes exclusivos além do escopo do direito concedido. 

A jurisprudência norte-americana afirma que o uso indevido de patentes, por exemplo, é do tipo 

extensão de exclusividade87, na qual caracteriza-se pela tentativa do proprietário de direitos de 

patentes de estender seus poderes de exclusividade além das fronteiras do direito88. 

Nesta ocasião, quando verificado o uso indevido da PI, a qual poderá ocasionar 

efeitos anticompetitivos, a repressão pela norma concorrencial deverá ser acionada. Nesse caso, 

provar a tentativa do uso indevido dos direitos exclusivos pode até mesmo ser suficiente para 

aplicar as consequências legais do abuso, como por exemplo tornar uma patente inexequível, 

independentemente de qualquer discussão sobre efeitos anticoncorrenciais em mercados 

relevantes89. 

Discorre ROBERT HOERNER que este entendimento esteve presente em um grande 

número de decisões judiciais dos EUA,  onde as práticas de extensão de monopólio em geral 

podem violar a legislação antitrust, mesmo que a aplicação da doutrina de uso indevido de 

patentes não exija comprovação de dano à concorrência90.  

                                                           
87 O que originou no caso Morton Salt Co. v. Suppiger Co., uma decisão de uso indevido de patentes da Suprema 

Corte dos Estados Unidos. Foi o primeiro caso em que a Corte expressamente rotulou como "uso indevido" de 

patente de Picture Motion/Carbice a uma acusação de violação de patente e criou o atual recurso geral em casos 

de violação da inexequibilidade da patente mal utilizada. A decisão voltou a enfatizar que o uso indevido pode ser 

encontrado sem encontrar uma violação antitruste. (Morton Salt Co. v. GS Suppiger Co.,314 U.S. 488, 1942). 
88 Ao caracterizar o excesso de poder, a extensão refere-se aos poderes exclusivos que o direito concede ao 

proprietário. Barbosa identifica outro significado para o critério no âmbito das patentes, que decorre das funções 

econômicas que as patentes devem cumprir. Para ele, o âmbito das patentes “confina o exercício do dono dos 

direitos aos limites delimitados pela lei, ao passo que tais limites são definidos pelas funções econômicas que a 

lei pretende realizar”. Este significado está mais próximo da noção de abuso como desvio de propósito. 

BARBOSA, Denis Borges. op. et loc. cit. pp. 19-20. 
89 BARBOSA, Denis Borges. op. et loc. cit. p. 20. 
90 HOERNER, Robert. “The Decline (and Fall?) of the Patent Misuse Doctrine in the Federal Circuit”. Antitrust 

Law Journal n. 69 (3), 2002, pp. 669-685. Por exemplo, “embora uma violação antitrust envolvendo uma patente 

venha claramente dentro da doutrina de uso indevido de patentes, uma demonstração de tal violação e redução real 

da competição não é necessária”. 
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No entanto, o autor observa que esta percepção foi alterada por decisões recentes 

do Circuito Federal, passando a exigir provas de efeitos anticoncorrenciais para invocar a 

doutrina de uso indevido de patentes. Para HOERNER, tais decisões apontam para uma tendência 

que termina com o abuso do tipo monopólio-extensão, de modo que só sobrevive quando se 

atendem aos requisitos de violação do Direito da Concorrência91. 

Outra forma de caracterizar o uso indevido do DPI, é o de considerá-lo como um 

desvio da finalidade de um direito concedido pela norma, distinguindo o uso indevido de uma 

ação ou fraude ilegal. O exercício de um direito de propriedade dentro dos limites da lei pode 

ser considerado abusivo se perverter os propósitos económicos e sociais sobre os quais a 

instituição de tal direito foi fundada92. 

Nesse caso, reprimir atos abusivos é a finalidade principal da busca de uma solução 

do conflito entre interesses individuais e difusos, em favor dos últimos, ou seja, da sociedade 

em geral, a quem se preserva o objectivo que fundamenta tal direito. O conflito também pode 

ser visto do ponto de vista da relação de meios e fins, quando os meios, direitos exclusivos, são 

usados para outro fim, diferente daquele para o qual foi criado. 

Nesta perspectiva, aponta-se diferentes razões para a sociedade instituir um título 

de propriedade sobre um objecto imaterial e garantir o seu uso exclusivo, a partir de uma 

justificativa enfatizando a importância económica dos DPI para funções muito específicas do 

sistema: estimular a publicação do conhecimento gerado pelo inovador, compensar 

investimentos em pesquisa ou estimular futuros investimentos, e assim por diante. Para cada 

um desses possíveis fins, existe uma noção diferente de uso indevido de acordo com a 

caracterização do desvio, mas quase todos eles envolvem dificuldades operacionais. 

Se a finalidade do direito é definida como o incentivo à atividade inovadora, um 

desvio seria o uso do direito de restringir a continuidade dessa atividade que está sendo 

estimulada, por exemplo quando o proprietário de uma patente deixa de processá-la ou impede 

que outros o façam. Portanto, é necessário definir em que grau a restrição é tolerável e além da 

qual ela deve ser reprimida93. 

                                                           
91 HOERNER, Robert. op. et loc. cit. pp. 669-685. 
92 BARBOSA, Denis Borges. op. et loc. cit. p. 20. 
93 BARBOSA, Denis Borges. op. et loc. cit. p. 24. 
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Se o propósito é a publicação da inovação protegida, por exemplo, um desvio seria 

uma descrição insuficiente da invenção no pedido de registro. Se for para compensar o 

investimento em pesquisa e desenvolvimento, o estabelecimento do desvio exigiria a 

mensuração dessas despesas e a estimativa da taxa de retorno do investimento. 

Deve-se considerar que instituir o uso exclusivo de uma inovação permitirá que a 

sociedade possa medir o valor das invenções mais precisamente do que se elas fossem mantidas 

em segredo ou financiados por recursos públicos; essa função de patente, por exemplo, é 

possível exatamente porque as invenções são submetidas às forças competitivas do mercado. 

No exemplo da patente, o comportamento de um detentor que é capaz de impedir 

que a invenção seja apresentada ao mercado, desconsiderando a função de medição, seria 

classificada como desviante ou abusiva. “Como as patentes desempenham seu papel social 

porque expõem as invenções aos efeitos do mercado, forças competitivas, o abuso consiste em 

eliminar tais forças, de modo a aumentar o valor das invenções patenteadas, causando, assim, 

medições imprecisas94”.  

Nessa lógica, o uso indevido de patentes é equivalente a uma ação com efeitos 

anticompetitivos, do ponto de vista do Direito Antitrust. 

Numa outra vertente, tem-se que as noções de desvio de propósito e conflito entre 

interesses coletivos e individuais devem ser aplicados à análise do uso indevido do poder 

económico, tipificando-se como um ato aparentemente legal que infringe o objectivo 

económico da instituição social do mercado. Do ponto de vista do desvio de propósito, mesmo 

que o uso indevido do DIP se refira a um interesse social, ele pode ser outro que não seja a 

competição95. 

No que diz respeito a noção de uso indevido do poder económico, esclarece que 

esta encontra-se no âmbito da política da concorrência. Uma ação é abusiva porque dela 

resultam efeitos anticoncorrenciais líquidos, independentemente de tal medida atingir interesses 

                                                           
94 BARBOSA, Denis Borges. op. et loc. cit. p. 24. 
95 Em um caso de interesse de saúde pública, por exemplo, apesar da competição e da não aplicabilidade dos 

parâmetros de análise Antitrust, pode haver um caso de uso contrário ao propósito social do direito que justifica 

uma intervenção, dependendo do sistema legal em vigor, ou seja, essas possibilidades podem ser contempladas 

dependendo de decisões legais e políticas que definem casos em que o uso de direitos de propriedade industrial 

entra em conflito com interesses sociais. 
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ou causar danos privados. Logo, para mensurar esses efeitos, é necessário analisar as condições 

do mercado, para as quais o poder de mercado do agente é uma pré-condição lógica. 

Explica-se que o uso indevido do poder económico através do exercício do DIP não 

compreende completamente o conceito de abuso da propriedade industrial. O primeiro pode 

compreender questões que também são caracterizadas como abuso de direitos, mas não 

completamente compreendidas por este último, ou seja, o uso indevido de direitos não resulta 

necessariamente o uso indevido do poder económico através da propriedade industrial, visto 

que direitos não asseguram necessariamente poder de mercado e mesmo que resulte poder de 

mercado o exercício de direito não pode prejudicar o processo competitivo96. 

Em resumo, pode ocorrer um mau uso do poder económico sem a caracterização de 

infração a concorrência, como pode haver uma infração antitrust sem o uso indevido dos DPI, 

isto porque o desvio de propósito ou tentativa de estender indevidamente um direito pode afetar 

outras esferas além da concorrência e vice-versa. Assim percebe-se que são dois conjuntos 

distintos com uma possível interseção.  

Neste contexto, indaga-se: poderia haver um mau uso do poder económico através 

de patentes sem caracterizar abuso de direitos? Tal questionamento traz à luz a compatibilidade 

entre os objectivos dos dois sistemas normativos, já que o poder de restrição intrínseco ao 

exercício de um direito exclusivo pode sempre ser considerado suspeitamente anticoncorrencial 

do ponto de vista do Direito da Concorrência. Afinal, poderia haver algum tipo de restrição à 

concorrência que deveria ser tolerada simplesmente pelo fato de ser o resultado de DPI? 

Melhor dizendo, se o exercício de um direito exclusivo sem qualquer tipo de abuso 

e sem tentativa de monopólio causar restrições à concorrência, a simples existência deste direito 

seria condição suficiente para afastar a ilicitude do escopo antitrust? 

Tais questionamentos devem ser analisados do seguinte ponto de vista: como 

qualquer direito, o exercício de um Direito de Propriedade Industrial encontra-se sujeito às 

restrições impostas por vários regulamentos que condicionam a atividade privada em geral, 

incluindo restrições impostas pelo Direito da Concorrência, com vistas a proibir práticas 

anticompetitivas. 

                                                           
96 BARBOSA, Denis Borges. op. et loc. cit. p. 26. 
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Entretanto, necessário deixar claro que a legislação antitrust deve impugnar apenas 

os exercícios de direitos que produzem efeitos anticoncorrenciais ou quando for necessário para 

alcançar seus objectivos. Pode ser difícil delimitar uma forma viável de atuação, mas as 

jurisprudências europeias e norte-americanas há muito se dedicam a estabelecer critérios para 

a aplicação de sanções antitrust aos Direitos da Propriedade Industrial. 

Os próximos tópicos abordarão o campo onde mais frequentemente se verifica o 

uso indevido e excesso de poder da PI e sua intersecção com o Direito da Concorrência: as 

práticas relativas à acumulação dos direitos, práticas e cláusulas restritivas nos contratos de 

licença de DPI, os preços abusivos, a recusa em licenciar e o não uso da exclusividade. 

 

2.3.1 PRÁTICAS RELATIVAS À ACUMULAÇÃO DOS DIREITOS 

A obtenção de direitos exclusivos, por si só, não aparenta caracterizar um problema 

maior para o Direito Antitrust. Mas um acúmulo de registros de direitos exclusivos pelo mesmo 

detentor, ditos como atos de concentração, pode ensejar a preocupações, por exemplo, caso o 

detentor utilize o poder obtido no segmento patenteado para estendê-lo para outras áreas, ou 

esconda os títulos com o objectivo de bloquear a entrada de competidores. É o que a doutrina 

chama de “patent leveraging”. 

Cita-se, igualmente, casos de direitos exclusivos sobre software, em que se utiliza 

do acúmulo e de uma eventual posição dominante, resultando no impedimento de terceiros de 

exercer serviços subsidiários, negando-lhes a interface de outros programas ou evitando a 

integração de alternativas. 

Uma experiência interessante acerca da questão dos atos de concentração de direitos 

exclusivos é o caso brasileiro da obtenção da Kolynos pela Colgate, em que o aspecto central 

foi a acumulação de duas marcas centrais no mercado relevante97. 

                                                           
97 O Ato de Concentração n.º 27/95, Kolynos-Colgate, analisado pelo Conselho Administrativo de Defesa 

Económica – CADE, em 1996, correspondeu à aquisição da Kolynos do Brasil S/A pela Colgate-Palmolive 

Company, adquirindo parte dos negócios mundiais de saúde bucal. O caso serviu de ensejo para introduzir no 

antitruste brasileiro os conceitos básicos da análise de mercado relevante, estrutura de mercado, barreiras à entrada, 

concorrência potencial, possibilidade de entrada. Estas questões, entre outras, foram discutidas inicialmente em 

seus aspectos conceituais e em seguida em sua relação com o caso. Uma suspensão por quatro anos do uso da 

marca Kolynos foi a opção da Colgate-Palmolive dentre três alternativas oferecidas pelo CADE como condição 

para perfectibilização do ato, as quais tinham como finalidade possibilitar a entrada de novos concorrentes e a 

redução da concentração económica no mercado de cremes dentais, que já era elevada. Em setembro de 2001, a 

restrição imposta pelo CADE para aprovação da aquisição cessou. 
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Outro ponto acerca do acúmulo dos DPI que é suscetível de ensejar práticas 

anticoncorrenciais é o da conjugação entre agentes económicos com o objectivo de restringir a 

competição. Um exemplo sempre reiterado dessas concertações é o de “patent pools”, na qual 

titulares de patentes concentram seus direitos exclusivos que, entre eles, segregam o acesso de 

determinadas tecnologias ou mesmo de determinados mercados. Entretanto tem havido o 

entendimento de que mesmo tais conluios poderiam ser justificáveis98. 

Semelhantemente tem-se a questão do acordo de desenvolvimento conjunto de 

tecnologias entre empresas que, juntas, representariam uma parcela significativa do mercado, o 

que importaria em restrição no mercado de inovação.  

Entretanto, tais práticas e situações elucidadas acima não devem ser caracterizadas, 

a priori, como violação as normas do Direito da Concorrência, antes devem ser analisados em 

seu particular. Mas é importante esclarecer que a exclusividade e sua acumulação acarreta 

presunção de risco, devendo sempre ser fiscalizada. 

 

2.3.2 PRÁTICAS E CLÁUSULAS RESTRITIVAS NOS CONTRATOS DE PI 

O campo onde mais regularmente se observa a intersecção entre propriedade 

industrial e Direito da Concorrência é no tocante a cláusulas de contratos de licença de direitos 

exclusivos e contratos de “know how”. 

Assim, merece maior atenção dos diversos órgãos regulatórios nacionais e 

internacionais o conteúdo dos contratos relativos à PI e ao comércio de tecnologia99, seja 

utilizando os critérios da política e defesa da concorrência, seja com base em outro aspecto de 

fiscalização e repressão, o qual se sobreponha ao interesse das partes que os subscrevem.  

                                                           
98 Pools de Patentes (na tradução para o português, comunidades de patentes) podem ser definidos como um 

acordo entre dois ou mais proprietários de patentes para licenciar uma ou mais patentes entre si ou a terceiros. 

Muitas vezes, estas comunidades estão associadas a tecnologias complexas que exigem patentes complementares 

para fornecer soluções técnicas eficientes. Quando um pool de patentes funciona como pretendido, ele facilita a 

inovação entre as empresas e minimiza possíveis problemas legais relacionados ao uso de outros conceitos 

protegidos. Cita-se como argumentos favoráveis a esta prática o custo e eficiência do processo, em que as empresas 

detentoras de patentes complementares podem efetivamente concordar em não processar uma à outra por infração 

enquanto trabalham para obter novos produtos no mercado. As associações podem reduzir o tempo e as despesas 

associadas à inovação, reduzindo tanto o litígio quanto a necessidade de negociar com outros detentores de 

patentes. Também se utiliza o argumento acerca dos custos de transação serem menores, na qual os contratos de 

pools de patentes podem reduzir os custos de transação para terceiros, que não precisam negociar acordos de 

licenciamento individuais com cada negócio, mas podem, ao contrário, entrar em um único contrato. 
99 Define-se tecnologia como um conjunto ordenado de conhecimentos e experiências, que toma seu valor como 

resultado das relações de um certo mercado, é fácil concluir que o controle sobre uma tecnologia é um poder sobre 

este mercado. BARBOSA, Denis Borges. op. et loc. cit. p. 45. 
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O cerne desta discussão gira em torno da avaliação das cláusulas restritivas nos 

contratos de PI, as quais podem acarretar o poder económico aos contratantes. Assim, verifica-

se que um dos aspectos mais flagrantes das cláusulas restritivas é o da geração de poder 

económico. 

Neste cenário, o Acordo TRIPS passa a tratar o problema de repressão ao cúmulo 

de poder económico como questões restritas ao Direito da Concorrência, levando igualmente 

em conta os demais aspectos de interesse regulatório, inclusive o interesse social. Logo, busca-

se estabelecer em suas disposições, nos termos do art. 40.º, questões internacionalmente aceitas 

de regulação dos contratos100.  

Necessário reproduzir a observação de DENIS BORGES BARBOSA no tocante a essa 

norma. O autor afirma que “o art. 40 permite, mas não gera uma obrigação de rejeitar tais 

cláusulas. Mais ainda, ela não se aplica automaticamente diretamente no direito interno dos 

países101. Logo, embora o Acordo TRIPS empreste legitimidade internacional à rejeição de 

certas cláusulas restritivas, tal acordo não dá qualquer autoridade nem fornece nenhum poder 

legal aos órgãos nacionais de concorrência ou propriedade industrial para analisar e objetar 

aos contratos que contenham tais cláusulas”102. 

Acerca deste debate, verifica-se a postura dos países desenvolvidos, no tocante ao 

que seriam cláusulas objetáveis pelos órgãos reguladores nacionais, considerando assim apenas 

aquelas disposições que representam lesão à concorrência. 

                                                           
100 Acordo TRIPS. Art. 40. 1.: Os Membros concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento 

relativas a direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem afetar adversamente o 

comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia. 2. Nenhuma disposição deste Acordo impedirá 

que os Membros especifiquem em suas legislações condições ou práticas de licenciamento que possam, em 

determinados casos, constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos adversos sobre 

a concorrência no mercado relevante. Conforme estabelecido acima, um Membro pode adotar, de forma 

compatível com as outras disposições deste Acordo, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais práticas, que 

podem incluir, por exemplo, condições de cessão exclusiva, condições que impeçam impugnações da validade e 

pacotes de licenças coercitivos, à luz das leis e regulamentos pertinentes desse Membro. 
101 Defensores das cláusulas restritivas nos contratos de PI utilizam a regra da razão para flexibilizar a (i)legalidade 

dos atos. Para o padrão americano de apuração de razoabilidade são aceitáveis as disposições restritivas que, sendo 

razoavelmente necessárias para proteger o interesse das partes, não sejam lesivas ao interesse público geral. Para 

o padrão europeu, como disposto no Tratado de Roma, Art. 81 (Nota: atualmente, o art. 101.º, n.º3, do TFUE), 

seriam aceitáveis as práticas restritivas que contribuem para melhorar a produção ou a circulação, o nível técnico 

ou o progresso económico, reservando ao público uma parte equitativa de tais bens esses; devem, além disto, ser 

indispensáveis para alcançar os objectivos das partes, e não podem eliminar completamente a concorrência 
102 BARBOSA, Denis Borges. op. et loc. cit. p. 51. 
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Segundo o conteúdo do texto internacional em análise, a legislação nacional poderá, 

sem acometimento ao TRIPS, reprimir quaisquer disposições contidas em contratos de licença 

ou similares que prevejam condições ou práticas de licenciamento que possam constituir um 

abuso dos DPI que tenha efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante103. 

Em verdade o que se tem aqui não é uma permissão para tratar como ilegais 

quaisquer cláusulas restritivas, mas sim um mecanismo que coíbe tais restrições. Tornando-se 

certo afirmar que na prática concorrencial nenhum rol104, por mais exaustivo e detalhista que 

seja, poderá prever todos os fatos de práticas de cláusulas abusivas. Entretanto, a doutrina 

majoritária apresenta exemplos de cláusulas restritivas que são tidas como abusivas: a) obrigam 

ao licenciado transferir exclusivamente ao titular da patente as melhoras feitas na tecnologia 

licenciada; b) impeçam o licenciado impugnar a validade do direito licenciado; c) obrigue o 

licenciado de adquirir do licenciante outras tecnologias ou materiais que aquele não necessite 

o deseja; d) exime o licenciador de responsabilidade frente a eventuais ações de terceiros, 

originadas de vícios ou defeitos inerentes ao conteúdo do objecto da licença de que versa o 

contrato; e) transfira para o licenciado a responsabilidade e o ônus, inclusive financeiro, pela 

manutenção do DPI concedido ao privilégio. 

Neste caso, é necessária uma análise detalhada no tocante as cláusulas restritivas, 

tornando-se imprescindível um estudo do conteúdo e dos propósitos dos Direitos da 

Propriedade Industrial, e daí mensurar o seu uso abusivo, sob a ótica da tutela da concorrência 

no mercado relevante105. Após, deverá ser deduzido o impacto na concorrência que justifique a 

rejeição à cláusula ou práticas em questão. 

Ademais, é relevante a existência de um interesse público em que a concorrência 

efetiva ou potencial nestes mercados seja fomentada. Ou seja, de que cada licença ou contrato 

de know how propicie a obtenção, manutenção ou expansão de níveis legalmente aceitáveis de 

concorrência efetiva e potencial no mercado. 

                                                           
103 BARBOSA, Denis Borges. op. et loc. cit. p. 53. 
104 “Não se exige, para reprimir o excesso de poderes ou desvio de finalidade na esfera administrativa, qualquer 

listagem específica, em vista do interesse maior de legalidade e moralidade do serviço público; não há razão para 

fazê-lo neste caso, onde interesses constitucionais igualmente relevantes então em jogo”. BARBOSA, Denis 

Borges. op. et loc. cit. p. 166. 
105 Um ponto que merece ser destacado e que corrobora a justificativa de análise detalhada das cláusulas restritivas, 

e acerca da própria natureza mutável das cláusulas e práticas, as quais são concretizadas à medida da criatividade 

e astúcia das partes. 
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A estratégia utilizada pelo Acordo TRIPS é a de excluir as práticas restritivas só 

quando sejam abusivas aos Direitos da Propriedade Industrial, estabelecendo os parâmetros de 

legalidade quanto ao qual se apurará a rejeição. Sabendo-se qual o seu conteúdo e os seus 

limites, tudo o que exceder esse teor será abusivo. 

Por fim, um exemplo acerca do controle de práticas restritivas que merece ser citado 

é o caso Sul Americano, a regulação de tais contratos pela Comunidade Andina constitui um 

marco histórico dos países em desenvolvimento. Como ação concertada, em nível realmente 

internacional tal controle passa a ocorrer com a Decisão 24 do órgão do Acordo de Cartagena, 

que assim dizia, vedando as práticas de vendas casadas e de fixação de preços106. 

 

2.3.3 PREÇOS ABUSIVOS 

Os opositores aos monopólios justificam-se pela percepção de que eles induzem, 

quase que impreterivelmente, a uma capacidade de minimizar a produção acima da demanda, e 

possibilitam ao detentor do monopólio impor a aceitação de preços mais altos do que ocorreria 

na concorrência totalmente livre. 

Conforme já tratado anteriormente, um direito exclusivo de PI é, por definição, um 

título legítimo pelo qual se adquire uma posição de mercado, ou seja, um aparente monopólio 

no sentido económico. Entretanto, não legitima as razões a uma prática de preços elevados. 

Dessa forma, é pacífica a noção de que o exercício dos DPI não isenta o respectivo titular do 

escrutínio Antitrust, em que preços altos num contexto de exclusividade legítima configurariam 

automaticamente abuso. 

No cenário brasileiro, a Lei de Propriedade Industrial não prevê especificamente o 

abuso de preços como fundamento de retirada do direito exclusivo, entretanto a Lei de 

Concorrência prevê que constitui infração das normas de concorrência a prática de preços 

                                                           
106 Decisão 24 do órgão do Acordo de Cartagena. Item I: Os países membros não autorizarão a celebração de 

contratos sobre transferências de tecnologia externa, ou sobre patentes, que contenham cláusulas em virtude das 

quais o fornecimento da tecnologia leve consigo a obrigação para o país ou para a empresa receptora de compra, 

de uma fonte determinada, bens de capital, produtos intermediários, matérias primas ou outras tecnologias. Item 

II. Os membros do Pacto não autorizarão contratos que contenham cláusulas pelas quais as empresas vendedoras 

de tecnologia se reservam o direito de fixar os preços de venda e revenda dos produtos. Item III. É proibida: "as 

cláusulas, a) que contenham restrições referentes ao volume, estrutura de produção, b) que proíbam o uso de 

tecnologia competidoras, c) que estabeleçam opção de compra total ou parcial em favor do provedor de tecnologia, 

d) que obriguem ao comprador de tecnologia transferir ao supridor os aperfeiçoamentos ou melhoramentos que se 

obtenham como o uso da dita tecnologia, e) que obriguem a pagar "royalties" a titulares de patentes por patentes 

não utilizadas. 
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abusivos, apresentando como infrações à ordem económica: a) a elevação do preço do produto 

não justificado pelo comportamento do custo dos respectivos insumos ou pela introdução de 

melhorias de qualidade; b) elevação do preço do produto anteriormente produzido, quando se 

tratar de sucedâneo resultante de alterações não substanciais; c) elevação do preço de similares, 

em mercados competitivos comparáveis107. 

Tal medida legal indica repercussão da doutrina concorrencial europeia, em 

particular do disposto no atual art. 102 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

(TFUE)108. Nesta continuidade, esclarece que as autoridades europeias julgaram os preços 

praticados em contextos em que a capacidade de praticar tais preços fora obtida legitimamente, 

sendo o elemento crucial do abuso passaria a ser, então, qual o quantum a partir do qual se 

configuraria o abuso.  

O parâmetro para conceituar o que seria o preço abusivo pode ser tomado da decisão 

desse TJCE no caso United Brands109. Nesse caso especifico, o órgão entendeu que o abuso 

decorreria da prática de um preço excessivo, que não tivesse uma correspondência razoável 

com o valor económico da prestação fornecida, podendo ser objetivamente determinado pela 

comparação entre o preço de venda do produto em questão e o seu custo de produção, inferindo-

se, assim, a margem de lucro.  

Ao analisar o caso General Motors110, a Comissão Europeia decidiu que a prática 

anticoncorrencial estava configurada por haver extraordinária disparidade entre os custos 

                                                           
107 Lei n.º 12.529 de 30 de Novembro de 2011. Art. 36.º: Constituem infração da ordem econômica, 

independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objecto ou possam produzir 

os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados. (...) §3º As seguintes condutas, além de outras, na medida 

em que configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem 

econômica:  I - acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente, sob qualquer forma: a) os preços de bens 

ou serviços ofertados individualmente (...) d) preços, condições, vantagens ou abstenção em licitação pública; 
108 Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Art. 102.º: É incompatível com o mercado comum e 

proibido, na medida em que tal seja susceptível de afectar o comércio entre os Estados-Membros, o facto de uma 

ou mais empresas explorarem de forma abusiva uma posição dominante no mercado comum ou numa parte 

substancial deste. Estas práticas abusivas podem, nomeadamente, consistir em: a) impor, de forma directa ou 

indirecta, preços de compra ou de venda ou outras condições de transacção não equitativas; 
109 Processo 27/76. United Brands Company e United Brands Continentaal BV v. Comissão das Comunidades 

Europeias. Acordão de 14 de Fevereiro de 1978. Encontrado em https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX:61976CJ0027, acessado em 18/07/2019.  
110 Processo 26/75, General Motors Continental NV v. Comissão da Concorrência Europeia. Acórdão do Tribunal 

de 13 de Novembro de 1975. Encontrado em https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61975CJ0026, acessado em 18/07/2019.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:61976CJ0027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:61976CJ0027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61975CJ0026
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61975CJ0026
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incorridos e os preços praticados, de maneira que praticava, em média, o dobro do preço do 

concorrente.  

Outra metodologia de cálculo de preços abusivos praticada pelo TJCE é a 

comparação dos preços locais com aqueles praticados em outros mercados. Pelo entendimento 

do Tribunal, quando uma empresa em posição dominante impõe preços sensivelmente mais 

elevados do que os praticados em outros Estados membros, essa diferença deve ser considerada 

indício de um abuso de posição dominante, desde que a comparação dos preços tenha sido feita 

de forma a garantir uma homogeneidade de custos. 

Neste contexto, verifica-se um número significativo de legislações Sul Americanas 

enfrentando a questão. Cita-se o art. 61 da Lei Uruguaia de Patentes de Invenção, Modelos de 

Utilidades e Desenhos Industrial, n.º 17.164/1999, assim como idêntico texto o art. 45 da Lei 

Paraguaia de Patentes, n.º 1.600/2001, os quais elencam entre as razões de concessão de 

licenças por práticas anticompetitivas: “a) la fijación de precios del producto patentado, 

comparativamente excesivos respecto de la media del mercado internacional”. Outra versão se 

encontra no art. 47 da Lei Argentina de Patentes e Invenções, n.º 24.481/1996 que enuncia 

como fundamento da licença: “a) La fijación de precios comparativamente excesivos, respecto 

de la media del mercado o discriminatorios de los productos patentados; en particular cuando 

existan ofertas de abastecimiento del mercado a precios significativamente inferiores a los 

ofrecidos por el titular de la patente para el mismo produto”. 

Percebe-se assim, que a questão de averiguar o que poderá ser tido como preços 

abusivos é certamente complexa e longe de uma solução próxima, razão pela qual não se 

pretende aqui definir o que venha a ser exatamente preços abusivos. Entretanto, devemos tomar 

como nota, que a fiscalização e controle dos preços excessivos devem ser analisados no caso 

concreto, utilizando-se das vastas jurisprudências sobre o assunto, através da eficácia da ação 

antitrust, tomando uma maior significação social neste campo. 
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2.3.4 RECUSA EM LICENCIAR E O NÃO USO DA EXCLUSIVIDADE 

Primeiramente se faz necessário afirmar que a recusa de licenciar e o não-uso do 

direito são coisas diversas111, entretanto, correlatas, as quais resultam na questão central deste 

tópico, qual seja, sobre os custos sociais do direito de exclusividade.  

Se imagina que o conhecimento oriundo do direito exclusivo seria acessível a todos 

se não existisse a restrição ao seu acesso. Daí surge a oportunidade de questionar se os 

benefícios da exclusividade efetivamente compensam o seu custo social da indisponibilidade 

do acesso ao bem tecnológico. 

O posicionamento da legislação norte-americana corre no sentindo de que o 

detentor de um direito exclusivo não tem o dever genérico de dar acesso a terceiros nas 

oportunidades de mercado resultantes de sua exclusividade. Assim pronunciou-se a Suprema 

Corte Americana: " pode-se dizer que foi da própria essência do direito conferido pela patente, já que 

é privilégio de qualquer proprietário de propriedade usá-lo ou não usá-lo, sem questionar o motivo"112. 

Porém, exceções a este posicionamento encontram-se nas situações em que o 

detentor da exclusividade tenha poder de mercado, e esse poder, ou uma forma peculiar de seu 

exercício, seja vedado pelas regras jurídicas ou em situações de licenças cruzadas113. Um 

posicionamento próximo é identificado na União Europeia, pontuando-se uma importante 

exceção no caso da aplicação da doutrina das essential facilities. 

A vertente europeia é significativamente mais simpática ao uso dos instrumentos 

da doutrina das “infraestruturas essenciais” ao campo da propriedade industrial. No entanto, se 

pondera que só é aplicável quando o acesso à criação protegida seja realmente essencial114. 

                                                           
111 Entende-se por recusa em licenciar o ato de não autorizar que terceiro possa fabricar e comercializar o produto, 

sendo o detentor do direito exclusivo o único a dispor da sua comercialização, o problema é quando este direito 

exclusivo ocasiona poder de mercado ao detentor, ou até mesmo quando o detentor do direito exclusivo não possui 

meios suficientes para explora-lo, vedando a sua exploração por terceiros e restringindo o acesso dos 

consumidores. No tocante ao não uso da exclusividade, além do detentor do direito não autorizar a comercialização 

do produto, não apresenta interesse em utilizá-lo, ocasionando também a restrição do mercado.  
112 Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co., 210 U.S. 405-429 (1908). 
113 KOBAK JR., James B. Antitrust Treatment of Refusals to License Intellectual Property, 2001, p. 603 
114 “A recusa de fornecer à recorrente não pode ser abrangida pela proibição prevista no artigo 86, a menos que 

diga respeito a um produto ou serviço que seja essencial para o exercício da actividade em causa, na medida em 

que não existe um substituto real ou potencial, ou novo produto cuja introdução pode ser evitada, apesar da 

demanda potencial específica, constante e regular por parte dos consumidores”. Processo T504/93. Tiercé 

Ladbroke SA v. Comissão das Comunidades Europeias. Acórdão do Tribunal de 12 de Junho de 1997. Encontrado 

em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61993TJ0504, acessado em 23/07/2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61993TJ0504
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A doutrina das essential facilities, como será abordada detalhadamente no próximo 

capítulo, traduz a ideia do bem ou do serviço essencial à comunidade, que não pode ser objecto 

de restrições por parte daquele que detém o direito de exploração. Nesta situação, os detentores 

de direitos exclusivos essenciais estão obrigados por lei a proporcionar acesso às 

“infraestruturas essenciais” a preços razoáveis.  

Neste cenário, surge a elaboração jurisprudencial com um aspecto particular a 

exceção à regra da liberdade contratual, sua construção se fez nos diversos julgados dos 

tribunais, os quais, aliás, definiram seus requisitos: a) que uma infraestrutura essencial esteja 

sob controle de um monopolista; b) que o competidor não tenha possibilidade prática ou 

razoável de duplicar a infraestrutura essencial; c) que o monopolista denegue o acesso do 

competidor à infraestrutura; d) que o monopolista tenha possibilidade de dar acesso à 

infraestrutura. 

É extremamente importante entender que os direitos exclusivos protegidos pelo DPI 

merecem moderação pelas normas e políticas de concorrência. No caso em tela, isso se daria 

quando o uso das respectivas criações for essencial, no sentido restrito de permitir competição 

num mercado pertinente, mas também de maneira mais ligado ao uso social da propriedade, por 

exemplo, quando uma utilidade solidamente demandada pelos consumidores estivesse sendo 

suprimida pelo exercício do direito exclusivo. 

Assim, cumpre esclarecer que em várias jurisdições verifica-se uma recusa 

unilateral de licenciar a PI para violar o Direito Antitrust, e há procedimentos para combater 

essa situação (por exemplo, a licença compulsória, que será discutida no próximo capítulo). 

Entretanto, às vezes, as recusas de licenciar uma PI simplesmente não prejudicam a 

concorrência115. Em análise entre o DPI e o Direito da Concorrência, o TJUE se posicionou, 

                                                           
115 Intellectual Property Rights, OECD DAF/COMP (2004) 24, de 21 de janeiro de 2005. “Em várias jurisdições, 

é possível uma recusa unilateral de licenciar o PI para violar as leis de concorrência, e há procedimentos para 

usar o licenciamento compulsório como um remédio em tais casos. Normalmente, nessas jurisdições, a agência 

de concorrência realiza um teste de dominância e, se for atendida, a agência examina se esse domínio está sendo 

usado por meio de um direito de propriedade intelectual para criar condições que possam reduzir a concorrência. 

Por exemplo, uma decisão recente do Tribunal de Justiça Europeu permite remédios de licenciamento 

compulsório quando recusas unilaterais para licenciar PI impedem o surgimento de um novo produto, são 

injustificadas e excluem qualquer concorrência em um mercado secundário. O licenciamento compulsório pode 

ser um meio rápido e eficaz de forçar a concorrência em um mercado, mas tem certas desvantagens e encargos 

que afetam a inovação, as agências de concorrência e os tribunais. Em contraste, há muito poucos exemplos de 

responsabilidade decorrente de recusas unilaterais para licenciar a PI em outros países, como os EUA, onde a 

recente decisão Trinko sugere que não pode haver responsabilidade antitruste por tal conduta e, portanto, nenhum 

licenciamento obrigatório também. É claro que, às vezes, as recusas de licenciar IP simplesmente não prejudicam 

a concorrência. Por exemplo, no seu caso Punto-Flex, a autoridade de concorrência mexicana constatou que uma 
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em Abril de 1995, no caso Radio Telefis Eireann e Independent Television Publications Ltd. v 

Comissão das Comunidades Europeias da seguinte forma: "a negativa de outorgar uma 

licença, mesmo se por parte de empresa detendo posição dominante, não será necessariamente 

um abuso de posição dominante”116. 

Desta forma, essa questão pode ser resolvida de duas maneiras: a) através de uma 

ponderação de interesses levando em conta os custos sociais em geral, e não só os da tutela da 

concorrência - usando, por exemplo, as licenças compulsórias previstas para reprimir o abuso 

de direitos; b) pela aplicação dos parâmetros da legalidade concorrencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
recusa unilateral de licenciamento havia realmente aumentado a concorrência, de modo que nenhuma ação foi 

tomada contra o detentor da PI”.  
116 Processo C-241/91 e C-242/91, Radio Telefis Eireann e Independent Television Publications Ltd. v. Comissão 

das Comunidades Europeias. Acórdão do Tribunal de 6 de Abril de 1995. Encontrado em https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61991CJ0241, acessado em 23/07/2019.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61991CJ0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61991CJ0241
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3.  LIMITAÇÃO DO DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL PELO USO DOS 

INSTRUMENTOS DO DIREITO DA CONCORRÊNCIA 

Como já discutido anteriormente, os Direitos da Propriedade Industrial nasceram 

com a finalidade principal de recompensar a inovação e deter a sua imitação (e não a 

concorrência). Porém, se o direito exclusivo conferido pelos DPI for exercido de maneira 

anticoncorrencial, isso pode ser considerado um ataque a concorrência. 

Por todo o exposto neste trabalho, verifica-se que as razões para aceitar as práticas 

restritivas podem ser as mesmas que a análise antitrust admite como compensatórias, as 

eficiências ou outros ganhos sociais gerados pelas mesmas práticas restritivas, sejam elas 

derivadas ou não dos Direitos da Propriedade Industrial. Neste sentido, a PI pode ser tratada 

como qualquer outro poder de disposição e controle, direito ou liberdade que possa ser exercido 

anticompetitivamente, sujeito a ser considerado ilícito sob o Direito da Concorrência. 

Este último capítulo irá discutir a aplicação da lei concorrencial ao exercício dos 

Direitos da Propriedade Industrial. Tal questão não compreende um conflito insolúvel entre 

dois campos jurídicos, mas sim uma análise sistemática, na qual deve ser empregado o método 

antitrust e a regra da razão para identificar, em cada caso específico, o caráter particularmente 

abusivo do exercício do DPI do ponto de vista do Direito da Concorrência.  

Desta forma, torna-se imprescindível a aplicação da legislação antitrust para 

restringir, quando necessário, uma liberdade privada e garantir o regular andamento do 

mercado. Assim, as limitações ao exercício do direito devem ser impostas em função do objecto 

específico de cada sistema.  

Nesta continuidade, as restrições das normas antitrust ao exercício dos DPI não 

devem ser distinguidas de restrições impostas a quaisquer outros direitos ou liberdades 

legalmente garantidas, como em qualquer caso, se aplicados com sensatez, não implicam 

conflito de normas ou qualquer impasse administrativo. 

 

3.1 LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO E A CONCORRÊNCIA 

A Convenção de Paris, em sua versão de Estocolmo, preceitua em seu art. 5º: “Cada 

país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de 
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licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito 

exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração”. 

Assim, podem ser concedidas licenças para coibir abusos, inclusive o que resulta 

da falta de exploração daquele direito exclusivo. Aqui a esfera constitucional e a função social 

da propriedade industrial devem prevalecer, ocasionando na preocupação de equilíbrio de 

interesses.  

Ademais, a questão do uso efetivo da propriedade industrial é o do equilíbrio dos 

interesses do titular do privilégio e do público em geral, que necessita que as novas tecnologias 

sejam usadas em benefício da produção nacional. A solução da CUP, quanto ao ponto, é 

verdadeiramente uma de equilíbrio entre os interesses divergentes. 

Ao abordar as licenças compulsórias, o acordo TRIPS, quanto à licença para 

reprimir o abuso de poder económico, diz o seguinte: “Os Membros não são obrigados a aplicar 

as condições estabelecidas nos subparágrafos (b) e (f) quando tal uso for permitido para 

remediar uma prática determinada após o processo judicial ou administrativo ser 

anticoncorrencial. A necessidade de corrigir práticas anticoncorrenciais pode ser levada em 

consideração na determinação do valor da remuneração nesses casos. As autoridades 

competentes devem ter autoridade para recusar a rescisão da autorização se e quando as 

condições que levaram a essa autorização possam recorrer”. 

Em resumo, no caso da licença por interesse público, o requisito de prévia 

solicitação de uma licença não é exigido, ainda que a notificação imediata o seja. No caso de 

licença para reprimir abuso de poder económico, deixa de ser aplicável não só essa prévia 

solicitação, quanto requisito de exploração voltada ao mercado doméstico, a proporcionalidade 

da remuneração ao valor económico da licença, e o requisito da limitação temporal, desde que 

a cessação da licença pudesse levar à extinção do abuso. 

No Direito Brasileiro, o licenciamento compulsório é tratado pela Lei da 

Propriedade Intelectual (LPI), n.º 9.279/1996,  do arts. 68 ao 74, especificando suas hipóteses 

de cabimento. A principal causa da concessão de licença compulsória é a do titular da tecnologia 
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perder os direitos exclusivos por motivos de exploração abusiva do exercício dos seus direitos 

e/ou, por meio dela, praticar abuso de poder económico.117  

Assim, verifica-se que tal medida é utilizada pelo Poder Público “após a realização 

de um processo administrativo ou judicial, para desconstituir a protecção jurídica conferida 

com a propriedade industrial, depois de transcorrido o prazo de três anos de sua concessão, 

para que possa dar início à exploração econômica do bem”.118  

A licença por abuso de direito, prevista no do art. 68 da LPI, parte do princípio que 

toda propriedade, assim como a industrial, tem uma finalidade específica, que transcende o 

simples interesse económico do titular. Abusa de um direito quem o usa além dos limites do 

poder jurídico. Se a patente dá exclusividade para um número de atos, o titular tenta, ao abrigo 

do direito, impor a terceiros restrições a que não faz jus, restringindo a concorrência e o livre 

mercado.  

Como se percebe dos textos internacionais e da legislação nacional citada, 

enumeram-se entre os motivos de concessão de licenças compulsória o abuso seja de direitos, 

seja do poder económico. Tais figuras, que têm em comum a noção do abuso, importam, porém 

em distinções relevantes do ponto de vista substantivo e procedimental. 

Outra forma da licença compulsória ser concedida ocorre na não exploração em 

território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta, ou, ainda, na falta de uso 

integral do processo patenteado119. Se a patente foi conferida no Brasil, a comprovação terá, 

forçosamente, que ser feita dentro dos limites do território brasileiro e não em outro. Qualquer 

fabricação ou fabricação incompleta além desses limites estará sujeita às leis do país cuja 

protecção foi também dada. 

                                                           
117 Lei n.º 9.279/96. Art. 68.º: O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os 

direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder económico, comprovado nos 

termos da lei, por decisão administrativa ou judicial. 
118 BEZERRA, Matheus Ferreira. Patente de medicamentos – quebra de patente como instrumento de realização 

de Direitos, 2010, p. 116. 
119 Lei n.º 9.279/96. Art. 68.º: §1º Ensejam, igualmente, licença compulsória: I - a não exploração do objecto da 

patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de 

uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a 

importação; ou II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado. 
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Não obstante, a LPI, em seu artigo 70, ainda prevê a possibilidade de licenciamento 

compulsório, para viabilizar o desenvolvimento científico, quando o aperfeiçoamento e a 

exploração de uma patente (dependente) dependam da utilização de uma outra (dominante). 

Por fim, o art. 71 da LPI traz as últimas hipóteses de cabimento da licença 

compulsória, que se faz necessária nas situações de emergência, quando os indivíduos 

necessitam de assistência do Estado para ver afastada determinada eventualidade120. 

Em se tratando de processo e/ou produto de interesse público manifesto, como é 

comum acontecer com os que preservam a saúde e o bem-estar social, nada mais justo do que 

garantir substancialmente o seu fornecimento no mercado, não permitindo que, por razões 

outras, não só os titulares como também os licenciados venham a restringir a sua produção 

provocando sérios danos à população. E, por se tratar de possibilidade emergencial nada mais 

coerente do que deixar consignado o prazo a ser estabelecido para atender a essa eventualidade. 

A Lei n.º 12.529/2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência (SBDC) e dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem 

económica, aborda as ações que configuram infração à ordem económica, mais precisamente 

seu art. 36.121  

Neste cenário, Lucas Fortunato, explica a importância da licença compulsória, sem 

suas palavras “a licença compulsória passa a desempenhar papel fundamental no equilíbrio do 

                                                           
120 Lei n.º 9.279/96. Art. 71.º: Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder 

Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser 

concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo 

dos direitos do respectivo titular. Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência 

e a possibilidade de prorrogação. 
121 Lei n.º 12.529/2011. Art. 36.º: Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos 

sob qualquer forma manifestados, que tenham por objecto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não 

sejam alcançados: I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; II 

- dominar mercado relevante de bens ou serviços; III - aumentar arbitrariamente os lucros; e IV - exercer de forma 

abusiva posição dominante. [...] 

§ 3º As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no caput deste artigo 

e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica: I - acordar, combinar, manipular ou ajustar com 

concorrente, sob qualquer forma: a) os preços de bens ou serviços ofertados individualmente; b) a produção ou a 

comercialização de uma quantidade restrita ou limitada de bens ou a prestação de um número, volume ou 

frequência restrita ou limitada de serviços; c) a divisão de partes ou segmentos de um mercado atual ou potencial 

de bens ou serviços, mediante, dentre outros, a distribuição de clientes, fornecedores, regiões ou períodos; d) 

preços, condições, vantagens ou abstenção em licitação pública; 

XIV - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia; 

XVII - cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada; XVIII - subordinar a 

venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à 

utilização de outro ou à aquisição de um bem; e XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade 

industrial, intelectual, tecnologia ou marca. 
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mercado. Essa função efetiva os princípios constitucionais da ordem econômica, que 

estabelecem a liberdade do mercado como regra, mas que, igualmente, determinam que a lei 

reprima o abuso de poder económico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da 

concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”.122 

Logo, se conclui que a licença compulsória decorrente de abuso de poder 

económico, conforme o caput do art. 36 da Lei n.º 12.529/2011, tem natureza jurídica de 

penalidade pela infração à ordem económica cometida pelo agente económico. Aqui, se verifica 

que a política de defesa da concorrência limita o direito exclusivo em função do interesse maior, 

qual seja, o bem-estar da coletividade e o pleno funcionamento do livre mercado. Entretanto, 

cumpre esclarecer que o licenciado deve compensar o proprietário dos direitos, conforme 

determinado pela autoridade competente para avaliar o valor económico de uso autorizado. 

 

3.2 A DOUTRINA DAS ESSENTIAL FACILITIES 

O CADE, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, órgão brasileiro de 

defesa da concorrência, em decisão define que “o conceito de ‘essential facility’, traduz a ideia 

do bem ou do serviço essencial à comunidade, que não pode ser objecto de restrições por parte 

daquele que detém o direito de exploração. Esse conceito surgiu quando o Estado passou a 

privatizar, ou terceirizar os serviços que anteriormente estavam sob sua administração. Isto 

significa que as empresas que dominam o mercado têm a obrigação de adotar uma conduta de 

não discriminação. É o que ensinam Simon Bishop e Mike Walker: Nesta situação, os 

detentores de ‘essential facilities’ estão obrigados por Lei a proporcionar acesso às ‘infra-

estruturas’ a preços razoáveis”.123  

Esse primeiro elemento da doutrina das infraestruturas essenciais, qual seja, que o 

consumidor merece tratamento sem discriminação e um preço razoável, é complementado pelo 

impacto do acesso exclusivo de um agente económico junto a certos competidores, qualificado 

pela situação especial de que são concorrentes parciais do titular num mercado dependente. 

                                                           
122 FORTUNATO, Lucas Rocha. Sistema de propriedade industrial no Direito Brasileiro – comentários à nova 

legislação sobre marcas e patentes, 1996, p. 55. 
123 Procedimento Administrativo N° 08012.005422/2003-03, encontrado em 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquis

ar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0. Acessado em 13/08/2019.  

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0
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Ainda segundo o entendimento do CADE, “uma essential facility existe, portanto, 

diante de situações de dependência de um agente económico com relação a outro, no qual a 

oferta de certos produtos ou serviços não se viabilizaria sem o acesso ou o fornecimento do 

essencial. O conceito de essencial facility implica a relação entre dois mercados, o mercado 

‘upstream’ e o de ‘downstream’. Normalmente, a empresa detentora da facilidade essencial 

atua nos dois mercados, enquanto a empresa dependente do bem ou serviço atua somente no 

mercado downstream, criando com a primeira uma relação de dependência”.124 

O CADE também nota o papel transformador da prática europeia da mesma 

doutrina, numa decisão, aliás, em que se discutiam direitos de software: “A doutrina das 

‘infraestruturas essenciais’, ou ‘essential facilities’, desenvolveu-se de modo mais robusto, na 

Europa, depois que teve início o processo de privatização de rodovias, portos, aeroportos. 

Aplica-se melhor a empreendimentos que detenham essa natureza. Porém, de forma 

parcimoniosa e com muita cautela, a ideia de que - quando um determinado bem ou serviço 

for absolutamente indispensável ao ingresso e permanência em um mercado -, a teoria do 

‘essential facilities’ é aplicável também aos negócios privados vem, gradativamente, ganhando 

corpo da doutrina e jurisprudência”.125  

No contexto constitucional brasileiro, como ocorrerá, possivelmente, em todos 

sistemas jurídicos onde se destine a propriedade a uma função social, a doutrina concorrencial 

das ‘essential facilities’ se interpenetra com as noções de domínio eminente do Estado e do 

dever de assegurar livre acesso, ainda que remunerado, aos meios essenciais à população e à 

economia126. Esta perspectiva é importante, na aplicação da doutrina à propriedade industrial.  

                                                           
124 Procedimento Administrativo n.° 08012.005660/2003-19, encontrado em 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquis

ar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0. Acessado em 13/08/2019. 
125 Voto no Processo Administrativo nº 08012.000172/98-42, de 26 de março de 2003, Representante: Power-Tech 

Teleinformática Ltda.; Representada: Damovo do Brasil S.A. (Mater Tecnologia de Informática Ltda. – MATEC). 

In DOU de 13 de maio de 2003, Seção 1, pág. 41. 
126 JURUENA, Marcos. Serviços Públicos, Revista de Direito Empresarial IBMEC Vol III: “Daí o princípio do 

livre acesso ser fundamental para a zelar pela competição, não podendo ser invocado que o patrimônio é sujeito 

à disciplina jurídica de direito privado, para que o titular exclua terceiros de sua utilização. A tutela da 

propriedade privada, como direito fundamental (art. 5º,XXII) e como princípio da ordem econômica (art. 170, II), 

é temperada pelo princípio da “função social da propriedade”, que decorre do “domínio eminente” que o Estado 

detém sobre todos os bens situados em seu território, com vistas ao bem comum”. Como nota Reichmann em 

http://www.worldbank.org/wbi/BSPAN/drugs_dev/sub_drugs_dev4a_index.htm, decisões americanas recentes 

desqualificam a tese do domínio eminente como fundamento da licença compulsória nesses casos, preferindo a 

doutrina alternativa de que patentes são simples concessões estatais. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0
http://www.worldbank.org/wbi/BSPAN/
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A doutrina nasce da elaboração jurisprudencial americana como um aspecto 

particular do conceito de monopolização, e uma exceção à regra da liberdade contratual. 

Embora atribuída a julgados da Suprema Corte, sua construção corrente se fez nos julgados dos 

tribunais inferiores, onde, aliás, se definiram seus requisitos127: a) que uma infraestrutura 

essencial esteja sob controle de um monopolista; b) que o competidor não tenha possibilidade 

prática ou razoável de duplicar a infraestrutura essencial; c) que o monopolista denegue o acesso 

do competidor à infraestrutura; d) que o monopolista tenha possibilidade de dar acesso à 

infraestrutura; 

Nesta vertente americana, a doutrina se aplica às relações entre competidores, 

caracterizando-se a essencialidade, levando em consideração a relação de monopolização, e não 

o atendimento direto às necessidades dos consumidores, como aparentemente resulta da visão 

europeia ou da análise da função social da propriedade. Nessa perspectiva, o que se procura 

evitar é que, para que o concorrente afetado persistir no mercado, ele seja obrigado a entrar num 

novo mercado, aquele que a primeira decisão do CADE citada denomina ‘upstream market’ (o 

mercado à montante, ou dominante). Na análise dos três mercados relevantes à PI: o de 

produtos, de tecnologia e de inovação; essa noção pareceria importantíssima.  

A construção americana nunca foi particularmente amigável à extensão da doutrina 

à propriedade industrial. No entanto, pareceria possível a aplicação da doutrina em particular 

nas hipóteses, importantes em especial nas tecnologias da informação, em que existe o chamado 

efeito de cadeia. Ademais, nas hipóteses em que a jurisprudência examinou e desaprovou uma 

recusa de licenciar, o fundamento foi quase sempre o de que tinha havido uma mudança de 

comportamento do titular do direito em face de seus concorrentes no mercado a jusante. 

                                                           
127 Vide TAYLOR, Robert. Intellectual Property as Essential Facility, PLI IP Antitrust, 2001. JOHNSTON, Elaine. 

Intellectual Property As An “Essential Facility”, in PLI Intellectual Property Antitrust, 2004, p. 679: “O principal 

caso moderno que aplica a doutrina essencial das instalações é a decisão do Tribunal de Apelações do Sétimo 

Circuito da MCI Communications Corp. v. AT&T (708 F.2d 1081 (7ª Cir.), Certificado negado, 464 US 891 (1983 

A MCI alegou que a AT&T se recusou a permitir que a MCI conectasse suas linhas telefônicas ao sistema nacional 

da AT&T, impedindo a MCI de competir com a AT&T no mercado de serviços de telefonia de longa distância.O 

Sétimo Circuito constatou que a recusa da AT&T constituía monopólio nos termos da Seção 2 e um teste de quatro 

partes para estabelecer a responsabilidade sob a doutrina das instalações essenciais: (1) controle da instalação 

essencial por um monopolista; (2) incapacidade de um concorrente praticamente ou razoavelmente duplicar a 

instalação essencial; (3) a negação do uso de a instalação para um concorrente e (4) a viabilidade de fornecer a 

instalação” (tradução livre). 
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No cenário Europeu, em 1995, com o caso Magill v. EEC128, o TJUE aplicou a regra 

de que um monopólio num mercado a montante, associado a uma recusa de licença num 

mercado a jusante, seria contrário ao Tratado da Comunidade. A existência de direitos autorais 

e a pretensa colisão com a Convenção de Berna foram afastados como argumentos. Tal decisão, 

na verdade, apenas aplicava ao campo da propriedade industrial uma regra consagrada no 

Direito Europeu da Concorrência. 

A decisão de primeira instância, confirmada pelo TJUE, foi cuidadosa em afirmar 

que não pretendia abalar o princípio geral de que o exercício de direitos de exclusiva não 

infringe as regras de concorrência, e que só os fatos do caso levavam a uma licença compulsória 

judicial.129  

A posição europeia foi reafirmada no caso NDC Health v. IMS Health130, na qual a 

afirmação no judiciário dos direitos autorais de um monopolista de informações de venda de 

produtos farmacêuticos foi confrontada por uma decisão da autoridade antitrust, de que tal 

prática – nos fatos específicos do caso – constituía um abuso ilegal da posição dominante. 

Ademais, a recusa de uma empresa que detenha uma posição dominante e detém 

um Direito da Propriedade Industrial indispensável à apresentação de dados regionais de vendas 

em um Estado-Membro para conceder uma licença de uso dessa estrutura a outra empresa que 

também deseja fornecer esses dados no mesmo Estado-Membro, constitui um abuso de posição 

dominante na disposição do artigo 82/CE, se estiverem preenchidas as seguintes condições: a) 

a empresa que solicitou a licença tenciona oferecer, no mercado para o fornecimento dos dados 

em questão, novos produtos ou serviços não oferecidos pelo proprietário do direito de 

propriedade intelectual e para os quais haja uma demanda potencial do consumidor; b) a recusa 

não se justifica por considerações objetivas; c) a recusa é tal que reserva ao proprietário do 

direito de propriedade intelectual o mercado pelo fornecimento de dados sobre vendas de 

                                                           
128 Processo C-241/91 e C-242/91, Magill TV Guide Ltd v. Commission of the European Communities. Acórdão 

do Tribunal de 6 de abril de 1995. Encontrado em https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61991CJ0241. Acessado em 14/09/2019. 
129 Processo T-69/89, IMS Health Inc v. Commission. Despacho do presidente do Tribunal de Primeira Instância 

de 26 de Outubro de 2001. Encontrado em https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX:62001TO0184(01). Acessado em 14/09/2019.  
130 A decisão liminar foi tomada em 03/07/2001. Os dois principais precedentes para a decisão foram Tierce 

Ladbroke v. Commission, Caso T-504/93 e Bronner v Mediaprint, Caso C-7/97. A medida foi revogada pela 

Comissão em 13 de Agosto 2003, sob a constatação de que as distorções de mercado tinham sido corrigidas no 

período desde a liminar. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61991CJ0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61991CJ0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62001TO0184(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62001TO0184(01)
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produtos farmacêuticos no Estado-Membro em causa, limitando toda a concorrência nesse 

mercado.131 

O direito europeu, assim, é significativamente mais simpático ao uso dos 

instrumentos da doutrina das infraestruturas essenciais ao campo da propriedade industrial. No 

entanto, algumas ponderações têm de ser feitas. A primeira delas é que a doutrina é só aplicável 

quando o acesso à criação protegida seja realmente essencial.132 

A essencialidade, assim, implicaria na completa inexistência de substitutos da 

criação protegida, ou quando uma utilidade solidamente demandada pelos consumidores 

estivesse sendo suprimida pelo exercício do direito exclusivo. Na prática europeia, os elementos 

a serem considerados numa recusa de negociar são, além da essencialidade, a posição 

dominante; a recusa de negociar; a ausência de racionalidade económica.133  

Outro aspecto a ser considerado é que em ambos casos judiciais citados a 

exclusividade posta em questão era um direito autoral sobre informações ou sobre mapas de 

distribuição de farmácia, hipóteses em que a própria existência de direito autoral é discutível, 

inclusive entre os membros da União Europeia. 

Certos autores, de outro lado, apontam que no segundo caso, ao contrário do Caso 

Magill, não haveria realmente de uma questão de “essential facility”, eis que inexistia um 

mercado a jusante, e outro a montante. Para tais doutrinadores, a prática europeia teria 

reconhecido, na verdade, que, em circunstâncias especiais, pode haver licença compulsória de 

direitos de PI, quando se distingue abuso de posição dominante e prejuízo de consumidores, 

mesmo sem os paramentos clássicos da infraestrutura essencial. 

                                                           
131 Acórdão do Tribunal (Quinta Secção). 29 de Abril de 2004. Concorrência - Artigo 82. °: CE. Abuso de posição 

dominante - Estrutura de tijolos utilizada para fornecer dados regionais de vendas de produtos farmacêuticos num 

Estado - Membro - Direitos de autor - Recusa de concessão de uma licença. No processo C-418/01, IMS Health 

GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. KG. Encontrado em https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62001CJ0418, acessado em 23/07/2019. 
132 Caso Tiercé Ladbroke SA v. Comissão das Comunidades Europeias. Acórdão do Tribunal de 12 de Junho de 

1997. Encontrado em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61993TJ0504, acessado em 

23/07/2019. “A recusa em fornecer ao requerente não poderia ser abrangida pela proibição estabelecida no artigo 

86, a menos que se tratasse de um produto ou serviço essencial para o exercício da atividade em questão, na 

medida em que não havia substituto real ou potencial ou um novo produto cuja introdução possa ser evitada, 

apesar da demanda potencial específica, constante e regular por parte dos consumidores”.  
133 Processo 311/84, CBEM v. Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion (CLT). Acórdão do Tribunal de 3 de 

Outubro de 1985. Encontrado em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61984CJ0311, 

acessado em 13/09/2019. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62001CJ0418
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62001CJ0418
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61993TJ0504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61984CJ0311
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Em resumo, a utilização da doutrina de “essential facilities” para a moderação de 

direitos de propriedade industrial, no sistema americano e europeu, não guarda de forma alguma 

a característica de um corpo sólido e assente de direito. A jurisprudência americana mais 

recente, inclusive, teria denegado a aplicabilidade da doutrina, assim como restringido 

severamente o emprego da tese correlata de que o titular dos direitos, que mudasse 

comportamento anterior em face de seus concorrentes, pudesse ser coibido em seus direitos 

exclusivos para manter a situação de mercado existente. 

De outro lado, a jurisprudência europeia, que indicaria trajeto até mesmo oposto, se 

resume a casos bastante presos a situações factuais de cunho fortemente abusivo, e embora de 

maior projeção, atinentes a áreas marginais da propriedade industrial. 

O elemento inspirador da doutrina, no entanto, parece extremamente valioso para 

entender-se que os direitos exclusivos sobre criações tecnologias, expressivas ou de imagem 

empresarial merecem moderação pelas normas de concorrência. Isso se daria quando o uso das 

respectivas criações seja essencial, seja no sentido restrito de permitir competição num mercado 

a jusante. 

Mas também poderia dar-se por um parâmetro menos “concorrencial”, e mais 

ligado ao uso social da propriedade, quando houvesse completa inexistência de substitutos da 

criação protegida, ou quando uma utilidade solidamente demandada pelos consumidores 

estivesse sendo suprimida pelo exercício do direito exclusivo. 

Nesses casos, a recusa de licenciar seria sancionável, inclusive por licença 

compulsória, na inexistência de justificativa económica razoável para a recusa, ou sempre que 

se verificarem condições abusivas no exercício dos respectivos direitos. Esta hipótese de abuso 

(que parece líquida nos casos europeus) não deveria merecer maior objeção em Direito. 

A questão, porém, é menos clara, e certamente mais relevante, nos casos em que o 

acesso à criação tecnológica ou expressiva é essencial, e não existam abusos discerníveis. 

Parece razoável entender que, sempre que o requisito da completa inexistência de substitutos 

da criação protegida, ou seja, quando o monopólio jurídico se identifique em alguma extensão 

com um monopólio económico, a recusa de licenciar seja ilícita. Especialmente nos sistemas 

jurídicos em que a liberdade de iniciativa, e a proibição de monopólios, tenham estatuto 

constitucional. 
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3.3 OS CASOS JULGADOS PELO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA 

ECONÔMICA BRASILEIRO 

Após o abordado nos capítulos anteriores, verifica-se que a interseção entre o 

Direito da Concorrência e o instituto da Propriedade Industrial ocorre de duas maneiras: ou os 

direitos exclusivos sobre criações são a causa eficiente da lesão à concorrência, ou são meros 

acessórios, ainda que relevantes, de uma prática lesiva ou potencialmente lesiva.  

Esta distinção foi objecto de decisões do órgão antitruste brasileiro, mais 

especificamente, precisando que o abuso de patentes, na legislação nacional, tem meios 

próprios de repressão tanto na LPI quanto na legislação antitrust134, enquanto o abuso de marcas 

só é suscetível de repressão, segundo as regras gerais da lei antitrust , no caso de clara 

dominação de mercado, exclusão ou eliminação de competidores efetivos ou potenciais através 

da elevação das barreiras à sua entrada no mercado e outras formas de lesão potencial à 

concorrência135. 

No tocante aos casos em que o Direito da Propriedade Industrial é a causa eficiente 

de uma lesão ou risco de lesão à concorrência, a literatura aponta o princípio de que o uso 

regular de um direito exclusivo não pressupõe restrição ilícita na concorrência, mas igualmente 

não exclui a possibilidade de efeitos anticompetitivos.  

A jurisprudência da autoridade antitrust brasileira (CADE) em matéria de 

Propriedade Industrial, pelo tempo decorrido, não chega a ser expressiva. Entretanto, uma 

vertente importante de julgados versa sobre a distinção entre a ação do órgão de defesa da 

concorrência e os aspectos de vigência, aplicabilidade e violação de direitos exclusivos.  

                                                           
134 Votos na Consulta nº 31/99, de 31 de março de 1999, Consulente: Ministério da Saúde. Em DOU de 11 de maio 

de 1999, Seção 1, “A penalidade prevista no art. 24, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 8.884/94 poderá ser aplicada 

a todas as condutas elencadas no art. 21 do mesmo diploma, bem como a outras, uma vez caracterizadas como 

infrativas, devendo a abusividade da conduta estar relacionada a um poder económico conferido por patente e a 

infração ser considerada de um nível de gravidade tal ou que haja tal interesse público geral que exija sua 

imposição” 
135 Voto no Ato de Concentração nº 47/95, de 20 de agosto de 1997, Requerentes: Laboratórios Silva Araújo S.A. 

e Merrell Lepetit Farmacêutica e Industrial Ltda. Em DOU de 9 de fevereiro de 1998, Seção I, pág. 4. “ O recurso 

ao licenciamento ou qualquer forma de cessão voluntária de direitos sobre marcas comerciais como instrumento 

de política de concorrência, com fulcro no artigo 58 da Lei n° 8.884/94, deve ficar reservado para situações de 

clara dominação de mercado, exclusão ou eliminação de competidores efetivos ou potenciais através da elevação 

das barreiras à sua entrada no mercado e outras formas de lesão potencial à concorrência, como aquelas 

reconhecidas por este Plenário no AC n° 27/95, relativo à aquisição da Kolynos do Brasil pela Colgate-Palmolive. 

E a utilização da licença compulsória, caso fosse admissível, só deveria ser contemplada, assegurado o devido 

processo legal, no contexto de infração à ordem econômica caracterizada e comprovada em conformidade com os 

artigos 20, 21 e demais dispositivos pertinentes da Lei de Defesa da Concorrência”. 
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Os principais casos sobre a matéria se fez a distinção entre lesão de direitos de 

propriedade intelectual e defesa da concorrência:  

VIOLAÇÃO DE MARCAS E PATENTES - EMPRESA QUE, COM 

RESPALDO EM DECISÃO JUDICIAL, SE UTILIZA DOS MEIOS 

DISPONÍVEIS, JUDICIAIS E PUBLICITÁRIOS, PARA FAZER 

VALER O GANHO DE CAUSA - ATIPICIDADE. Eventual disputa 

relativa a marcas e patentes, máxime quando já dirimida pelo Poder 

Judiciário, constitui matéria alheia à competência do CADE.136  

USO INDEVIDO E ILEGAL DE PATENTE INDUSTRIAL - 

POSSIBILIDADE, EM TESE, DE OFENSA AO ART. 2º, INCISO I, 

ALÍNEA "G", DA LEI 4.137, DE 1962 – COMPETÊNCIA DO 

PODER JUDICIÁRIO PARA APURAR A EVENTUAL VIOLAÇÃO 

DE DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. A utilização 

indevida de patente pode, em tese, ser uma das formas de eliminação 

da concorrência nos termos do art. 2º, inciso I, alínea "g", da Lei 4.137, 

de 1962, cabendo, entretanto, ao Poder Judiciário, e não ao CADE, a 

apuração da existência ou não de violação de direito da propriedade 

industrial.137 

Criação de dificuldades à constituição, funcionamento ou 

desenvolvimento de empresa – Exploração exclusiva de processo de 

fabricação – Invenção patenteada – Arguição de privilégio 

irregularmente concedido – Irrelevância – Incompetência do CADE 

reconhecida. A competência do CADE em matéria de patentes de 

invenção é restrita à hipótese única e de rígida tipicidade contida no art. 

4.° da Lei n. 4.137/62. Assim, enquanto não anulada pelo Poder 

Judiciário, não pode ser acusada de estar criando dificuldades à 

constituição, funcionamento ou desenvolvimento de empresa a 

sociedade que pretende exclusividade de uso de processo de fabricação 

                                                           
136 Sindicância 7, de 5.6.87, Representante: S.A. Vinhos e Bebidas Caldas, Representada: Indústria de Bebidas 

Cinzano Ltda. (DOU (extrato) de 8.6.87, Seção I, p. 8.798). 
137 Sindicância 30, de 10.12.87, Representante: Cogumelo Indústria de Componentes para Tratores Ltda., 

Representadas: Valmet do Brasil S.A. e Massey Perkins S.A. 
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objecto de patente, ainda que esta tenha sido eventualmente concedida 

de modo irregular.138 

MARCAS E PATENTES - AQUISIÇÃO FRAUDULENTA DE 

MARCA OU PATENTE - INCOMPETÊNCIA DO CADE 

RECONHECIDA Obter ou tentar obter marca ou patente por meio 

fraudulento não é em si uma violação à concorrência. (...) “O exercício 

de direitos sobre marca obtida fraudulentamente e de modo a amealhar 

fatia de mercado excluindo outros concorrentes é que pode converter-

se em ofensa à ordem concorrencial.139 

O CADE entende ser de sua competência a análise de contratos de tecnologia, de 

cessão e de licença, sempre que se aplicarem os limites mínimos do art. 54 da Lei n.º 8434/1994, 

como analisa a razoabilidade de cláusulas de confidencialidade de know how: 

CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE - SEGREDOS DE 

INDÚSTRIA – RESTRIÇÃO DE USO PELO VENDEDOR EM ATO 

DE CONCENTRAÇÃO PELO PRAZO DE DEZ ANOS – 

ADMISSIBILIDADE Admissível é a cláusula de confidencialidade 

que impeça o vendedor em ato de concentração de se utilizar de 

conhecimento/informações confidenciais transferidos por meio da 

operação pelo prazo de dez anos. "É flagrante na jurisprudência do 

CADE que a cláusula de não concorrência é tida como uma prática 

comercial corriqueira, não configurando, por si, ilícito 

anticoncorrencial. Também é evidente que o CADE vem estabelecendo 

em 5 anos o período que, a priori, é considerável razoável, sem deixar 

de reconhecer casos que demandam um período de não concorrência 

mais alongado. Entretanto, não se justifica o impedimento à vendedora 

de atuar no setor por 10 anos. As peculiaridades do mercado de saúde 

animal que segundo as Requerentes, poderiam justificar a manutenção 

                                                           
138 Processo de Averiguações Preliminares n. 26, de 1 de outubro de 1968. Representante: Laboratório Hertape 

Ltda.; Representada: Rhodia Indústrias Químicas e Têxteis S/A. DOU de 5 de novembro de 1968, Seção I, Parte 

I, p. 9.652 e ss. 
139 Averiguação Preliminar nº 08000.022244/94-36, de 6 de agosto de 1997, Representante: Bodygard Benton 

Importadora, Exportadora, Representações Ltda., Representada: Benton Plastics Inc. e outras. In DOU de 19 de 

agosto de 1997, Seção I, pág. 17900. 
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do alongado período já são tratadas, sobremaneira, pela cláusula de 

confidencialidade que tem duração de 10 anos. Não sobrevive, 

justamente pelo alcance da cláusula de confidencialidade, a 

necessidade de impedir-se a vendedora de atuar no mercado por 

período superior a cinco anos. Assim, a vendedora, após cinco anos, 

contados do fechamento da operação, poderá atuar no mercado por 

meio de produtos de domínio público ou pela pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos, sem, entretanto, utilizar-se das 

informações consideradas confidenciais e transferidas à compradora 

por meio dessa operação. De tal maneira, determino a redução do 

período de não concorrência estipulado em 10 anos, para 5 anos, lapso 

tido pela jurisprudência do CADE1 como razoável para a vigência 

dessa espécie de cláusula. Não obstante, ressalto, fica mantida a 

cláusula (7.01, (f) que estabelece em 10 anos o período em que a 

vendedora não poderá divulgar ou utilizar as informações 

confidenciais”.140 

CLÁUSULA DE NÃO-CONCORRÊNCIA – EXAME PELA REGRA 

DA RAZÃO – RECONHECIMENTO CLÁUSULA DE NÃO-

CONCORRÊNCIA – PRETENDIDA VIGÊNCIA POR DEZ ANOS – 

ALEGADA SALVAGUARDA DO USO EXCLUSIVO DE 

CONHECIMENTOS TÉCNICOS – TECNOLOGIA OBSOLETA – 

REDUÇÃO A CINCO ANOS – VOTO VENCIDO. Uma cláusula de 

não concorrência sempre encerra efeitos anticoncorrenciais, mas como 

também pode gerar efeitos pró-competitivos, estes devem ser sopesados 

pela regra da razão contra os efeitos nocivos. Não há estender o prazo 

de vigência de cláusula de não-concorrência por mais de um lustro, a 

título de salvaguarda da transferência do domínio e da exclusividade do 

uso de know how se o conhecimento técnico embutido na tecnologia 

                                                           
140 Ato de Concentração n.º 08012.001856/02-45, de 26 de fevereiro de 2003, Requerentes: Coopers do Brasil 

Ltda. E Indústria Química e Farmacêutica Schering-Plough. In DOU de 2 de abril de 2003, Seção 1, pág. 38. O 

julgado dá como precedentes os AC nº 08012.000317/99-12 – Dyno Industries ASA e Placas do Paraná S.A., 

Conselheira-Relatora Hebe Romano e AC nº 08012.0002266/99-46 – Hebdo Mag Brasil Holding Ltda. e Editora 

Balcão Ltda., Conselheiro Relator João Bosco Leopoldino da Fonseca. 
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relevante for considerado obsoleto do ponto de vista tecnológico, não 

tendo, assim, valor per se na transação.141  

Uma decisão, embora de caráter consultivo, estabeleceu precedente importante 

quanto à licença compulsória de patentes estabelecida na legislação antitruste brasileira, que, 

acima, definimos como de caráter punitivo: 

LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO DE PATENTE – QUANDO SE 

ADMITE – INTELIGÊNCIA DO ART. 24, INCISO IV, ALÍNEA “A”, 

DA LEI Nº 8.884/94 LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO DE 

PATENTE – PRETENDIDA IMPOSIÇÃO PELO CADE – 

REJEIÇÃO – COMPETÊNCIA DO INPI RECONHECIDA 

LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO DE PATENTE – NATUREZA 

CONDICIONADA DE SUA RECOMENDAÇÃO – 

RECONHECIMENTO A penalidade prevista no art. 24, inciso IV, 

alínea “a”, da Lei nº 8.884/94 poderá ser aplicada a todas as condutas 

elencadas no art. 21 do mesmo diploma, bem como a outras, uma vez 

caracterizadas como infrativas, devendo a abusividade da conduta estar 

relacionada a um poder económico conferido por patente e a infração 

ser considerada de um nível de gravidade tal ou que haja tal interesse 

público geral que exija sua imposição. Compete ao Instituto Nacional 

de Propriedade Intelectual – INPI e não ao CADE impor a penalidade 

prevista no art. 24, inciso IV, alínea “a” da Lei n° 8.884/94, cabendo ao 

Conselho tão-somente sua recomendação àquele órgão público. Se por 

um lado o CADE, ao decidir pela caracterização de prática de infração 

da ordem econômica, tem o poder-dever de aplicar as penas de que trata 

o art. 23 da Lei nº 8.884/94, independentemente de qualquer condição, 

sendo-lhe vedado renunciar a essa atribuição, por outro, o art. 24 do 

mesmo diploma traz em seu bojo a possibilidade das penalidades ali 

                                                           
141 Ato de Concentração n.º 08012.001409/01-13, de 24 de outubro de 2001, Requerentes: Metalúrgica Leogap 

S/A e Probat Projektgesellschaft Gmb. Vencido, neste tocante, o Relator que estipulou o prazo de dez anos para a 

cláusula de não-concorrência. In DOU de 21 de janeiro de 2002, Seção 1, pág. 31. 
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previstas serem ou não aplicadas, vez que sua imposição está 

condicionada à gravidade da infração e ao interesse público.142  

Numa decisão em que aflorou a questão patentaria e de política de propriedade 

intelectual dos medicamentos genéricos, o CADE denegou a hipótese de licença compulsória 

de marcas, salvo situações de clara dominação de mercado, exclusão ou eliminação de 

competidores efetivos ou potenciais através da elevação das barreiras à sua entrada no mercado 

e outras formas de lesão potencial à concorrência:  

COMPROMISSO DE DESEMPENHO – ATO DE 

CONCENTRAÇÃO DE QUE NÃO RESULTA EFEITO NOCIVO 

POTENCIAL – REJEIÇÃO COMPROMISSO DE DESEMPENHO – 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA – PRETENDIDO 

CONDICIONAMENTO DE APROVAÇÃO À SUJEIÇÃO DAS 

REQUERENTES À “LEI DOS GENÉRICOS” – REJEIÇÃO 

COMPROMISSO DE DESEMPENHO – LICENCIAMENTO OU 

CESSÃO DE MARCAS – QUANDO SE ADMITE O Compromisso 

de Desempenho somente se justifica diante de ato de concentração de 

que resulte efeito nocivo potencial e desde que haja objectivo claro de 

benefício à ordem econômica e ao consumidor, com a necessária 

segurança jurídica. Não há condicionar a aprovação de ato de 

concentração à sujeição dos interessados a obrigações derivadas de 

legislação falha, máxime quando de questionável aplicabilidade. 

Impõe-se a solução, eis que a exigência teria caráter discriminatório e 

seria careceria da necessária segurança jurídica. O recurso ao 

licenciamento ou qualquer forma de cessão voluntária de direitos sobre 

marcas comerciais como instrumento de política de concorrência, com 

fulcro no artigo 58 da Lei n° 8.884/94, deve ficar reservado para 

situações de clara dominação de mercado, exclusão ou eliminação de 

competidores efetivos ou potenciais através da elevação das barreiras à 

                                                           
142 Consulta n.º 31/99, de 31 de março de 1999, Consulente: Ministério da Saúde. In DOU de 11 de maio de 1999, 

Seção 1, pág. 1. 
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sua entrada no mercado e outras formas de lesão potencial à 

concorrência.143  

 

3.4 COEXISTÊNCIA DO DIREITO DA CONCORRÊNCIA E DOS DIREITOS DA 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

Como se viu, os direitos exclusivos com que, a partir da economia de mercado, se 

dotou a protecção das criações técnicas, expressivas, e de imagem empresarial, atuam 

directamente na concorrência. Numa atmosfera de concorrência entre empresas, a titularidade 

de um dos objectos da propriedade industrial dá exclusividade no uso de certos bens imateriais, 

de forma que só seus titulares possam explorar aquela oportunidade perante o mercado, 

configurada pelo emprego privativo de tais bens. Assim, a exclusividade, neste contexto, é de 

caráter concorrencial. 

A questão crucial aqui é se existe antagonismo ou harmonia entre os propósitos das 

leis de concorrência e os direitos exclusivos sobre criações. Como vimos, após um longo 

período durante o qual se presumia haver um elemento de risco concorrencial nos Direitos da 

Propriedade Industrial, o direito norte americano passou a entender que os dois conjuntos de 

normas têm propósitos harmônicos. 

Observa-se que a prática atual dos sistemas de tutela da concorrência, atuando como 

tal, não tem maior repercussão na adequação da propriedade industrial a um ambiente pró-

competitivo. O conjunto das intervenções documentadas não aparenta conduzir a nenhum 

objectivo de moderar e redirecionar os eventuais excessos e disfunções das patentes, marcas e 

direitos autorais, pelo menos pela aplicação dos parâmetros esperados do que seja a 

concorrência adequada numa economia de mercado. 

No entanto, pelo menos a esse observador, certos sistemas nacionais mostram 

alguma sensibilidade às questões suscitadas pela propriedade industrial e especialmente por 

seus excessos. Tal se vem dando em particular quanto às marcas, como ativos, e em alguns 

casos de emprego de direitos autorais. 

                                                           
143 Ato de Concentração n.º 47/95, de 20 de agosto de 1997, Requerentes: Laboratórios Silva Araújo S.A. e Merrell 

Lepetit Farmacêutica e Industrial Ltda. In DOU de 9 de fevereiro de 1998, Seção I, pág. 
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Desta forma, a doutrina opera como uma forma de limitação aos direitos da 

propriedade industrial, não criando ou modificando a responsabilidade dos titulares no direito 

antitrust. Sendo de grande valia na aplicação da regra da razão para analisar os conflitos 

relativos à propriedade industrial e o Direito da Concorrência144. 

Cumpre precisar que nem a utilização dos instrumentos do Direito Antitrust está 

tão incipiente quanto se julgava, nem o abuso de direitos tem sido usado de verdade para 

moderar, pelo menos visivelmente, as carências e excessos da propriedade industrial. Confirma-

se a intuição de que os dois instrumentos são, ou podem ser, relevantes para assimilar 

adequadamente os requisitos impostos pelos tratados multilaterais de comércio, ou de 

propriedade industrial, de modo a colaborar com a concorrência dos países. A proposta deste 

trabalho é aumentar a conscientização para os meios de direito capazes de propiciar a criação 

de um ambiente competitivo no campo da propriedade industrial e a concorrência. 

Desta maneira, embora a modalidade de intervenção historicamente preferida seja 

a concessão de direitos exclusivos que, como indica o nome, são direitos de excluir terceiros da 

fruição económica do bem, já que existe interesse social em que esse investimento continue 

mesmo numa economia de mercado, algum tipo de ação deve ser intentada para corrigir os 

abusos. Impõe-se assim a intervenção do Estado, pela ação de algum instrumento de direito.  

Assim, a correção do desestímulo no investimento de longo prazo na inovação 

acontece através de uma garantia legal, por exemplo, por meio de um direito exclusivo, ou seja, 

a apropriação privada tanto do uso, da fruição, e também da possibilidade de transferir a 

terceiros a totalidade desses direitos, ou então por um direito não exclusivo, mas também de 

repercussão económica, por exemplo, o direito de fruir dos resultados do investimento, 

cobrando um preço de quem usasse a informação, mas sem ter o direito de proibir o uso; ou 

ainda por uma garantia de indenização do Estado para quem investisse na nova criação 

tecnológica ou autoral145. 

                                                           
144 “A primeira venda ou doutrina de “exaustão” de patente funciona apenas como uma limitação dos direitos 

criados sob os estatutos relevantes de propriedade intelectual; não cria nem modifica independentemente a 

responsabilidade antitruste. Essa distinção entre a remoção da imunidade à propriedade intelectual e a criação 

de responsabilidade antitruste é particularmente importante em casos de regra” (tradução livre). HOVENKAMP, 

Herbert J. Resale Price Maintenance: Consignment Agreements, Copyrighted or Patented Products and the First 

Sale Doctrine. University of Iowa Legal Studies Research Paper. Disponível em: 

<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1671943>. Acesso em 15/09/2019. 
145 A escolha, numa economia diversa da de mercado, provavelmente seria a opção número 3, a socialização dos 

custos da criação. O Estado indeniza o investimento privado na criação divulgada. Esta era uma opção prevista na 

legislação de alguns países nos fins do século XVIII e, na Constituição do Brasil, até 1967. Neste caso, em alguma 
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CONCLUSÃO 

A interseção entre a Propriedade Industrial e a tutela da concorrência é vista como 

natural, a PI apresenta valor social na proporção em que melhora a concorrência. O presente 

trabalho buscou examinar o ambiente competitivo no campo da propriedade industrial. 

Primeiramente levando em consideração se os monopólios constituídos induzem realmente à 

competição, e se essa indução positiva tem efeitos sensíveis na economia em que o monopólio 

é constituído. O problema subjacente deste estudo foi discernir quando a concorrência deixa de 

ser favorecida pelo sistema da propriedade industrial e como a política de defesa da 

concorrência atua para corrigir tais disfunções. 

Numa primeira análise foram feitos estudos históricos e analisadas as bases 

constitucionais tanto da Propriedade Industrial quanto do Direito da Concorrência, para então 

passar ao estudo da noção de abuso de Direitos da Propriedade Industrial e suas importantes 

consequências para os sistemas jurídicos que adotam efetivamente tal instituto jurídico.  

Neste âmbito, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, inseriu 

em seus artigos normas que regulamentam a Propriedade Industrial e a protecção da livre 

concorrência, que além de preservar a PI, também se apresenta como um sistema de normas 

jurídicas que regula as formas de exercício do poder, dentre os quais o poder de mercado, 

intimamente relacionado com o Direito da Concorrência. Assim, verifica-se que ambos os 

direitos possuem assento constitucional.  

Assim, em primeiro lugar, podemos concluir que aplicação da PI independe da 

análise de posição dominante, de mercado relevante, e de outras complexidades da análise 

concorrencial. Em segundo lugar, a análise de uso regular da PI prescinde de atuação dos órgãos 

de defesa da concorrência, sendo exercitável inclusive em defesa judicial, contra alegações de 

violação de direitos. Em terceiro lugar, a noção de abuso, através de uma indispensável 

ponderação de valores e interesses, se adapta bem a uma análise de constitucionalidade de 

normas nacionais e internacionais. 

Numa segunda parte são analisadas as características específicas da PI, dando 

ênfase às situações que envolvem a contratação compulsória, abordam-se cláusulas contratuais 

                                                           
parte o risco do investimento, ou mesmo o equivalente da receita esperada de seus frutos, seriam assumidos pelo 

Tesouro. Essa é, também, uma das formas complementares de estímulo ao investimento criativo em situações em 

que o mercado, por si só, mesmo com auxílio de direitos exclusivos, não é suficiente para fazê-lo. 



69 
 

que podem prejudicar a concorrência, bem como diversos atos unilaterais dos detentores dos 

direitos exclusivos que, no exercício do direito de explorar os bens da Propriedade Industrial, 

acabam gerando prejuízo à concorrência. São apresentados exemplos práticos de casos julgados 

no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa demonstrando que a exploração da Propriedade 

Industrial pode ser feita de forma abusiva, causando prejuízos ao mercado e aos concorrentes 

em geral.  

Quanto aos tratados internacionais, destacou-se a consolidação do TRIPS, que 

apresentou disposições importantes sobre a concorrência, autorizando os membros a adotarem 

medidas para evitar abusos dos direitos da Propriedade Industrial e práticas que restringiam o 

comércio e transferência de tecnologia, bem como na possibilidade de realização de 

licenciamentos compulsórios para remediar praticas anticompetitivas. 

Comprova-se, por fim, que não é possível considerar qualquer ato de exploração da 

propriedade industrial como ilícito por si só, devendo-se considerar a regra da razão na análise 

de cada caso prático. Necessitando ser seguido o entendimento de que a Propriedade Industrial 

e o Direito da Concorrência representam importantes instrumentos para harmonização nas 

relações entre os detentores do direito no universo mercadológico. 

Desse modo, somente é possível falar em conflito entre a tutela conferida aos bens 

da Propriedade Industrial e relações que se estabelecem de protecção da concorrência, quando 

for constatada a prática de atos abusivos em detrimento das relações harmônicas entre os 

detentores da propriedade industrial. 

Tal fato ocorre porque a protecção jurídica que se confere, tanto na preservação da 

ordem económica, quanto na exploração dos bens da Propriedade Industrial, encontra interesses 

difusos que ultrapassam a esfera individual e coletiva, apresentando-se como instrumento de 

garantia fundamental da ordem social e do desenvolvimento, necessitando da análise do caso 

concreto. 

Em síntese, ao final do estudo realizado, conclui-se que, embora os titulares de bens 

da Propriedade Industrial sejam livres para contratar e realizar recusas e essas contratações, a 

negativa imotivada e mesmo a prática de atos abusivos constituem verdadeiro elemento de 

conduta anticompetitiva, cuja análise sob a ótica do Direito da Concorrência deve ser realizada 

de forma isolada aos casos apresentados, pois que, em diferentes hipóteses, as mesmas práticas 

podem ser benéficas ou maléficas ao mercado.  
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Resta a aplicação da regra da razão e do princípio da razoabilidade como verdadeiro 

balizador dessas relações, pois sempre será necessário observar se existe a potencialidade de 

produção de efeitos negativos que justifiquem a limitação da liberdade de iniciativa e da 

violação da protecção aos bens da Propriedade Industrial. 
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