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RESUMO 
 
PARANHOS, Mário Cosac Oliveira. Efeitos anticompetitivos nos contratos de 
licenciamento de biotecnologia: a recusa de licenciar no mercado de soja no Brasil. 2019. 
213 f. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Universidade 
de São Paulo. São Paulo, 2019. 
 
O presente trabalho visa analisar o exercício abusivo do Direito de Propriedade Intelectual 
no setor de biotecnologia como infração à ordem econômica no Direito brasileiro, 
especificamente sob a perspectiva da recusa de licenciar eventos transgênicos no mercado 
de soja no Brasil. A importância desse estudo está calcada na ausência de parâmetros 
claros para a análise antitruste nacional, além da ausência de casos concretos analisados 
pelas autoridades brasileiras, a despeito da emergência desta prática no mercado. Além 
disso, o tema também é relevante pela importância de se garantir o acesso ao alimento, 
insumo essencial à sociedade e cuja crescente apropriação pode representar um óbice ao 
seu acesso. Para tanto, utilizou-se a revisão da literatura que versa sobre a recusa de 
licenciar direitos de propriedade intelectual, além da análise dos mais relevantes 
precedentes jurisprudenciais sobre o tema, com o objetivo de sistematizar parâmetros que 
auxiliem as autoridades brasileiras a enxergar a recusa no licenciamento de biotecnologia 
como infração à ordem econômica. Parte-se da limitação da liberdade contratual para, 
então, explorar em que medidas e em quais hipóteses a recusa de contratar poderia 
caracterizar infração à ordem econômica. Posteriormente, ao analisar em quais hipóteses a 
recusa de licenciar direitos de propriedade intelectual poderia configurar abuso de posição 
dominante, o presente trabalho explora algumas particularidades do mercado de 
biotecnologia (especificamente do mercado de sementes de soja) para demonstrar que a 
recusa no licenciamento de eventos transgênicos se reveste de particular periculosidade. A 
análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE sobre os possíveis 
efeitos anticompetitivos da operação de aquisição da Monsanto pela Bayer foi o principal 
precedente analisado, tendo em vista que oferece um norte para a sistematização dos 
referidos parâmetros. Por fim, o trabalho permite concluir que o arcabouço legislativo 
brasileiro poderia conceber parâmetros semelhantes aos utilizados pelos tribunais europeus 
para a caracterização da recusa de licenciar no mercado de biotecnologia agrícola como 
infração à ordem econômica. 
 
Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Direito Concorrencial. Biotecnologia. Recusa de 
Negociar. Recusa de Licenciar. Abuso de Direito. 
 
  



 
  



ABSTRACT 
 
PARANHOS, Mário Cosac Oliveira. Anticompetitive Effects on Licensing of 
Biotechnology: the Refusal to License in the Brazilian Soybean Market. 2019. 213 f. 
Master – Faculty of Law, University of São Paulo. São Paulo, 2019. 
 
This work has the purpose of analyzing the abusive exercise of the intellectual property 
right on biotechnology sector as an infraction of the economic order in Brazilian law, 
specifically from the perspective of the refusal to license transgenic events in the soybean 
market in Brazil. The importance of this study is based on the absence of clear parameters 
for the national antitrust analysis, besides the absence of concrete cases analyzed by the 
Brazilian authorities, despite the emergence of this practice in the market. In addition, the 
issue is also relevant because of the importance of ensuring access to food, an essential 
input to society and whose increasing appropriation might represent an obstacle to its 
access. For this purpose, a literary review on the refusal to license intellectual property 
rights was adopted, in addition to the analysis of the most relevant jurisprudential 
precedents on the subject, in order to systematize parameters that would help the Brazilian 
authorities to see the refusal to license biotechnology as an infraction of the economic 
order. Stemming from restrictions to contractual freedom, it was prospected in which 
measures and in what hypotheses the refusal to contract could be a violation of the 
economic order. After reflecting this research to the field of intellectual property rights, 
exploiting in which hypotheses the refusal to license could constitute abuse of dominant 
position, this work explores some particularities of the biotechnology market (specifically 
the soybean market) in order to demonstrate that the refusal to license transgenic events is 
particularly dangerous. CADE’s analysis of the possible anticompetitive effects of 
Monsanto’s acquisition by Bayer was the main precedent analyzed, given that it offers a 
north for the systematization of the referred parameters. Finally, the paper concludes that 
the Brazilian legislative framework could devise parameters similar to those used by the 
European courts to characterize the refusal to license in the agricultural biotechnology 
market as an infraction of the economic order. 
 
Keywords: Intellectual Property. Antitrust. Biotechnology. Refusal to Deal. Refusal to 
License. Misuse. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho visa analisar o exercício abusivo do Direito de Propriedade 

Intelectual no setor de biotecnologia como infração à ordem econômica no Direito 

brasileiro, especificamente sob a perspectiva da recusa de licenciar eventos transgênicos no 

mercado de soja no Brasil.  

Partindo-se de uma perspectiva schumpeteriana, revela-se precípuo o papel efetivo 

da inovação como motor pelo qual o agente econômico se sobressairá em relação aos seus 

competidores, promovendo a inovação econômica e tecnológica e alterando 

consideravelmente as condições prévias de equilíbrio de mercado. A inovação tecnológica 

exerce, portanto, cada vez mais, um atrativo fundamental na perspectiva do agente 

econômico.  

É nesse cenário que se insere a importância da Propriedade Intelectual no campo da 

inovação, esta muitas vezes protegida por aquela, bem como a sua intersecção com o 

Direito Concorrencial e, propriamente, com a Economia atual. Não por acaso, o teórico 

acima citado representa marco basilar que sustenta a razão de ser da Propriedade Industrial. 

Especificamente neste campo do conhecimento jurídico, depreende-se uma 

relevante expansão em um dos mercados que mais se amparam na alta tecnologia. A 

biotecnologia moderna, cuja origem remonta aos estudos genéticos de Mendel (1865), 

passando pela descoberta da estrutura em dupla hélice do DNA por Francis Crick e James 

Watson (1953) e pela primeira transferência genética em 1973, denota um mercado 

caracterizado por inovações disruptivas. A partir de então, verte-se à pesquisa das 

características de cada gene (genômica), com o propósito de esclarecer o poder de 

determinação sobre características de um indivíduo biológico. A pesquisa nesta seara passa 

a ser a base do surgimento da indústria biotecnológica, abrindo caminho para a 

denominada “indústria da vida”. 

A biotecnologia não lhe é exclusiva, mas se apresenta como principal expoente no 

mercado agrícola. Neste, a rápida expansão comercial e o alcance de novidades disruptivas 

estão associadas à prioridade da agenda de pesquisa e desenvolvimento de grandes agentes. 

Na década de 1990, as dez maiores corporações de agroquímicos foram responsáveis por 

82% das vendas globais do produto, sendo que as dez maiores corporações de sementes 

controlavam aproximadamente 40% do mercado. Vinte anos depois, após a rápida 

expansão biotecnológica neste setor e o próprio enraizamento dessa modalidade de 
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produtos no mercado, os percentuais acima mencionados chegam a patamares muito 

maiores. 

Contando com 20% da biodiversidade do mundo e com economia fortemente 

voltada à agricultura, o Brasil exerce um papel importante neste setor. Não por outro 

motivo que, em 2007, o então Presidente da República lança a Política de 

Desenvolvimento da Biotecnologia (Decreto n. 6.041/2007). Na mesma linha estratégica, 

foram editados diversos instrumentos normativos — dentre outras, a Lei de Inovação e a 

Lei do Bem. O ordenamento da inovação tecnológica ainda conta com leis anteriores, 

como a Lei de Propriedade Industrial e a Lei de Cultivares, ambas promulgadas a partir da 

segunda metade da década de 1990. 

Os dados acima demonstram a rápida expansão do setor, bem como a sua 

fundamentação na inovação biotecnológica. A título ilustrativo, a Monsanto Company, 

principal expoente no mercado de desenvolvimento de sementes transgênicas, está presente 

em 67 países do mundo, tendo sido adquirida em 2018 pelo montante de 66 bilhões de 

dólares americanos. 

Até 2015, a Monsanto era a titular do único evento transgênico (trait) disponível no 

mercado brasileiro. A sua agressiva política de licenciamento, cumulada com a posição 

dominante neste mercado devido à exclusividade relativa à sua patente, resultou na 

inserção de suas características biotecnológicas entre as tecnologias mais ampla e 

rapidamente adotadas na história da agricultura. Os seus traits alcançaram, em pouco mais 

de uma década desde sua entrada no mercado, cerca de 90% da produção total do país. 

Em 2014, das 674 cultivares de soja geneticamente modificadas registradas nos 

órgãos brasileiros competentes, 669 utilizavam as tecnologias desenvolvidas pela 

Monsanto. Como circunstância agravante, segundo estimativas do Conselho de 

Informações sobre Biotecnologia, em 2015 a taxa de adoção de transgênicos na produção 

de soja no Brasil (principal expoente do mercado) era de 94%, qualificando-se como o 

segundo país com maior área plantada com transgênicos no mundo. 

A exclusividade da Monsanto em eventos transgênicos no Brasil, agregada à alta 

dependência tecnológica por sementes transgênicas que existe atualmente no setor agrícola 

brasileiro, pode indicar preocupações concorrenciais relacionadas ao abuso de posição 

dominante.  

Tais preocupações concorrenciais são agravadas ao se considerar que os eventos 

transgênicos oferecidos pela Monsanto poderiam ser utilizados para o fechamento de 

mercado ou para a elevação das barreiras de entrada, seja por meio da imposição de 
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políticas de exclusividade, descontos ou fidelidade, seja por meio da negativa de acesso 

aos seus traits, recusando-se a licenciá-los justamente na expectativa de fechamento do 

mercado. Tudo isso por meio do exercício abusivo de sua posição dominante no mercado 

de desenvolvimento de biotecnologia, caracterizado pela inovação disruptiva e pelos altos 

custos de pesquisa e desenvolvimento. 

Cumpre destacar que as preocupações acima são factíveis pela própria natureza do 

mercado de biotecnologia: o mercado de inovações tecnológicas se amolda à perspectiva 

schumpeteriana de competição, traduzida pela constante inovação e pelo elevado dispêndio 

em tempo e capital para a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos capazes de 

influenciar sobremaneira o mercado concorrencial — a competição se dá por inovações, e 

não por preços ou qualidades triviais dos produtos. 

Ocorre que, como direitos essencialmente negativos, a propriedade intelectual se 

traduz na prerrogativa de excluir terceiros da utilização de determinado bem intangível. A 

prerrogativa de licenciar ou não licenciar um determinado bem protegido por propriedade 

intelectual encontra amparo não somente na liberdade de contratar (pacta sund servanda), 

mas especificamente na própria sistemática da propriedade intelectual. 

Por outro lado, o direito de propriedade intelectual não é absoluto, e seu abuso no 

contexto de recusa de licenciar pode constituir infrações à concorrência. Este é o contexto 

no qual o presente trabalho se insere: a qualificação da recusa de licenciar direitos de 

propriedade intelectual como ilícito antitruste estaria especialmente fundamentada no 

abuso de direito (misuse), na discriminação de preços ou alavancagem de posição 

dominante (leverage theory) e na teoria das infraestruturas ou insumos essenciais 

(“essential facilities”). 

As três hipóteses frequentemente se confundem: todas as três poderiam restar 

configuradas quando ocorrer a prática restritiva de exclusão, mediante a qual o 

monopolista ou detentor de posição dominante, titular de um direito de propriedade 

intelectual no mercado a montante e almejando atuar também no mercado a jusante, recusa 

o licenciamento de seu direito exclusivo a terceiros que desejam utilizá-lo como insumo 

para o desenvolvimento de novos produtos nos mercados a jusante. 

Originária dos Estados Unidos da América, a doutrina das essential facilities tem 

como paradigma o caso MCI Corp. versus AT&T, no qual a Suprema Corte delimitou os 

critérios para a sua aplicação, quais sejam: (i) controle de um bem essencial por uma 

empresa detentora de posição dominante, sendo tal bem necessário para que outros agentes 

econômicos possam desenvolver suas atividades nos mercados downstream; (ii) 
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impossibilidade (técnica, econômica ou legal) de duplicação do referido bem pelos agentes 

econômicos concorrentes ou de fontes alternativas para o fornecimento do bem essencial; 

(iii) recusa de acesso ao bem essencial por parte de seu detentor, sendo certo que tal recusa 

pode restar caracterizada indiretamente, por exemplo, por meio do estabelecimento de 

condições comerciais (inclusive preços) desarrazoadas para o acesso pleiteado; e (iv) 

viabilidade de fornecimento do acesso ou ausência de um motivo comercial legítimo para a 

recusa. 

Na Europa, ao analisar o caso Sea Containers/Stena Sealink, a Comissão Europeia 

identificou como elementos da doutrina da infraestrutura essencial: (i) a existência de um 

bem essencial (único ou muito difícil de duplicar, e necessário para qualquer agente que 

queira atuar em determinado mercado); (ii) distinção entre o mercado da infraestrutura e o 

mercado no qual ela é utilizada como insumo (e no qual aquele que demanda acesso atua 

ou pretende atuar); (iii) recusa injustificada de acesso por parte de seu controlador, 

podendo tal recusa caracterizar-se inclusive em situações em que o acesso, embora não seja 

diretamente negado, seja dificultado a ponto de tornar-se inviável; (iv) suscetibilidade de 

eliminação da concorrência, em se concretizando a recusa; e (v) utilização da infraestrutura 

em um novo produto ou aplicação. 

A referida doutrina também já foi aplicada a situações de recusa de licenciamento 

de bens protegidos por direitos de propriedade intelectual. Nos Estados Unidos, as decisões 

dos casos Image Technical Service, Inc v. Eastman Kodak Co. e CSU v. Xerox, conjugados 

ao caso Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP, apontam 

para critérios bastante restritivos para a aplicação da doutrina, praticamente estabelecendo 

uma imunidade antitruste relativa à prática da recusa de licenciar. 

Por outro lado, a Comissão Europeia tende a demonstrar uma acepção mais 

abrangente da doutrina. Cita-se como exemplo os casos Magill, Ladbroke e IMS Health, 

além do caso Microsoft, nos quais o Tribunal Geral parece ter adotado abordagem mais 

ampla. 

Cumpre notar, no entanto, que a recusa de licenciar também poderia ser 

caracterizada como ilícito sem a necessidade de se aplicar a doutrina das essential 

facilities, mas aplicando-se as teorias da discriminação de preços ou da alavancagem 

(“leverage theory”). Tais aplicações, partindo-se do abuso de posição dominante, 

independem da qualificação do insumo como essencial. A abordagem demonstra respaldo 

jurídico tanto nos Estados Unidos (artigos 1º e 2º do Sherman Act) como na Europa 

(artigos 101 e 102 do Treaty on the Functioning of the European Union – TFEU). 
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No Brasil, a Lei n. 9.279/1996, que regula direitos e obrigações da propriedade 

industrial, prevê a possibilidade de mitigação do direito de exclusividade, ou seja, o titular 

ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente nos seguintes casos: (a) abuso no 

exercício dos direitos garantidos pela patente ou abuso de poder econômico (art. 68, 

caput); (b) falta de exploração da patente no Brasil (art. 68, § 1º, I); (c) falta de uso integral 

do processo patenteado (art. 68, § 1º, I); (d) comercialização insuficiente (art. 68 § 1º, II); 

(e) caracterização de dependência entre patentes, constatação de progresso técnico no 

objeto da patente dependente e ausência de realização de acordo com o titular da patente 

dependente (art. 70, I, II e III); (f) emergência nacional (art. 71); e (g) interesse público 

(art. 71). 

Em paralelo à Lei da Propriedade Industrial, a Lei Antitruste (Lei n. 12.529/2014) 

prevê em seu artigo 36, § 3º, condutas que caracterizam infrações à ordem econômica, 

dentre várias:  

 
XI - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das 
condições de pagamento normais aos usos e costumes comerciais; […] 
XIV - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade 
industrial ou intelectual ou de tecnologia; […] XIX - exercer ou explorar 
abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou 
marca.  

 

A legislação antitruste brasileira prevê, portanto, como infração da ordem 

econômica, o açambarcamento ou impedimento da exploração de direitos da propriedade 

intelectual (XIV), além da própria recusa de contratar (XI), dispositivos idênticos aos 

previstos na lei anterior (Lei n. 8.884/1994). 

A relevância do tema proposto está calcada na ausência de parâmetros claros para a 

análise antitruste nacional, além da ausência de casos concretos analisados pelas 

autoridades brasileiras, a despeito da emergência desta prática no mercado. Além disso, o 

tema também é relevante pela importância de se garantir o acesso ao alimento, insumo 

essencial à sociedade e cuja crescente apropriação pode representar um óbice ao seu 

acesso. 

A justificativa da pesquisa está calcada na complexidade inerente à recusa de 

licenciamento de direitos de propriedade intelectual, aliada às preocupações concorrenciais 

relativas ao mercado de sementes de soja, apontadas pelo Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica – CADE nos últimos anos. 
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A título elucidativo, durante a análise dos Atos de Concentração n. 

08012.002870/2012-38, n. 08012.006706/2012-08, n. 08012.003898/2012-34, n. 

08012.003937/2012-01 e n. 08700.004957/2013-72, o Conselho demonstrou preocupação 

com a dependência tecnológica dos obtentores de cultivares em relação aos eventos 

transgênicos da Monsanto, que contava com a única biotecnologia disponível à época. 

Justamente pela sua posição dominante no mercado de desenvolvimento de tecnologia para 

sementes, a Monsanto ditava as regras de seus licenciamentos, de modo a adotar políticas 

de royalties que se traduziam, na prática, em verdadeiras obrigações de exclusividade e 

não concorrência. 

Os Conselheiros Alessandro Octaviani Luis e Eduardo Pontual Ribeiro teceram 

diversas considerações relevantes sobre o tema, caracterizando a dinâmica do 

licenciamento como controle externo (ab extra), apto a ensejar a análise repressiva pelo 

Conselho. 

Mais tarde, ainda no ano de 2018, o tema foi novamente discutido, desta vez com 

maior riqueza em detalhes da dinâmica do mercado, nos autos do Ato de Concentração n. 

08700.001097/2017-49, relativo à aquisição da Monsanto pela Bayer. Neste sentido, o 

Departamento de Estudos Econômicos do CADE apontou diversas preocupações 

concorrenciais, especificamente (para o âmbito do presente trabalho) as relativas à 

dependência tecnológica do mercado e à indispensabilidade dos traits oferecidos pela 

Monsanto ao mercado a jusante. 

Durante a análise da aquisição, o termo “essencial” foi utilizado por diversas vezes, 

tanto pelo Departamento de Estudos Econômicos quanto pelo Tribunal do CADE, ao se 

referir aos eventos transgênicos disponibilizados pela Monsanto (e pela Bayer), até então 

os únicos disponíveis no mercado. Tal fato, agregado às características inerentes ao 

mercado de inovação biotecnológica, direcionou a atenção do Conselho para a 

possibilidade de fechamento do mercado por meio da recusa de licenciar (seja pela recusa 

stricto sensu, direta ou indireta, seja pela adoção de políticas que incentivavam a 

exclusividade de seus parceiros). 

Partindo-se desta problemática, este trabalho tem como objetivo sistematizar 

parâmetros que auxiliem as autoridades brasileiras a enxergar as hipóteses específicas em 

que a recusa no licenciamento de biotecnologia configuraria infração à ordem econômica.  

Averígua-se, portanto, em quais hipóteses a recusa de licenciar no mercado de 

biotecnologia poderia configurar abuso de direito de propriedade intelectual, de modo a 

configurar infração à ordem econômica. Além disso, questiona-se se e em quais situações 
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as autoridades administrativas poderiam determinar o licenciamento compulsório de 

direitos de propriedade intelectual relacionados à biotecnologia agrícola. 

Considerando: (i) o controle dos eventos transgênicos pela Monsanto, detentora de 

posição dominante, sendo os traits necessários para que outros agentes econômicos possam 

desenvolver suas atividades nos mercados de produção de sementes, considerando que 

mais de 90% do mercado adequa-se à transgenia; (ii) a impossibilidade (técnica, 

econômica ou legal) de duplicação do referido bem pelos agentes econômicos concorrentes 

ou a impossibilidade de fontes alternativas para o fornecimento do evento transgênico, em 

especial pelos altos investimentos em P&D necessários ao desenvolvimento de novos 

eventos transgênicos e o longo período entre o início da pesquisa e a comercialização dos 

traits; e (iii) a viabilidade de fornecimento do acesso ou ausência de um motivo comercial 

legítimo para a recusa, questiona-se: a recusa de acesso ao evento transgênico por parte da 

Monsanto ou o estabelecimento de condições comerciais desarrazoadas para o acesso 

pleiteado poderia configurar ilícito concorrencial, dando azo ao licenciamento 

compulsório? 

Para cumprir o objetivo proposto e endereçar a problemática descrita acima, sugere-

se a aplicação de parâmetros semelhantes aos utilizados pelos tribunais europeus em casos 

envolvendo a recusa unilateral de licenciamento de direitos de propriedade intelectual. 

Especialmente, ao se considerar o seu caráter excepcional, propõe-se o licenciamento 

compulsório de direitos de propriedade intelectual no campo de biotecnologia agrícola tão 

somente quando constatado o abuso de posição dominante em consonância com os 

critérios utilizados pelos tribunais europeus. 

O presente estudo foi didaticamente subdividido em quatro capítulos-chave, além 

dos capítulos introdutório e conclusivo, essenciais para o amplo entendimento do debate. O 

capítulo 4, no qual se destrincham as particularidades do mercado de biotecnologia e a 

eventual configuração da recusa de licenciar como ilícito concorrencial, pressupõe o 

entendimento dos limites constitucionais e concorrenciais da recusa de contratar 

(apresentados nos capítulos 1 e 2) e da própria aplicação destes limites ao licenciamento de 

direitos de propriedade intelectual (discutida no capítulo 3).  

Durante o estudo, utilizou-se a revisão da literatura que versa sobre a recusa de 

licenciar direitos de propriedade intelectual, além da análise dos mais relevantes 

precedentes jurisprudenciais sobre o tema. Parte-se da limitação da liberdade contratual 

para, então, explorar em que medidas e em quais hipóteses a recusa de contratar poderia 

caracterizar infração à ordem econômica. Posteriormente, ao analisar em quais hipóteses a 
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recusa de licenciar direitos de propriedade intelectual poderia configurar abuso de posição 

dominante, o presente trabalho explora algumas particularidades do mercado de 

biotecnologia (especificamente do mercado de sementes de soja) para demonstrar que a 

recusa no licenciamento de eventos transgênicos se reveste de particular periculosidade. 
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1 DA LIBERDADE CONTRATUAL DELIMITADA AO ESPAÇO 

PREVISTO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO 
	

1.1 Liberdade de iniciativa e justiça social 

 

A liberdade de iniciativa constitui, no ordenamento jurídico brasileiro, fundamento 

não apenas da ordem econômica, mas também da própria República, conforme 

expressamente previsto nos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, da 

Constituição Federal. 

Partindo-se deste pilar constitucional, depreende-se uma aparente colisão entre o 

gozo da liberdade de iniciativa econômica e a eventual obrigatoriedade de contratar, 

fundamentada no Direito Concorrencial. 

Contudo, a livre iniciativa não se apresenta de forma ilimitada e desvinculada de 

qualquer obrigação ou limite jurídico. Como demonstrado adiante, o aparente conflito 

entre atuação estatal e autonomia privada imediatamente se esvaece ao se adotar uma 

concepção menos ideológica e mais instrumental da livre iniciativa econômica. 

Em brilhante trabalho, Gonçalves já havia consignado que,  

 
ao contrário do que parece ser o senso comum, a liberdade de iniciativa 
não constitui direito subjetivo público ou natural, absoluto e 
indiscriminadamente oponível a terceiros (principalmente ao Poder 
Público). A expressão pode ser sinônima de “autonomia privada”, mas 
não se confunde com “autodeterminação”.1 

 

No mesmo sentido, Ribeiro esclarece que, como “processo de ordenação que 

faculta a livre constituição e modelação de relações jurídicas pelos sujeitos que nelas 

participam”, a autonomia privada poderá ser exercida tão somente quando “o ordenamento 

— e seja qual for a razão última dessa opção — se abstenha de fixar, de forma impositiva, 

as regras a que devem obedecer as relações sociais, deixando essa tarefa à livre decisão dos 

que nelas intervêm”.2 

																																																													
1 GONÇALVES, Priscila Brolio. A obrigatoriedade de contratar como sanção fundada no Direito 
Concorrencial brasileiro. 2008, 341 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2008, p. 17. 
2 RIBEIRO, Joaquim de Souza. O problema do contrato: as cláusulas contratuais gerais e o princípio da 
liberdade contractual. Coimbra: Almedina, 1999, p. 21-22; SILVA, José Afonso da. Curso de Direito 
Constitucional Positivo. 41. ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 768. 
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Portanto, diferentemente da autodeterminação, a autonomia privada corresponde à 

liberdade de atuação nos limites do ordenamento jurídico-constitucional então imposto. 

Trata-se de condição de coexistência em sociedade. A perseverar a ordem econômica 

lastreada na autodeterminação, ter-se-ia um Estado Libertário, em detrimento do Estado 

Liberal, com o qual se alinha a Constituição Federal. 

De fato, a despeito de constituir corolário liberal, a liberdade de iniciativa em 

momento algum se portou como princípio absoluto,3 nem mesmo nos primórdios de sua 

origem. Se à época de seu nascimento já se previa limitações à livre iniciativa econômica, 

atualmente as delimitações constitucionais lhe são ainda mais caras. 

Nos termos do seu artigo 170, a Constituição Federal consigna que a ordem 

econômica “tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social”, observados, dentre outros, os princípios da função social da propriedade e da livre 

concorrência. Para além da aplicação do sopesamento de princípios constitucionais 

casuisticamente conflitantes (como parecem ser a livre iniciativa e a livre concorrência, em 

alguns casos), como proposto por Alexi,4 o caput do dispositivo constitucional mencionado 

acima indica o nítido objeto-fim da ordem econômica brasileira, qual seja, assegurar “os 

ditames da justiça social”. 

Ao ressaltar a preocupação da atual Constituição Federal com a persecução da 

justiça social (justiça distributiva), Silva menciona que a liberdade de iniciativa  

 
não pode significar mais do que “liberdade de desenvolvimento da 
empresa no quadro estabelecido pelo poder público, e, portanto, 
possibilidade de gozar das facilidades e necessidades de submeter-se às 
limitações postas pelo mesmo”. É legítima, quando exercida no interesse 
da justiça social. Será ilegítima, quando exercida com o objetivo de puro 
lucro e realização pessoal do empresário.5 

 

Delineia-se claramente a concepção instrumental da liberdade de iniciativa, que, 

embora ainda seja percebida como corolário liberal, carrega consigo, em seu âmago, a sua 

própria constrição aos limites jurídicos e ao objetivo-fim proposto pela Constituição 

Federal. A liberdade de iniciativa se revela, portanto, nada mais do que uma das 

ferramentas por meio das quais a justiça social poderá ser perseguida. 

 
																																																													
3 Nesse sentido, vide GONÇALVES, Priscila Brolio. Op. cit., p. 18, e GRAU, Eros Roberto. A ordem 
econômica da Constituição de 1988. 8 ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 183. 
4 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008. 
5 SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 768. 



31 

1.2 Direito da Concorrência e regulação estatal 

 

Ao longo do tempo, a regulação estatal por meio do Direito Concorrencial pôde ser 

explicada por diferentes correntes doutrinárias. 

A primeira e mais conhecida corrente teórica, ligada à doutrina neoclássica 

identificada como “Escola de Chicago”, se fundamenta nas chamadas falhas de mercado.6 

A regulação teria sido criada “em resposta a uma demanda do público por correção de 

práticas de mercado ineficientes ou não equitativas”.7 Significa dizer que já se reconhecia, 

à época, que a lógica de mercado nem sempre resultaria no benefício dos consumidores ou 

no bem-estar social, sendo necessária a regulação estatal para se garantir o bom 

funcionamento do mercado. 

A perspectiva econômica neoclássica parte de alguns pressupostos para a 

modelação de sua base teórica, quais sejam: (i) o pressuposto da escassez, segundo o qual a 

disponibilidade dos recursos é limitada; (ii) o paradigma do Homo Oeconomicus, pelo qual 

se descreve os agentes econômicos como indivíduos racionais e movidos pelo interesse 

próprio (self-interested individuals), possuindo preferências exógenas, informações 

completas e motivações homogêneas direcionadas à prosperidade econômica individual; 

(iii) a abordagem utilitarista, segundo a qual as condutas individuais são redutíveis ao 

cálculo racional direcionado à maximização da prosperidade econômica; (iv) a teoria 

subjetiva do valor, pela qual um determinado bem ou serviço está associado ao valor a ele 

atribuído subjetivamente pelo mercado ou conjunto de agentes econômicos; e, por fim, (v) 

o princípio da substituição, do qual decorre a persecução dos objetivos do agente 

econômico através da escolha da melhor opção dentre as alternativas possíveis.8 

Da base teórica acima proposta decorre um paradigma ainda vigente, qual seja, a 

motivação egocêntrica e direcionada à prosperidade econômica individual inerente ao 

Homo Oeconomicus. De tais premissas é possível inferir que os agentes econômicos 

atuantes no mercado visam auferir o maior lucro possível, voltados tão somente à sua 

própria prosperidade econômica. Segue-se, como decorrência lógica, a delineação do 

																																																													
6 Segundo Fábio Nusdeo, as falhas de mercado podem ser sinteticamente relacionadas a cinco problemáticas, 
quais sejam: (i) mobilidade dos fatores; (ii) assimetria de informações; (iii) concentração econômica; (iv) 
externalidades (positivas ou negativas); e (v) falhas de incentivo. (NUSDEO, Fábio. Curso de economia: 
introdução ao Direito Econômico. 3. ed. São Paulo: RT, 2001, p. 166) 
7 POSNER, Richard. Theories of Economic Regulation. [1974]. Tradução Mariana Mota Prado. In: 
MATTOS, Paulo et al. (org.). Regulação econômica e democracia: o debate norte-americano. São Paulo: 
Editora 34, 2004, p. 49-80. 
8 Cf. SCREPANTI, E.; ZAMAGNI, S. An Outline of the History of Economic Thought. Oxford: OUP, 
2005, p. 165-167. 
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cenário mais confortável e, portanto, natural9 ao agente econômico acima paradigmatizado, 

qual seja, o cenário monopolístico, no qual, dada a ausência de competidor, o agente 

poderá oferecer o seu bem ou serviço no mercado a preços monopolísticos e, ainda pior, 

sem qualquer coação ao desenvolvimento de novos produtos ou serviços. 

 

A segunda consequência da concepção econômica do raciocínio 
marginalista, que pode ser denominada “princípio da racionalidade 
monopolista”, resume-se a um importante postulado: na teoria 
microeconômica neoclássica não existe poder no mercado não exercido. 
O agente econômico age necessariamente no sentido de maximizar o seu 
lucro. Se, como visto, a maximização de lucro implica a cobrança de 
preços acima do nível concorrencial, isso será feito. Para os economistas 
neoclássicos, se o poder econômico no mercado não está sendo exercido 
no sentido da racionalidade monopolista, isso significa que ele não 
existe.10 

 

Perante a ausência de competição no mercado, o agente monopolístico tenderá a 

agir de forma a criar o denominado peso-morto ou ineficiência econômica, reduzindo a 

produção e aumentando os preços de mercado.11 Como se não bastasse, devido à ausência 

de desafios concorrenciais, o agente monopolístico também se encontra propenso não 

apenas a deteriorar a qualidade e variedade dos seus próprios produtos ou serviços, 

privando os consumidores de opções, mas também a não se engajar em qualquer 

investimento de pesquisa e inovação. 

Por outro lado, como contraste ao monopólio, o cenário de competição perfeita está 

relacionado à existência de diversos competidores no mercado, de modo a pulverizar o 

poder de mercado.12 A existência de competição perfeita garantiria o alcance do maior grau 

de eficiência econômica e produtiva,13 maximizando o bem-estar social.14 

																																																													
9 Cf. Paula A. Forgioni: “Foi posteriormente comprovado pela história que essa livre atuação dos agentes 
econômicos acabou por gerar elevada concentração de capitais e poder em mãos de alguns, trazendo fatores 
de instabilidade que comprometiam a preservação do mercado. As concentrações e os monopólios causavam 
distúrbios sociais não indiferentes. Basta pensar na prática dos chamados ‘preços de monopólio’, que 
propiciam alto lucro para o produtor ou comerciante, pagos pela população.” (FORGIONI, Paula A. Os 
fundamentos do antitruste. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 61) 
10 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: as estruturas. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 97. 
11 Cf. HOVENKAMP, Hebert. Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and its Practice. 4. ed. St. 
Paul: West Group, 2011, p. 17 et seq. 
12 Aliás, conforme se verifica a seguir, o ideal de cenário pulverizado foi proposto pela Escola Estruturalista 
de Harvard, atualmente ultrapassada, cuja doutrina defendia que o maior propósito do Direito Concorrencial 
era manter as estruturas de mercado o mais próximo do cenário de competição perfeita possível. 
13 Cf. MAGGIOLINO, Mariateresa. The Economics of Antitrust and Intellectual Property Rights. [1 fev. 
2010]. In: ANDERMAN, Steven; EZRACHI, Ariel (ed.). Intellectual Property and Competition Law. 
Oxford: New Frontiers, 2011, p. 5. Disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 
1674834. Acesso em: 03 abr. 2017: “A eficiência alocativa (também chamada Eficiência de Pareto) é 
alcançada quando o estoque existente de bens é atribuído pelo sistema de preços de mercado àqueles 
compradores que os valorizam mais em termos de disposição a pagar ou disposição de renunciar a outras 
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Nesse contexto, a revolução industrial e o liberalismo econômico influenciaram não 

apenas o surgimento da perspectiva econômica da propriedade intelectual, mas também a 

própria ótica sobre a qual se interpreta o Direito Concorrencial — a regulação do mercado 

era vista, assim, como necessária à proteção da concorrência e como antídoto contra a 

posição monopolística, contrabalanceando os interesses privados (liberdade de atuação) e 

públicos (bem-estar socioeconômico inerente ao mercado competitivo) em discussão. 

 
A concorrência passa a ser encarada como solução para conciliar 
liberdade econômica individual e interesse público: preservando-se a 
competição entre os agentes econômicos, atende-se ao interesse público 
(preços inferiores aos de monopólio, melhora da qualidade dos produtos, 
maior nível de atividade econômica etc.), ao mesmo tempo em que se 
assegura ao industrial ou comerciante ampla liberdade de atuação, com a 
concorrência evitando qualquer comportamento danoso à sociedade.15 

																																																																																																																																																																																									
possibilidades de consumo. Quando a eficiência alocativa é alcançada, os preços de mercado são iguais aos 
custos marginais de produção e fornecimento desses bens; não é possível fazer mais negócios ou contratos 
mutuamente vantajosos, pois nenhum dos jogadores, vendedores ou compradores poderia ficar melhor sem 
que alguém ficasse pior. A eficiência produtiva (também chamada de eficiência operacional) é um conceito 
mais restrito: ela é alcançada quando uma determinada empresa é capaz de alcançar a máxima produção 
possível para qualquer nível de custo de insumos ou empregar a combinação mais barata de insumos possível 
para qualquer nível de produção. Quando a eficiência operacional é alcançada, as empresas produzem ao 
mínimo custo médio permitido pelas tecnologias e preços de insumos existentes. De fato, enquanto os preços 
dos insumos determinam qual combinação de insumos é a que implica os menores custos de produção para 
qualquer dado nível de produção, as condições da tecnologia determinam quais combinações alternativas de 
insumos podem produzir uma determinada quantidade de produção. Eficiências alocativa e produtiva são 
conceitos estáticos que abordam os desempenhos que os mercados e as empresas atingem em um 
determinado momento.” Tradução livre de: “Allocative efficiency (also named Pareto Efficiency) is reached 
when the existing stock of goods is assigned via the system of Market prices to those purchasers who value 
them most in terms of willingness to pay or willingness to forego other consumption possibilities. When 
allocative efficiency is achieved, market prices are equal to the marginal costs of producing and supplying 
those goods; no more mutually advantageous bargains or contracts can be made as none of the players, 
sellers or buyers, could be made better off without someone being made worse off. Productive efficiency 
(also named operating efficiency) is instead a narrower concept: it is achieved when a particular firm is able 
either to produce the maximum output possible for any given level of inputs cost, or to employ the cheapest 
combination of inputs possible for any given level of output. When operating efficiency is achiever, firms 
produce at the minimum average cost permitted by the existing input prices and technology. Indeed, whereas 
input prices determine which combination of inputs is the one that entails the lowest production costs for any 
given level of output, technology conditions determine what alternative combinations of inputs can produce a 
given amount of output. Allocative and productive efficiencies are both static concepts that address the 
performances that markets and firms achieve at a given point in time.” Nesse sentido, vide também 
HOVENKAMP, Hebert. Federal… Op. cit., p. 74 et seq. 
14 Cf. Ibidem, p. 13: “Tanto o concorrente perfeito quanto o monopolista maximizam os lucros ao igualar a 
receita marginal e o custo marginal. Para o concorrente, a curva de receita marginal é idêntica à curva de 
demanda e, portanto, ao preço de mercado. Para o monopolista, por outro lado, a curva de receita marginal e 
a curva de custo marginal se cruzam à esquerda da interseção da curva de custo marginal com a curva de 
demanda. O monopolista produz a uma taxa menor do que um concorrente perfeito no mesmo mercado, e seu 
preço de maximização de lucro é maior.” Tradução livre de: “Both the perfect competitor and the monopolist 
maximize profits by equating marginal revenue and marginal cost. For the competitor, the marginal revenue 
curve is identical with the demand curve, and therefore with the market price. For the monopolist, by 
contrast, the marginal revenue curve and marginal cost curve intersect to the left of the marginal cost 
curve’s intersection with the demand curve. The monopolist produces at a lower rate than would a perfect 
competitor in the same market, and its profit-maximizing price is higher.” 
15 FORGIONI, Paula A. Op. cit., p. 60. 



34 

 

Mas não é só. Na acepção econômica da Escola Marginalista de Chicago,16 

atualmente prevalente, a promoção do bem-estar do consumidor (consumer welfare) é 

apenas uma das consequências da regulação concorrencial. Isto porque o seu propósito 

direto e final seria a maximização da eficiência alocativa no mercado. Significa dizer que o 

Direito Antitruste é visto como ferramenta de regulação do mercado visando alcançar o 

maior grau de eficiência econômica e produtiva, mitigando as falhas de mercado quando 

estas se revelam obstáculos ao seu propósito ou flexibilizando a pulverização do poder de 

mercado quando constatados ganhos estruturais na eficiência alocativa e produtiva.17 

 
[…] para os economistas neoclássicos, eficiência é a habilidade de 
produzir a custos menores e, consequentemente, reduzir os preços para o 
consumidor. […] 
Da redução dos custos é derivada diretamente a redução dos preços. A 
eficiência é associada diretamente ao bem-estar do consumidor. O único 
princípio norteador do direito antitruste passa, então, a ser a proteção do 
bem-estar do consumidor, no sentido específico definido pelos 
economistas neoclássicos. Segundo esses teóricos, basta que o direito 
antitruste se preocupe com a eficiência.18 

 

Uma das principais contribuições da teoria marginalista proposta pela Escola de 

Chigaco, e em consonância com a contestação do ideal de mercado pulverizado, se refere à 

prevalência da regra da razão em detrimento do ilícito per se. Concebida a partir de 1940, a 

Escola Estruturalista de Harvard atribuía às concentrações de poder no mercado a causa 

das disfunções das relações econômicas. A Escola Estruturalista defendia, portanto, como 

mercado ideal, uma estrutura pulverizada, com a atuação de diversos agentes econômicos 

no mesmo mercado relevante de produtos ou serviços, o que, segundo a price theory 

utilizada pelos referidos teóricos, seria suficiente para o bem-estar socioeconômico do 

consumidor. 

A partir de trabalhos desenvolvidos por R. Bork e R. Posner nos anos 1960 e 1970, 

o modelo de mercado ideal como uma estrutura pulverizada foi flexibilizado pela Escola 

																																																													
16 Embora possa ser considerada ultrapassada pelas novas teorias comportamentais do pensamento 
econômico “pós-Chicago”, como a teoria dos jogos e dos mercados contestáveis, fato é que a teoria 
neoclássica revela-se ainda prevalente e, sob este prisma, analisamos a função do Direito Concorrencial. 
17 A teoria marginalista da Escola de Chicago será explorada em mais detalhes a seguir. Importa notar, neste 
passo, que, ao flexibilizar o ideal de mercado pulverizado, por óbvio que a Escola de Chicago foi 
influenciada também pela teoria da inovação disruptiva proposta por Schumpeter na década de 1940. 
18 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: as estruturas. Op. cit., p. 22 et seq. 
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Marginalista de Chicago.19 Para além da admissão de estruturas de mercado concentradas 

quando comprovada a produção de eficiências alocativas com efeitos pró-competitivos, a 

teoria marginalista revisita alguns pressupostos essenciais — propõe-se a releitura da 

concentração do poder de mercado apenas como um indício de preocupação concorrencial, 

mas não mais como ilícito per se. Passa-se, então, à análise casuística das condutas dos 

agentes econômicos, por meio da denominada “rule of reason”, para que se examine, com 

especial atenção, eventual maximização de eficiência alocativa a despeito do poder de 

mercado existente ou condutas potencialmente restritivas à concorrência. 

A despeito de sua indiscutível importância, a doutrina de Chicago recebeu duras 

críticas, especialmente quanto à sua análise econômica do Direito e à busca da eficiência 

alocativa como desígnio final. Primeiro porque se questiona o pressuposto da racionalidade 

dos agentes econômicos como padrão inquestionável, quando esta se consubstancia em 

apenas um dos aspectos da natureza humana.20 Segundo porque a teoria respalda-se em 

certezas e objetividades cientificas não decorrentes de pesquisas empíricas.21 

Terceiro, e ainda mais pertinente ao escopo do presente trabalho, uma das heranças 

mais problemáticas da Escola de Chicago se relaciona ao papel atribuído ao Direito como 

instrumento de persecução da eficiência alocativa, como propósito único a ser buscado 

pela sociedade, privilegiando-se a maximização da riqueza global em detrimento da sua 

distribuição.22 Não bastasse, a teoria ainda se respalda em raciocínio econômico em termos 

pecuniários para se atingir o seu propósito. 

A título elucidativo, visando escancarar a pertinência desta problemática, vale 

conferir os ensinamentos de José Reinaldo Lima Lopes sobre o papel do sistema normativo 

como ferramenta de proteção de direitos fundamentais, nos seguintes termos: 

 
[…] regras de direito funcionam realmente como limites e obstáculos à 
extensão universal da racionalidade de meios e fins a todos os objetos de 
interesse da vida. Isto é especialmente visível em casos-limite, o mais 
exemplar deles sendo a própria vida humana. Cada sujeito humano é 
infungível, insubstituível do ponto de vista moral. Esta é, aliás, a 

																																																													
19 Para maiores detalhes sobre as assertivas da Escola de Chicago, vide HOVENKAMP, Hebert. Federal… 
Op. cit., p. 62 et seq. 
20 SHROEDER, Jeanne L. Economic rationality. Economic Rationality in Law and Economics Scholarship. 
Oregon Law Review, 2010, p. 3. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 
245488. Acesso em: 16 jan. 2019. 
21 Posner inclusive afirma que resultados de pesquisas teóricas e empíricas concluíram que “a regulação não 
está necessariamente relacionada à presença de externalidades, ou ineficiências, ou estruturas monopolistas 
de mercado”, ou seja, não está necessariamente associada à correção das falhas de mercado. (POSNER, 
Richard. Theories… Op. cit., p. 51) 
22 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: as estruturas. Op. cit., p. 27-28. 
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diferença que Kant encontra entre o preço e a dignidade. O preço é o 
valor das coisas que se trocam, a dignidade é o valor das coisas que não 
se trocam. Há no direito tanto regras a respeito dos preços quanto da 
dignidade. Conforme o caso, o direito (o sistema normativo) determina 
possibilidades diferentes. Se tudo puder converter-se em preço, 
desaparece a noção de direito fundamental. Mas se, ao contrário, tudo for 
considerado parte dos direitos fundamentais, ou da dignidade, processos 
de redistribuição e reforma social não serão possíveis.23 

 

Ao se considerar o escopo proposto pela Escola de Chicago, voltado 

exclusivamente à eficiência alocativa e à maximização da riqueza global, denota-se 

nitidamente que a “Law and Economics”, proposta pela referida corrente, restringe o 

Direito a um papel enxuto, alheio a preocupações de caráter social. Definitivamente, esta 

abordagem se revela inconsistente com a tentativa de resolução da problemática da recusa 

de contratar. 

Diante das críticas formuladas contra a Escola de Chicago, outras correntes teóricas 

foram se materializando com o intuito de justificar a regulação estatal na economia. Dentre 

elas, merecem destaque a Nova Economia Institucional (NEI) e as novas acepções teóricas 

surgidas no seio da própria Escola de Chicago.24 De qualquer modo, nenhuma delas parece 

justificar satisfatoriamente a atuação estatal na economia. 

Em decorrência desta insuficiência das mais variadas acepções teóricas, autores 

contemporâneos não vinculados às escolas liberais associam a regulação estatal à tutela de 

múltiplos interesses.25 Trata-se de abordagem proveniente da corrente “liberal-reformista” 

de Guido Calabresi, cuja distinção em relação à Escola de Chicago decorre especialmente 

do reconhecimento de que a eficiência alocativa figura como um dos valores sociais a 

serem perseguidos pela regulação estatal, mas não o único, o que lhe permite a inserção da 

preocupação distributiva no cenário regulatório. 

Na visão de diversos autores, a tutela de múltiplos interesses encontra respaldo no 

Direito brasileiro.26 Até mesmo porque a própria Constituição Federal elenca diversos 

princípios a serem protegidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, dentre eles a livre 

																																																													
23 LIMA LOPES, José Reinaldo. Raciocínio jurídico e economia. Revista de Direito Público da Economia. 
Belo Horizonte, ano 2, n. 8, p. 137-170, out./dez. 2004, p. 142. 
24 Em contraponto à “teoria do interesse público”, foram concebidas a “teoria da captura” e a “teoria 
econômica da regulação”. Sobre o tema, vide GONÇALVES, Priscila Brolio. Op. cit., p. 37-50. 
25 Nesse sentido, vide FOX, Eleanor M.; SULLIVAN, Lawrence A. Antitrust Retrospective and Prospective: 
Where Are We Coming From? Where Are We Going? New York University Law Review, v. 62, n. 936, 
1987; FOX, Eleanor M. The Battle for the Soul of Antitrust. California Law Review, v. 75, n. 3, p. 917-923, 
maio 1987. 
26 GONÇALVES, Priscila Brolio. Op. cit., p. 51-55. 
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concorrência, a livre iniciativa e a própria busca pela justiça social. Confira-se, nesse 

sentido, os ensinamentos de Gonçalves: 

 
No Brasil, a livre concorrência foi erigida a princípio constitucional, 
figurando entre os fundamentos da ordem econômica, e tem por objetivo 
último “assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça 
social” (CF, art. 170). 
O legislador constituinte de 1988 encampou no art. 170 diversos valores, 
cujo fim maior é a promoção de justiça social. 
Segundo Calixto Salomão Filho, entre os vários princípios previstos no 
artigo 170 da Constituição Federal, alguns dos quais podem entrar em 
conflito com os demais, destacam-se três que se sobrepõem, quais sejam 
a valorização do trabalho humano, a livre iniciativa e a busca da justiça 
social, sendo os dois primeiros fundamentos e o terceiro objetivo da 
ordem econômica. Segundo o autor, mesmo entre esses princípios 
fundamentais é possível o conflito, sendo certo que “medidas objetivando 
a justiça social podem não ser compatíveis com a livre iniciativa e vice-
versa”, prevalecendo “o princípio mais diretamente afetado pela medida 
específica em análise”.27 

 

Depreende-se, portanto, a incidência da tutela de múltiplos valores como 

fundamento jurídico-econômico à regulação estatal no Direito brasileiro. E, como 

modalidade da regulação estatal em sentido amplo, o Direito Concorrencial pode — e deve 

— ser visto sob este prisma. Visando harmonizar os princípios da livre concorrência e da 

livre iniciativa, ambos em prol da persecução da justiça social, o Direito Concorrencial 

brasileiro parece estar intrinsicamente associado ao abuso de poder econômico. Significa 

dizer que, ao objetivar a repressão do abuso de poder econômico, o Direito Concorrencial 

parece proteger a livre concorrência, resguardando, por outro lado, a livre iniciativa. 

Segundo Gonçalves, “o direito da concorrência no Brasil está histórica e 

constitucionalmente ligado ao combate ao abuso do poder econômico, devendo, portanto, 

ser instrumentalizado tendo em vista esse objetivo, perfeitamente coerente com a ideia de 

promoção de justiça social”.28 

No mesmo sentido, Calixto Salomão Filho consigna que “o poder econômico é o 

elemento constitutivo do direito concorrencial. É da existência do primeiro que se cria a 

necessidade de presença do último”.29 

Em consonância com o acima exposto, o artigo 173, § 4º, da Constituição Federal 

estabelece que “a lei reprimirá o abuso do poder econômico, que vise à dominação dos 

																																																													
27 GONÇALVES, Priscila Brolio. Op. cit., p. 59-60. 
28 Ibidem, p. 60. 
29 SALOMÃO FILHO, Calixto. Recusa de contratar: disciplina jurídica. In: Regulação e concorrência: 
estudos e pareceres. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 137-150. 
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mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”. O referido 

dispositivo constitucional parece indicar a predileção do legislador constitucional no 

sentido de direcionar o direito concorrencial ao controle ou combate do abuso de poder 

econômico. 

Não se afirma, com isso, que o poder econômico é pressuposto para a 

caracterização de ilícito concorrencial. Embora a jurisprudência do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE) indique o entendimento de que agentes não 

detentores de poder econômico não teriam aptidão para praticar infrações concorrenciais,30 

parece-nos que não se poderia limitar o Direito Concorrencial à regulação do poder 

econômico. A despeito disso, pode-se afirmar com segurança que o poder econômico é 

elemento essencial para a análise casuística de infrações, sendo que o seu abuso 

constituiria nítido ilícito concorrencial. 

Nesse sentido, Gonçalves aponta que a análise das agências reguladoras do 

mercado deve se pautar não apenas no balanço entre eficiências e efeitos potencialmente 

anticompetitivos da conduta, mas propriamente na persecução da justiça social prevista a 

nível constitucional. Segundo essa ótica, o Direito Concorrencial pode ser visto como 

instrumental para a materialização de políticas públicas visando à justiça social. Confira-

se: 

 
Não é aceitável a adoção de concepções simplistas, seja no sentido de que 
a estratégia dos agentes econômicos é sempre obter o poder de monopólio 
(Harvard), seja no sentido de que esses agentes estão invariavelmente em 
busca de eficiência (Chicago). […] 
Também não é suficiente (nem mesmo pertinente), tratando-se de 
condutas, efetuar simplesmente um balanço entre efeitos anticompetitivos 
e eficiências, de modo que apenas aquelas práticas resultantes em “saldo 
final negativo” sejam punidas. 
No direito constitucional pátrio, tendo em vista que a concorrência figura 
como garantia institucional instrumental, voltada para a obtenção de 
justiça social (Magna Carta, art. 170), há pouco espaço para uma exegese 
utilitária do direito concorrencial. 
[…] 
Definido constitucionalmente o escopo do direito da concorrência, não 
caberia à lei ordinária estipular de forma diversa. Assim, jamais poderia a 
Lei 8.884/94, que dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações 
contra a ordem econômica, afastar-se do fim último de justiça social 
atribuído à ordem econômica (ou tratá-lo com algo utópico e inatingível). 
Isso significa que não cabe ao direito brasileiro da concorrência perquirir 
simplesmente se uma determinada conduta (arts. 20 e 21) é eficiente ou 
não (nenhuma leitura da Lei 8.884/94 em consonância com a 
Constituição Federal autoriza essa interpretação), mas sim se é 

																																																													
30 GONÇALVES, Priscila Brolio. Op. cit., p. 70. 
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condizente com a promoção de justiça social, o que pressupõe, 
necessariamente, um juízo ético-valorativo muito mais abrangente (não 
limitado à utilidade econômica).31 

 

Partindo-se de uma análise ético-valorativa sobre a legitimidade social dos 

objetivos perseguidos pelo agente econômico, Gonçalves afirma que “o exercício do poder 

econômico que leva à eliminação total ou de parcela substancial da concorrência em um 

determinado mercado é considerado uma forma de abuso, ou desvio de função”. Nesse 

mesmo sentido é o entendimento de Sérgio Varella Bruna, nos seguintes termos: 

 
O titular de poder econômico, assim, detém a prerrogativa de explorar sua 
atividade e em contrapartida, a responsabilidade de fazê-lo não só de 
forma a favorecer o desenvolvimento social, mas também preservando a 
concorrência e o mercado, elementos indispensáveis do sistema dentro do 
qual se desenvolve tal técnica de produção social. 32 

 

Diante da tênue linha entre o que é aceitável em uma economia capitalista e o que 

constitui abuso do poder econômico, o ponto fulcral reside em harmonizar a autonomia 

privada e a intervenção estatal, de modo a preservar a livre iniciativa, a livre concorrência 

e a economia de livre mercado, tudo visando à promoção da justiça social. O contrato, 

como ato inserido no ordenamento jurídico brasileiro, não foge a esta lógica. 

Na seara do Direito Contratual, os fundamentos concorrenciais sob o prisma da 

análise ético-valorativa proposta acima tangenciam o tema da função social, que, embora 

não signifique a adoção de condutas filantrópicas durante tratativas de negociação entre 

agentes econômicos, certamente limita a sua esfera de atuação. Nesse sentido, justamente 

pela detenção de poder econômico, o agente deterá maiores responsabilidades perante a 

sociedade relativamente aos demais. 

Nesse sentido, a proposta acima  

 
não significa, evidentemente, que esse agente estará sempre obrigado a 
contratar, mas que, ao contrário de outros (não detentores de poder 
econômico), não poderá, igualmente, a seu bel-prazer, discrição ou 
conveniência, recusar-se pura e simplesmente (invocando 
ideologicamente o princípio da liberdade de iniciativa). A sua liberdade é, 
sim, mais restrita, em contrapartida a uma situação específica desse 
agente (titular de poder econômico), a qual, por óbvio, também lhe 
confere vantagens.33 

																																																													
31 GONÇALVES, Priscila Brolio. Op. cit., p. 83-84. 
32 BRUNA, Sérgio Varella. O poder econômico e a conceituação do abuso em seu exercício. São Paulo: RT, 
2001, p. 177. 
33 GONÇALVES, Priscila Brolio. Op. cit., p. 90. 
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1.3 O contrato: da autonomia das vontades à função econômico-social da operação 

econômica instrumentalizada pelo negócio jurídico 

 

As premissas debatidas nas seções anteriores pretendem servir como fundamento 

teórico para a proposta ético-valorativa do contrato. Parte-se, então, da clássica visão do 

contrato como acordo de vontades para se alcançar uma perspectiva do instituto como 

reflexo da sua função econômico-social. 

O conceito moderno do contrato está nitidamente associado à ideia de autonomia da 

vontade.34 Fortemente ligada à ideologia liberal-individualista dominante à época do 

processo econômico de consolidação do capitalismo, a concepção do contrato como acordo 

de vontades presume a igualdade formal entre as partes contratantes, em detrimento da 

igualdade material35 Significa dizer que a acepção moderna se sustenta, pura e 

simplesmente, em uma determinada ideologia (liberal-individualista), e não em técnica 

jurídica propriamente dita.36 

A ideologia liberal presente à época do processo econômico de consolidação do 

capitalismo se mostrava presente na própria teoria do Direito, emprestando força a dogmas 

como: (i) a oposição entre indivíduo e Estado; (ii) princípio moral da autonomia da 

																																																													
34 GOMES, Orlando. Contratos. 24 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 5-6. 
35 Nesse sentido, Roppo esclarece que, “Neste sistema, fundado na mais ampla liberdade de contratar, não 
havia lugar para a questão da intrínseca igualdade, da justiça substancial das operações económicas de vez 
em quando realizadas sob a forma contractual. Considerava-se e afirmava-se, de facto, que a justiça da 
relação era automaticamente assegurada pelo facto de o conteúdo deste corresponder à vontade livre dos 
contraentes, que, espontânea e conscientemente, o determinavam em conformidade com os seus interesses, e, 
sobretudo o determinavam num plano de recíproca igualdade jurídica (dado que as revoluções burguesas, e as 
sociedades liberais nascidas destas, tinham abolido os privilégios e as discriminações legais que 
caracterizavam os ordenamentos em muitos aspectos semifeudais do ‘antigo regime’, afirmando a paridade 
de todos os cidadãos perante a lei): justamente nesta igualdade de posições jurídico-formais entre os 
contraentes consistia a garantia de que as trocas, não viciadas na origem pela presença de disparidades nos 
poderes, nas prerrogativas, nas capacidades legais atribuídas a cada um deles, respeitavam plenamente os 
cânones da justiça comutativa. Liberdade de contratar e igualdade formal das partes eram portanto os pilares 
— sobre os quais se formava a asserção peremptória, segundo a qual dizer ‘contractual’ equivale a dizer 
‘justo’ (‘qui dit contractuel dit juste’).” (ROPPO, Enzo. O Contrato. Coimbra: Almedina, 2009, p. 35) 
36 A título elucidativo, Grant Gilmore e P. S. Atiyah se respaldam em elementos históricos para demonstrar 
que a concepção moderna de contrato como acordo de vontades foi deliberadamente construída entre 1770 e 
1870 por influência de jurisprudência influenciada pela ideologia liberal que fervilhava à época. Nesse 
sentido, vide: GILMORE, Grant. The Death of Contract. Columbus: Ohio State University Press, 1995, 
apud  GONÇALVES, Priscila Brolio. Op. cit., p. 92; ATIYAH, P. S. The Rise and Fall of Freedom of 
Contract. Oxford: Claredown, 1979, apud GONÇALVES, Priscila Brolio. Op. cit., p. 92; ATIYAH, P. S. An 
Introduction to the Law of Contract. 4. ed. Oxford: Claredown, 1989, apud GONÇALVES, Priscila 
Brolio. Op. cit., p. 92; e ATIYAH, P. S. Freedom of Contract and the New Right. In: Essays on Contract. 
Oxford: Claredon, 2001, p. 355-358, apud GONÇALVES, Priscila Brolio. Op. cit., p. 92. 
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vontade; (iii) princípio da liberdade econômica; e (iv) concepção formalista de liberdade e 

igualdade (igualdade formal ou garantida em lei).37 Nasce, daí, o pacta sunt servanda. 

Percebe-se, portanto, que a acepção de contrato como acordo de vontades decorre 

de um recorte histórico e propositadamente tendencioso, em prol do liberalismo 

efusivamente presente durante o processo econômico da época. Como nos ensina Roppo, o 

instituto jurídico do contrato está sujeito à relatividade histórica e, como tal, é suscetível à 

ideologia contemporânea. Confira-se: 

 
[…] Sabemos que qualquer instituto jurídico, longe de ser governado por 
leis absolutas, está sujeito a um princípio de relatividade histórica: 
postular uma “essência” do contrato (e encontrá-la, em concreto, no 
exercício incondicionadamente livre da vontade individual e dos 
impulsos subjectivos das partes) significa destacar, de modo arbitrário, 
uma fase historicamente condicionada e circunscrita da evolução do 
instituto contratual (admitindo — o que é duvidoso — que também 
aquela fase tenha correspondido perfeitamente à pureza do modelo). Mas 
isto é ideologia: a verdade é que não existe uma “essência” histórica do 
contrato; existe sim o contrato, na variedade das suas formas históricas e 
das suas concretas transformações.38 

 

Diante da relatividade histórica que lhe é inerente, uma vez superados os 

pressupostos puramente liberais e individualistas na seara econômico social, naturalmente 

a concepção epistemológica do contrato também poderá — e deverá — ser suplantada. 

Nesse sentido, o advento do Estado Social, refletido na Constituição Federal de 1988, 

carrega consigo a aptidão para influenciar todo o ordenamento jurídico brasileiro.39 

																																																													
37 FIUZA, César. Por uma redefinição de contratualidade. In: FIUZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; 
NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (coord.). Direito civil: atualidades II: da autonomia privada nas 
situações jurídicas patrimoniais e existenciais. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 260. 
38 ROPPO, Enzo. Op. cit., p. 347-348. 
39 Sobre o tema, Eros R. Grau e Paula Forgioni observam que “Desde a segunda metade do século XIX, o 
direito dos contratos é afetado por imposições da ordem pública (poder de polícia, a defesa dos bons 
costumes, imposições ‘protetivas’ do direito do trabalho, a legislação antitruste, v.g.). Essas intervenções 
prosseguem até a instalação do que se tem referido como a normatividade do Welfare State, com impacto 
marcado sobre a disciplina dos contratos. Estes passam a ser apresentados menos como uma livre construção 
da vontade humana do que como contribuição da atividade dos agentes econômicos à arquitetura geral da 
economia, definida pelo Estado.” (GRAU, Eros R.; FORGIONI, Paula. Ainda um novo paradigma dos 
contratos? In: O Estado, a empresa e o contrato. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 15-23, p. 21). Na mesma 
linha, Gustavo Tepedino afirma que “O direito civil — assim como os outros ramos do chamado direito 
privado, o direito comercial e o direito do trabalho — assiste a uma profunda intervenção por parte do 
Estado. Procurou-se com êxito evitar que a exasperação da ideologia individualista continuasse a acirrar as 
desigualdades, com a formação de novos bolsões de miseráveis — cenário assaz distante do que imaginaria a 
ideologia liberal no século anterior, ou seja, a riqueza das nações a partir da riqueza da burguesia —, 
tornando inviável até mesmo o regime de mercado, essencial ao capitalismo. Estamos falando, como todos 
sabem, da consolidação do Estado Social.” (TEPEDINO, Gustavo. A constitucionalização do direito civil: 
perspectivas interpretativas diante do novo código. In: FIUZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; 
NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (coord.). Direito civil: atualidades. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 
117) 
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Sob a perspectiva jurídica contemporânea, Orlando Gomes já propunha a definição 

do contrato como negócio jurídico, ou seja, modalidade de ato jurídico, celebrado entre 

duas ou mais partes para a criação, extinção ou transmissão de direitos, sempre abarcando 

a finalidade socioeconômica do instituto, traduzindo-o como reflexo da existência de 

operações na área econômica.40 

Ao enquadrar o ato jurídico como uma espécie de fato jurídico, o conceito jurídico 

proposto por Gomes pressupõe um quadro normativo pré-estabelecido pelo sistema 

jurídico vigente. Significa dizer que a criação, extinção ou transmissão de direitos seria 

naturalmente praticada pelas partes nos limites do ordenamento jurídico-constitucional 

então imposto, como discutido na seção 3.1. 

No mesmo sentido, Cláudia Lima Marques esclarece que a acepção social do 

contrato restringe a autonomia da vontade das partes ao ordenamento jurídico, em função 

do interesse social. Nas suas palavras,  

 
o espaço reservado para que os particulares auto-regulem suas relações 
será reduzido por normas imperativas, como as do próprio Código de 
defesa do consumidor. É uma nova concepção de contrato no Estado 
social, em que a vontade perde a condição de elemento nuclear, surgindo 
em seu lugar elemento estranho às partes, mas básico para a sociedade 
como um todo: o interesse social.41 

 

A definição de contrato proposta acima está em consonância com os limites da 

liberdade de iniciativa como princípio instrumental discutidos na seção 3.1. Não se afirma 

que a autonomia privada será tolhida pelo interesse e função social do contrato, mas que 

ambos — autonomia privada e interesse social — devem harmonizar-se no âmago do 

ordenamento jurídico brasileiro. E a harmonização parece decorrer de sopesamento de 

princípios ou aplicações de regras cogentes pré-estabelecidas no quadro normativo 

contemporâneo. 

Na perspectiva da teoria econômica, Paulo Furquim Azevedo esclarece que a 

existência do contrato se respalda na necessidade de se restringir o campo de atuação das 

partes contratantes no âmbito das suas relações comerciais, ajustando a previsibilidade de 

suas condutas.42 Sobre o tema, Gonçalves ressalta que a perspectiva econômica se revela 

																																																													
40 GOMES, Orlando. Op. cit., p. 5; p. 14-15. 
41 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações 
contratuais. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista do Tribunais, 2006, p. 211 
42 AZEVEDO, Paulo Furquim de. Contratos: uma perspectiva econômica. In: ZYLBERSZTAJN, Décio; 
SZTAJN, Rachel. Direito e economia: análise econômica do direito e das organizações. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2005, p. 112-136, p. 132. 
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pertinente, pois, se o próprio contrato está associado à necessidade de restrição do campo 

de atuação dos agentes econômicos, a limitação da autonomia privada pelo ordenamento 

jurídico socialmente imposto (como reflexo do “Contrato-Social” da própria sociedade) 

teria ainda mais razão de ser. Confira-se: 

 

A existência dos contratos, na teoria econômica, encontra justificativas na 
criação de incentivos para a adoção de comportamentos desejáveis pelas 
partes, de um lado, e na tentativa de se coibir atitudes indesejáveis, de 
outro. Ao contratar, os agentes econômicos vislumbram ganhos em 
limitar o seu comportamento individual e independente, com o objetivo 
de alcançar uma situação coletivamente superior. 
A perspectiva é muito interessante já que, ao contrário de se enxergar no 
contrato o ápice do exercício da autonomia privada (na sua faceta de 
liberdade de contratar), vislumbra-se no instituto um instrumento criado 
para limitar a esfera de atuação livre das partes. Daí para a aceitação de 
que o Estado pode (e deve) concorrer com as partes para a formação do 
vínculo ou do conteúdo do contrato abre-se um caminho muito menos 
tortuoso do que aquele que a ideologia liberal aceitaria admitir.43 

 

Significa dizer que, muito além de mero exercício da autonomia da vontade, o 

contrato deve ser visto como operação econômica instrumentalizada (como proposto por 

Roppo44) e, como tal, lhe são inerentes as suas finalidades socioeconômicas. E mais — 

embora a liberdade de contratar jamais tenha sido ilimitada,45 como reflexo da relatividade 

histórica da qual toma parte,  

 
No contexto determinado pela política de intervenção do Estado na 
economia, o contrato sofre duas importantes modificações em sua 
significação e em sua função: 1) deixa de ser simplesmente expressão da 
autonomia privada; 2) passa a ser uma estrutura de conteúdo complexo e 
híbrido, com disposições voluntárias e compulsórias, nas quais a 
composição dos interesses reflete o antagonismo social entre as 
categorias a que pertencem os contratantes.46 

 

Os contratos “passam a ser apresentados menos como uma livre construção da 

vontade humana do que como contribuição da atividade dos agentes econômicos à 

arquitetura geral da economia, definida pelo Estado”,47 refletindo fins efetivamente 

																																																													
43 GONÇALVES, Priscila Brolio. Op. cit., p. 95. 
44 ROPPO, Enzo. Op. cit. 
45 Vide ATIYAH, P. S. An Introduction… Op. cit., p. 495, apud GONÇALVES, Priscila Brolio. Op. cit., p. 
92. ATIYAH, P. S. The Rise… Op. cit., p. 791, apud GONÇALVES, Priscila Brolio. Op. cit., p. 92. 
ATIYAH, P. S. Freedom… Op. cit., p. 355-358, apud GONÇALVES, Priscila Brolio. Op. cit., p. 92. 
46 GOMES, Orlando. Op. cit., p. 14-15. 
47 GRAU, Eros R.; FORGIONI, Paula. Op. cit., p. 21. 
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distributivos. Nasce a noção de dirigismo contratual, garantindo a sua própria subsistência, 

assim como a regulação estatal garante o livre mercado. 

O caráter distributivo do contrato encontra guarida na sua função social. Conforme 

reconhecido por Calixto Salomão Filho, a função social da propriedade visa tutelar 

garantias ou interesses institucionais previstos pela Constituição Federal.48 Traduzida pelo 

jargão “a propriedade obriga” previsto na Constituição de Weimar, a função social da 

propriedade pode ser vista como instrumento para a promoção de direitos fundamentais, 

supraindividuais e coletivos.49 

Com advento do Código Civil de 2002, no qual o legislador pátrio expressamente 

instituiu que a “liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social 

do contrato”,50 a função social deixa de ser apenas estática (propriedade), alçando a sua 

aplicação também a situações dinâmicas (relações contratuais). 

Partindo-se da liberdade de iniciativa e da autonomia privada como princípios 

instrumentais para a viabilização da justiça social e limitados ao quadro normativo 

imposto, e considerando a acepção distributiva do contrato demonstrada acima, a sua 

função social pode ser entendida simplificadamente como o dever de manter a operação 

econômica instrumentalizada nos limites do campo de atuação disponibilizado pelo 

ordenamento jurídico constitucional e legal. 

Isto posto, como conjunto de normas sistematizadas e direcionadas à tutela da 

ordem econômica, o Direito Concorrencial se revela como um dos instrumentos jurídicos 

pelos quais o Estado pode direcionar a atuação dos agentes econômicos para que não se 

furtem ao cumprimento da função social das suas respectivas operações econômicas. 

Como nos ensina Gonçalves, “a posição ocupada por certos agentes econômicos na 

sociedade, assim como ocorre com aqueles que ocupam a posição de proprietários, traz 

consigo contrapartidas, as quais se convencionou chamar de função social”.51 Não há 

dúvida, portanto, que a aplicação do Direito Concorrencial e da própria função social do 

contrato pode culminar com a obrigação de contratar, quando necessária para a tutela de 

interesses institucionais previstos no ordenamento jurídico. 

  

																																																													
48 SALOMÃO FILHO, Calixto. Função social do contrato: primeiras anotações. RDM, n. 132, p. 7-24, 
out/dez. 2003. 
49 Vide PEREIRA, Paulo Sérgio Velten. Função social da empresa e do contrato. Revista Eletrônica de 
Ciências Jurídicas, maio 2005; apud GONÇALVES, Priscila Brolio. Op. cit. 
50 “Artigo 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.” 
51 GONÇALVES, Priscila Brolio. Op. cit., p. 107. 
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2 A RECUSA DE LICENCIAR COMO MODALIDADE DE 

RESTRIÇÃO VERTICAL NO DIREITO CONCORRENCIAL 

BRASILEIRO E COMPARADO 
 

Demonstradas as premissas nas quais o presente trabalho se fundamenta, 

especialmente no que se refere à busca de interesses institucionais previstos na 

Constituição Federal e no ordenamento jurídico brasileiro, mostra-se necessária a análise 

sistemática das hipóteses em que a recusa de contratar configuraria infração à ordem 

econômica. 

Para fins elucidativos, o presente trabalho visa demonstrar preliminarmente as 

bases teóricas que sustentam a qualificação da recusa de licenciar, de modo amplo e sem 

especificar o mercado de atuação ou objeto de análise como restrições verticais. Após, a 

análise será direcionada especificamente ao mercado de propriedade intelectual para, 

então, analisar as particularidades do mercado de biotecnologia. 

Como considerações preliminares, importa notar que o escopo do presente trabalho 

foi delimitado às modalidades de restrições verticais, definidas como aquelas adotadas “por 

produtores/ofertantes de bens ou serviços em determinado mercado (‘de origem’) sobre 

mercados relacionados verticalmente — a ‘montante’ ou a ‘jusante’ — ao longo da cadeia 

produtiva (mercado ‘alvo’)”.52 

Significa dizer que o presente trabalho não abordará a recusa de licenciar como 

prática restritiva na modalidade horizontal. Além da amplitude que a análise alcançaria (o 

que poderia mitigar a profundidade do trabalho), as práticas restritivas horizontais parecem 

propor menor complexidade ou polêmica à discussão.53 

Ainda preliminarmente, vale notar que o trabalho foi subdividido em (i) recusas em 

situações de monopolização ou dominância e (ii) recusas decorrentes de acordos, nas quais 

a demonstração de poder de mercado é mitigada. A referida subdivisão se justifica na 

medida em que tais modalidades são tratadas distintamente no Direito Comparado. 

Importa notar, ainda, que a recusa de licenciar pode ser tratada como restrição-meio 

para se implementar outras modalidades de restrições, como forma de implementação de 

estratégias de venda casada, fixação de preços de revenda ou outras políticas semelhantes. 

																																																													
52 Anexo I, Parte A, da Resolução n. 20/1999 do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 
53 Não deixamos de reconhecer a complexidade da discussão sobre a recusa de licenciar na modalidade 
horizontal. Apenas afirmamos que, para o escopo do presente trabalho, a modalidade de restrição vertical se 
apresenta como campo mais fértil para discussões. 
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Nesse contexto, muitas vezes a recusa de licenciar é justificada pela existência de 

contratos de exclusividade com terceiros. De fato, gozando de poder de mercado ou 

posição dominante no mercado, o agente poderia impor ajustes de exclusividade a jusante 

(distribuidores) ou a montante (fornecedores), de modo que tais distribuidores e/ou 

fornecedores estariam comprometidos à recusa de celebração de contrato com terceiros. 

Assim como as recusas de licenciar como restrições-fim, as restrições-meio 

associadas à implementação de políticas de exclusividade também serão abordadas no 

presente trabalho, justamente em decorrência da sua pertinência ao tema em debate.54 Até 

porque, como nos ensina Gonçalves, a exclusividade e a recusa de licenciar são “dois lados 

da mesma moeda”. Confira-se: 

 
Ademais, as recusas de contratar associadas a ajustes de exclusividade 
não divergem das outras modalidades de recusa por nós analisadas, 
quanto aos potenciais efeitos anticompetitivos sobre o mercado 
(fechamento e elevação dos custos dos rivais), não justificando 
tratamento autônomo, como acontece, por exemplo, com a fixação de 
preços de revenda. A exclusividade é, frequentemente, a “outra face” da 
recusa de contratar.55 

 

Por fim, outra distinção existente neste trabalho diz respeito à dependência dos 

agentes no mercado relevante. Em consonância com a classificação proposta por Salomão 

Filho,56 a recusa de contratar pode ocorrer em um contexto de dependência absoluta (em 

mercados caracterizados pela existência de poder no mercado, bens essenciais ou de 

utilidade pública, deficiências de informação, retorno crescente de escala), relativa 

(empresarial, conjuntural ou de sortimento) ou inexistente (do mercado em relação ao 

agente que se recusa a contratar). Voltaremos a tratar desta classificação a seguir. 

Postas as distinções e particularidades preliminares em relação ao tratamento 

concorrencial da recusa de contratar no presente trabalho, passa-se à análise da matéria 

propriamente dita. A primeira tarefa, ao nosso ver, é analisar a jurisprudência comparada, 

lançando mão de sistemas mais experientes como os dos Estados Unidos e União Europeia. 

 
																																																													
54 Cumpre notar que a exclusividade também pode se manifestar por meio de políticas de seleção e 
descontos, como reconhecido pelo CADE nos autos dos Atos de Concentração n. 08012.002870/2012-38, n. 
08012.006706/2012-08, n. 08700.003898/2012-34 e n. 08700.003937/2012-01, julgados conjuntamente, bem 
como nos autos do Ato de Concentração n. 08700.004957/2013-72. 
55 GONÇALVES, Priscila Brolio. Op. cit., p. 119. Vide MELAMED, Douglas. Exclusive Dealing 
Agreements and Other Exclusionary Conduct: Are There Unifying Principles? Antitrust Law Journal, n. 
73, p. 375-412, 2005-2006, apud GONÇALVES, Priscila Brolio. Op. cit. 
56 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: as condutas. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 198 et 
seq. 
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2.1 Racionalidade e efeitos anticompetitivos da recusa de licenciar vertical 

 

As recusas de licenciar sobre mercados relacionados verticalmente se qualificam 

como uma das modalidades de restrições verticais. Com ampla sustentação nas 

denominadas teorias de monopólio, tais restrições foram por muito tempo analisadas sob a 

presunção de ilicitude, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa.57 

A ilicitude per ser das restrições verticais se relacionavam à grande importância 

dada ao mercado pulverizado pela Escola de Harvard. Nessa perspectiva, considerando que 

tais restrições permitiriam ao agente econômico aumentar o seu poder de monopólio 

através da elevação das barreiras à entrada, condutas desse tipo foram originalmente 

consideradas ilícitas, sem uma análise casuísta. 

Como demonstrado acima, a perspectiva econômica começa a ser alterada sob o 

viés da Escola de Chicago. Mais preocupada com a eficiência alocativa alcançada pelas 

ações no mercado, a doutrina marginalista defendia que as restrições verticais seriam 

importantes ferramentas para a geração de eficiências, revelando-se, via de regra, pró-

competitiva. 

Um dos aspectos econômicos mais curiosos das restrições verticais foi apontado 

pela teoria dos custos de transação formulada por Oliver Williamson. Sob tal acepção, as 

restrições verticais muitas vezes são justificadas pela integração vertical, que, por sua vez, 

permitiria a redução dos custos de transação e a garantia da disponibilidade dos insumos 

necessários à atividade econômica (embora possam, por outro lado, majorar custos 

relativos ao novo mercado integrado). 

Percebe-se, portanto, que as restrições verticais são matéria de extenso debate no 

Direito Concorrencial. De fato, embora não pareça haver fundamento para a presunção de 

sua ilicitude, tampouco o contrário é verdadeiro. As restrições verticais podem ser 

utilizadas de modo pró-competitivo, amparadas em justificativas econômicas relativas à 

eficiência alocativa, economia de custos e combate ao free-riding, mas podem 

eventualmente gerar a elevação das barreiras à entrada ou dos custos dos rivais já 

instalados, além de preços finais mais elevados e facilitação à colusão.58 

																																																													
57 Vide WILLIAMSON, Oliver. The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational 
Contracting. New York-London. The Free Press-Colier Macmillan Publishers, 1986. 
58 Nesse sentido, vide DOBSON, Paul W.; WATERSON, Michael. Vertical Restraints and Competition 
Policy. Office of Fair Trading Research Papers, n. 12, dez. 1996; KORAH, Valentine; O’SULLIVAN 
Dennis. Distribution Agreements Under the EC Competition Rules. Oxford; Portland, Oregon: Hart, 
2002. 
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Em vista da complexidade do tema, a análise das restrições verticais sob a ótica do 

Direito Concorrencial deve se pautar não somente pela identificação do poder econômico, 

mas também pela adequada avaliação de justificativas e efeitos da conduta. E mais, 

tratando-se de conduta com potenciais efeitos anti- e pró-competitivos, as restrições 

verticais devem ser analisadas casuisticamente, sob os ditames da regra da razão. 

Especificamente em relação à recusa de contratar, a racionalidade da conduta pode 

estar fundamentada: (a) na suficiência da distribuição; (b) em obrigações contratuais ou 

arranjos comerciais (sistemas de distribuição exclusiva ou seletiva); (c) sanções contratuais 

entre parceiros; (d) alocação de recursos escassos; (e) disputas comerciais, dentre outros.59 

Por sua vez, políticas de exclusividade podem estar relacionadas à melhoria na distribuição 

de produtos, combate ao free riding, proteção de investimentos e redução de custos de 

transação. 

 

2.2 A recusa de contratar na Europa 

 

A partir de 1982, a União Europeia passou a analisar as restrições verticais de 

forma menos rígida, levando em consideração a sua racionalidade e seus efeitos sobre o 

mercado. Essa tendência foi ratificada pelo Discussion Paper editado pela Comissão 

Europeia em 2005. A despeito da análise mais flexível e econômica das restrições 

verticais, a União Europeia reserva a algumas práticas a alcunha de restrições hardcore, 

ilícitos per se diante da relevância de seus efeitos anticompetitivos. 

Ao regular a matéria no cenário legislativo europeu, o TFEU estabelece as 

diretrizes sob as quais seriam analisadas as recusas de contratar na modalidade vertical. 

Curioso notar que a legislação subdivide o seu tratamento de forma binária, prevendo duas 

situações distintas, quais sejam, a recusa de contratar derivada de acordo (o que, a 

princípio, dispensaria a avaliação de poder de mercado) e a recusa como prática unilateral 

(e que, portanto, torna imprescindível a existência de dominância). 

Nesse sentido, o artigo 101 da atual versão consolidada do TFEU expressamente 

proíbe acordos que tenham por objeto ou efeito eliminar ou limitar a concorrência 

(potencial ou efetiva), nos seguintes termos: 

 

																																																													
59 AMERICAN BAR ASSOCIATION. Section Of Antitrust Law. Refusals to Deal and Exclusive 
Distributorship. American Bar Association Section of Antitrust Law Monograph. [Chicago], n. 9, 1983. 
64 p. 
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Artigo 101º 
(ex-artigo 81º TCE) 
1. São incompatíveis com o mercado interno e proibidos todos os acordos 
entre empresas, todas as decisões de associações de empresas e todas as 
práticas concertadas que sejam suscetíveis de afetar o comércio entre os 
Estados-Membros e que tenham por objetivo ou efeito impedir, restringir 
ou falsear a concorrência no mercado interno, designadamente as que 
consistam em: […] 

 

Com base no dispositivo legal acima transcrito, a jurisprudência da Comissão 

Europeia tem ampliado a interpretação para abranger práticas unilaterais adotadas por 

agentes como decorrência de acordos previamente celebrados.60 Significa dizer que a 

recusa de contratar fundamentada em acordo de exclusividade (ou ajustes contratuais com 

o mesmo efeito prático, como políticas de descontos, fidelidade ou volume mínimo) podem 

ser analisadas pela Comissão Europeia sob o prisma do artigo 101 do TFEU. 

Para elucidar como a matéria vem sendo tratada pela Comissão Europeia, vale 

mencionar os diversos casos envolvendo grandes fabricantes de sorvetes relacionados à 

Unilever.61 Nos casos relatados a seguir, como condição para o fornecimento gratuito de 

geladeiras aos varejistas, os fabricantes exigiam que fossem utilizadas exclusivamente para 

o acondicionamento dos seus produtos. Alguns casos chegavam até mesmo a estipular 

comercialização exclusiva dos produtos em todo o estabelecimento. 

Em decorrência da exclusividade imposta contratualmente, os varejistas recusavam-

se a adquirir produtos de outros fornecedores concorrentes, em detrimento da concorrência 

entre marcas. A recusa teria o condão de aumentar a barreira a novos entrantes ou os custos 

para a consolidação de concorrentes já estabelecidos no mercado, na medida em que o 

acesso a estruturas de distribuição/comercialização era dificultado ou impedido. 

Embora os fabricantes (que respondiam por parcela substancial do mercado) 

alegassem que a exclusividade poderia efetivamente melhorar a distribuição de produtos, a 

Comissão Europeia reiteradas vezes reconheceu que a conduta poderia excluir 

completamente a concorrência (especialmente em estabelecimentos varejistas onde não era 

possível alocar mais de um equipamento) e, consequentemente, prejudicar os 

consumidores. Nesse sentido, a Comissão consignou que, para que se considerasse a 

justificativa econômica, não bastaria o aumento da eficiência entre as empresas 

contratantes (melhoria na distribuição dos sorvetes dos fabricantes que impuseram a 

																																																													
60 GONÇALVES, Priscila Brolio. Op. cit., p. 142. 
61 Cita-se, como exemplo, os casos Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG (Caso 93/405), Langnese-Iglo 
GmbH e HB Ice Cream Ltd., todos analisados pela Comissão Europeia. 
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exclusividade), mas revelava-se necessária a existência de vantagens a todos (incluindo os 

próprios consumidores). 

Nos casos analisados acima, a exclusividade era imposta por agentes que detinham 

parcela substancial do mercado de fabricação de sorvetes. Como circunstância agravante, a 

Comissão Europeia constatou a inviabilidade comercial de manutenção de mais de uma 

geladeira pelos varejistas, bem como a baixa probabilidade de que a geladeira recebida 

gratuitamente pelo varejista fosse substituída. Tais fatos evidenciavam a restrição de 

liberdade dos varejistas e, consequentemente, o fechamento do mercado. 

Embora o artigo 101 do TFEU não pressuponha uma análise de poder de mercado, 

os casos analisados acima parecem indicar que o poder de mercado dos fabricantes de 

sorvetes foi considerado pela Comissão durante a avaliação concorrencial. 

Posteriormente, a discussão foi retomada pela Comissão Europeia no mercado de 

refrigerantes. Em 2005, a Coca-Cola e a Comissão celebraram termo de compromisso para 

encerrar uma longa investigação que já durava cinco anos.62 Segundo o termo firmado, a 

Coca-Cola (e suas engarrafadoras) comprometiam-se a ceder 20% do espaço nas próprias 

geladeiras para o acondicionamento de quaisquer produtos, concorrentes ou não. Além 

disso, os investigados cessariam de estabelecer contratualmente: (i) a proibição de compra 

de outras marcas; (ii) a fixação de percentagem mínima de compra da marca Coca-Cola; 

(iii) a concessão de descontos de meta; e (iv) a venda casada intramarca. Depreende-se 

que, neste caso, a preocupação concorrencial não se restringia à exclusividade imposta pela 

concessão da geladeira, mas também às políticas contratuais de venda mínima e descontos 

condicionados, que em muitos casos geram os mesmos efeitos práticos verificados pela 

exclusividade.63 

Depreende-se, portanto, que as recusas de contratar fundadas em acordos de 

fornecimento ou distribuição são analisadas à luz do artigo 101 do TFEU avaliando-se o 

poder de mercado dos envolvidos e a potencialidade de efeitos anticoncorrenciais 

(especialmente o fechamento do mercado). 

Embora haja uma avaliação perfunctória da participação de mercado dos agentes 

envolvidos, o artigo 101 (voltado a práticas restritivas fundamentadas em acordos entre 

																																																													
62 Caso COMP/39.116/B – Coca-Cola. 
63 A mesma linha foi seguida nos casos Nutrasweet e Shotton Paper Co. Neste a Comissão determinou à 
empresa a limitação de compra de insumos a 85% provenientes dos dois maiores fornecedores e o restante a 
ser pulverizado no mercado. Naquele, a Comissão induziu a Coca-Cola e Pepsi a abandonarem o contrato de 
compra exclusiva com a maior produtora mundial de aspartame, na medida em que as quantidades previstas 
contratualmente correspondiam a praticamente toda a produção do fornecedor, o que poderia configurar 
exclusividade de fato. 
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agentes) não elenca a posição dominante como pressuposto de sua aplicação, como o faz o 

artigo 102 do TFEU. Ou seja, se, naquele, a existência de acordo torna desnecessária a 

inquirição sobre posição dominante,64 neste, a existência de posição dominante afigura-se 

como critério imprescindível para a sua aplicabilidade, independentemente da configuração 

de acordo ou não. 

De fato, o artigo 102 do TFEU dispõe sobre o abuso de posição dominante no 

mercado interno, o que pode incluir o uso desta posição para limitar a distribuição em 

detrimento dos consumidores. Confira-se: 

 

Artigo 102º 
(ex-artigo 82º do TCE) 
É incompatível com o mercado interno e proibido, na medida em que tal 
seja suscetível de afetar o comércio entre os Estados-Membros, o facto de 
uma ou mais empresas explorarem de forma abusiva uma posição 
dominante no mercado interno ou numa parte substancial deste. 
Estas práticas abusivas podem, nomeadamente, consistir em: 
a) Impor, de forma direta ou indireta, preços de compra ou de venda ou 
outras condições de transação não equitativas; 
b) Limitar a produção, a distribuição ou o desenvolvimento técnico em 
prejuízo dos consumidores; 
c) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no 
caso de prestações equivalentes colocando-os, por esse facto, em 
desvantagem na concorrência; 
d) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros 
contraentes, de prestações suplementares que, pela sua natureza ou de 
acordo com os usos comerciais, não têm ligação com o objeto desses 
contratos. 

 

Sobre o tema, a Comissão Europeia, por meio de sua Direção-Geral da 

Concorrência, ofereceu à consulta pública a aplicação do artigo 102 do TFEU em 2005, 

discussão esta que originou o denominado Dicussion Paper.65 Dentre outros aspectos, o 

documento discute a aplicabilidade do dispositivo legal a hipóteses envolvendo políticas de 

exclusividade e descontos condicionais, além da própria recusa em contratar. 

																																																													
64 Nos termos do “DG Competition Discussion Paper on the Application of Article 82 of the Treaty to 
Exclusionary Abuses”, item 20, o poder de mercado (tratado como sinônimo de dominância) é definido como 
“a habilidade de uma empresa comportar-se independentemente de seus concorrentes, clientes, fornecedores 
e, em última instância, do consumidor”, podendo fixar preços acima dos níveis competitivos, vender produtos 
de qualidade inferior ou reduzir a sua taxa de inovação a níveis inferiores àqueles que existiriam em 
mercados competitivos, dentre outras condutas. Os critérios de identificação foram estabelecidos em United 
Brands e Hoffman/La Roche, analisados pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. (EUROPEAN 
COMMISSION. DG Competition Discussion Paper on the Application of Article 82 of the Treaty to 
Exclusionary Abuses. Bruxelas, dez. 2005. Disponível em: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/art82/ 
discpaper2005.pdf. Acesso em: 15 set. 2018) 
65 Ibidem. 



52 

No que se refere às políticas de exclusividade e descontos condicionais, a discussão 

tangencia os idênticos efeitos práticos de ambas as políticas, na medida em que os 

descontos condicionais têm o condão de induzir os distribuidores (relacionados 

verticalmente) a concentrar as suas compras nos produtos do fornecedor em posição 

dominante, a fim de se beneficiarem dos descontos e, portanto, recusar a aquisição de 

produtos dos demais fornecedores concorrentes (em vista da sua limitada capacidade de 

absorção da oferta). Tais políticas tendem ao fechamento do mercado. 

O raciocínio acima não é novidade, fundamentando também a aplicação do artigo 

101 do Tratado. O agravante neste caso se refere ao fato de que a posição dominante 

gozada por um determinado fornecedor no mercado seria suficiente para induzir a 

dependência dos distribuidores em relação a ele, independentemente de políticas de 

exclusividade ou descontos condicionais. Confira-se, nesse sentido, os ensinamentos de 

Gonçalves66: 

 
A existência de posição dominante por parte de um fornecedor já é 
suficiente para fazer com que os distribuidores, mesmo na ausência de 
medidas que incentivem a fidelidade, efetuem a maior parte de suas 
compras da empresa dominante. Isso porque para uma parcela substancial 
da demanda nesse mercado, não há bons substitutos para o produto (ou 
produtos) da empresa dominante. Assim, os distribuidores precisam ter os 
produtos em estoque, a fim de satisfazer as preferências dos 
consumidores, seus clientes, e atingir uma escala viável de negócios.67 

 

A existência de posição dominante ou a condição de “must stock item”, por si só, 

não poderia configurar ilícito concorrencial. Deve-se inquirir, contudo, se esta posição não 

																																																													
66 GONÇALVES, Priscila Brolio. Op. cit., p. 157 
67 No mesmo sentido: “A posição dominante do fornecedor fará com que, em média, os compradores, 
também sem medidas de aumento de fidelidade, comprem grande parte ou mesmo a maioria de suas compras 
do fornecedor dominante. A posição dominante implica geralmente que, para uma boa parte da procura no 
mercado, não há substitutos adequados ao produto do fornecedor dominante, porque, por exemplo, a sua 
marca é um ‘item de necessidade obrigatório’ preferido por muitos consumidores finais ou porque as 
restrições de capacidade dos outros fornecedores são tais que uma boa parte da demanda só pode ser 
fornecida pelo fornecedor dominante. Para distribuidores, pode ser necessário negociar os produtos do 
fornecedor dominante para poder satisfazer uma parte importante da demanda de seus clientes e para alcançar 
uma escala viável de negócios.” Tradução livre de: “The dominant position of the supplier will make that on 
average the buyers, also without loyalty enhancing measures, will buy a large part or even most of their 
purchases from the dominant supplier. The dominant position usually implies that for a good part of demand 
on the market there are no proper substitutes to the dominant supplier’s product, because for instance its 
brand is a ‘must stock item’ preferred by many final consumers or because the capacity constraints on the 
other suppliers are such that a good part of demand can only be provided for by the dominant supplier. For 
distributors it may be necessary to trade in the dominant supplier’s products in order to be able to satisfy an 
important part of their customers’ demand and in order to reach a viable scale of business.” (EUROPEAN 
COMMISSION. DG Competition Discussion Paper… Op. cit., p. 41, § 143) 
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atribuiria ao agente maiores responsabilidades perante a sociedade relativamente aos 

demais, como proposto acima. 

Em relação à recusa de negociar propriamente dita, o Discussion Paper analisa tais 

condutas sob três perspectivas, quais sejam: (i) término de relação comercial pré-existente; 

(ii) recusa de fornecimento de produtos, informações ou licenciamento de propriedade 

intelectual; e (iii) recusa de acesso a bens de utilidade essencial ou redes. 

A recusa de manter relações comerciais será considerada abusiva à luz do artigo 

102 do TFEU quando houver (i) o término de relação pré-existente68 (ii) pelo agente 

detentor de posição dominante, sendo tal conduta (iii) objetivamente injustificável69 e (iv) 

suscetível de afetar a concorrência no mercado de forma significante.70 

Da mesma forma, a recusa de iniciar o fornecimento de produtos seria analisada 

pela Comissão Europeia à luz da: (i) caracterização da conduta como recusa (ainda que 

indireta); (ii) existência de posição dominante; (iii) suscetibilidade de prejuízo à 

concorrência; e (iv) inexistência de justificativa objetiva; com a adição do quinto requisito, 

qual seja, (v) a indispensabilidade do produto ofertado pela empresa dominante..71 

Curioso notar que o artigo 102 do TFEU é citado como fundamento legal também 

nos casos europeus em que se discute (explícita ou implicitamente) a doutrina da 

infraestrutura essencial, ou essential facilities. A doutrina representa a mais clássica e, 

simultaneamente, mais polêmica hipótese de recusa de contratar como ilícito contratual. 

																																																													
68 Este primeiro critério significa perquirir o comportamento da empresa dominante, devendo este ser 
caracterizado como término de uma relação pré-existente. Vale ressaltar que o término pode se dar de forma 
indireta, ou seja, por meio da sua indução através de práticas como cobrança de preços abusivos, condições 
gravosas ou deterioração da qualidade dos produtos ou serviços oferecidos. 
69 A título ilustrativo, se o término estiver pautado na incapacidade do distribuidor de cumprir com as suas 
obrigações contratuais, a rescisão será legítima. A empresa dominante também pode argumentar que está 
encerrando o relacionamento de fornecimento porque deseja realizar por si própria as atividades a jusante — 
em tal situação, cabe à empresa dominante demonstrar que os consumidores estarão em melhor situação com 
o fim da relação de fornecimento. 
70 Nos termos do Discussion Paper (EUROPEAN COMMISSION. DG Competition Discussion Paper… 
Op. cit.), o abuso será caracterizado quando a rescisão for susceptível de causar um efeito negativo sobre a 
concorrência no mercado a jusante. A rescisão de um único distribuidor no mercado a jusante não constitui, 
em si, um abuso, até porque o impacto pode ser mitigado pela existência de diversos concorrentes no 
mercado a jusante. No entanto, se o proprietário do input estiver ele próprio ativo no mercado a jusante e 
rescindir o fornecimento a um dos seus poucos concorrentes, presume-se normalmente que existe um efeito 
negativo sobre a concorrência no mercado a jusante. 
71 Diversos precedentes da Comissão Europeia traduzem os requisitos de indispensabilidade do produto e de 
suscetibilidade de prejuízo à concorrência pela proibição de recusas que possam resultar na eliminação de 
concorrentes no mercado a jusante. A título ilustrativo, menciona-se os casos Commercial Solvents versus 
Commission (Casos 6/73 e 7/73), Hughin versus Commission (Caso 22/788), Napier Brown – British Sugar e 
BB/Boosey and Hawkes. 
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Na Europa, a expressão surge pela primeira vez no caso Sealink/B&I – Holyhead, 

julgado pela Comissão Europeia em 1992.72 No caso em análise, a B&I ofereceu denúncia 

sob a alegação de que a sua concorrente Sealink operava os seus serviços portuários de 

modo a causar o máximo desconforto e inconvenientes para os seus clientes-concorrentes 

no mercado de serviços de transporte via ferry. A conduta foi qualificada como recusa 

indireta de contratar e a Sealink foi condenada pela Comissão. 

Embora a Comissão Europeia tenha expressamente utilizado a expressão essential 

facility durante a análise do caso Sealink, o fundamento legal se ampara no artigo 102 do 

Tratado, como mencionado acima. Inclusive, alguns doutrinadores entendem que não 

haveria distinções em relação à aplicação do direito antitruste em precedentes como 

Commercial Solvents.73 Neste caso, uma fabricante de substância usada no tratamento de 

tuberculose dependia do fornecimento de insumos da Commercial Solvents, que, por sua 

vez, passou a recusar o fornecimento quando se integrou verticalmente, atuando no 

mercado a jusante. Detentora de posição dominante no mercado do insumo, a recusa teria o 

efeito de eliminar a concorrência no mercado a jusante.74 

Trata-se, portanto, do mesmo entendimento aplicado no caso Sealink. Ambos se 

fundamentam na aplicação do artigo 102 (ex-artigo 82) do TFEU em decorrência do 

fechamento de mercado a jusante por meio da recusa de contratar por parte da detentora de 

posição dominante a montante. 

A despeito da importância dos precedentes acima, a doutrina europeia da 

infraestrutura essencial restou mais claramente delineada a partir do caso Sea 

Containers/Stena Sealink, no qual a Comissão Europeia identificou os critérios para a sua 

configuração. 

Ao analisar o caso, a Comissão identificou os seguintes elementos da doutrina: (i) a 

existência de um bem essencial (único ou muito difícil de duplicar, e necessário para 

qualquer agente que queira atuar em determinado mercado);75 (ii) distinção entre o 

mercado da infraestrutura e o mercado no qual a mesma é utilizada como insumo (e no 

qual aquele que demanda acesso atua ou pretende atuar); (iii) recusa injustificada de acesso 

																																																													
72 COMISSÃO EUROPEIA. Sealink/B&I – Holyhead. Disponível em: http://ec.europa.eu/competition/ 
antitrust/cases/dec_docs/34174/34174_2_2.pdf. Acesso em: 15 set. 2018. 
73 WISH, Richard. Competition Law. 5 ed. Oxford University, 2005. 
74 No mesmo sentido, o caso Hughin também pode ser citado como um precursor da doutrina em análise. 
75 O Discussion Paper editado pela Comissão Europeia (EUROPEAN COMMISSION. DG Competition 
Discussion Paper… Op. cit.) esclarece que o insumo/produto não será qualificado como indispensável se 
houver substitutos ou se for legal ou economicamente possível a sua fabricação/produção por outros agentes. 
No caso de infraestrutura propriamente dita, a essencialidade está relacionada à impossibilidade ou 
inviabilidade econômica da sua duplicação. 
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por parte de seu controlador, podendo tal recusa caracterizar-se inclusive em situações em 

que o acesso, embora não seja diretamente negado, seja dificultado a ponto de tornar-se 

inviável; (iv) suscetibilidade de eliminação da concorrência,76 em se concretizando a 

recusa; e (v) utilização da infraestrutura em um novo produto ou aplicação.77 

A partir de então, a jurisprudência europeia vem adotando a doutrina da 

infraestrutura essencial com certa consistência, contemplando casos em que os pedidos de 

acesso foram negados78 e concedidos79 pela Comissão Europeia, mas sempre tangenciando 

os critérios elencados no caso Sea Containers/Stena Sealink. A doutrina ainda foi aplicada 

e desenvolvida em casos envolvendo o licenciamento compulsório de propriedade 

intelectual, os quais serão tratados mais adiante. 

Embora tenha se originado nos Estados Unidos, foi nos tribunais europeus que a 

doutrina recebeu uma aplicação mais coerente, uniforme e abrangente. De fato, como se 

verá a seguir, a doutrina europeia parece indicar uma flexibilidade maior (aplicando-se 

potencialmente a um maior número de situações) em comparação à postura conservadora 

dos tribunais americanos. 

 

2.3 A recusa de contratar nos Estados Unidos 

 

De forma semelhante ao que ocorre no cenário europeu, a legislação antitruste dos 

Estados Unidos da América também subdivide a análise das condutas entre aquelas 

baseadas em acordos (artigo 1º do Sherman Act) e aquelas puramente unilaterais 

perpetradas por empresas detentoras de posição dominante (artigo 2º do Sherman Act). 

																																																													
76 Neste ponto, pergunta-se qual é o grau de concorrência a ser eliminada para que a doutrina reste 
configurada? Hatzopoulos consigna que a doutrina visa manter concorrência no mercado suficiente para 
propiciar o benefício dos consumidores. Para tanto, deve-se considerar critérios quantitativos (quanto 
concorrentes remanesceriam) e qualitativos (quais os concorrentes e tipo de concorrência remanescente). Não 
se descarta, contudo, que a suficiência da concorrência se reveste de um juízo de valor e, portanto, ampara-se 
em análise complexa envolvendo elevada subjetividade do intérprete. (HATZOPOULOS, Vassilis. Refusal to 
Deal: The EC Essential Facilities Doctrine. In: AMATO, Giuliano; EHLERMANN, Claus-Dieter. EC 
Competition Law: A Critical Assessment. Oxford; Portland, Oregon: Hart, 2007, p. 333-375) 
77 Este critério também é alvo de críticas. Hatzopoulos (Ibidem) ressalta a dificuldade de se definir o conceito 
de “novidade”, além de que o requisito se mostra incoerente ao indicar a obrigatoriedade de contratação tão 
somente quando houver perspectiva de inauguração de um novo mercado, e não em mercados preexistentes. 
78 Os pedidos de acesso a insumos foram denegados nos casos Tiercé Ladbroke v. Comission, European 
Night Services v. Comission e Oscar Bronner v. Mediaprint, sob o entendimento de que os insumos não eram 
essenciais. 
79 Foram concedidos os pedidos de acesso/obrigatoriedade de contratar nos já citados casos B&I/Sealink, Sea 
Containers/Stena Sealink, além dos casos London European/Sabena, British Midland/Era Lingus, Fag-
Flughfen Frankfurt/Main AG e Alpha Flight Services/Aéroports de Paris. 
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Preliminarmente, cumpre ressaltar que, no Direito Antitruste estadunidense, os 

acordos de exclusividade são tratados sob a regra da razão desde 1967, após o advento do 

precedente Arnold, Schwinn & Co. (388 US 365). 

No referido precedente, com fulcro na liberdade contratual, enfatizando ainda a 

concorrência intermarcas no caso concreto, a Suprema Corte consignou que  

 
o fabricante de um produto cujas marcas substitutas ou equivalentes 
estejam prontamente disponíveis no mercado pode selecionar os seus 
clientes, e para este fim ele pode franquear certos distribuidores para os 
quais, exclusivamente, ele venderá seus produtos. Se a restrição parar 
nesse ponto — se nada mais estiver envolvido além do confinamento 
vertical das vendas do próprio fabricante aos distribuidores selecionados 
—, e se produtos concorrentes estiverem prontamente disponíveis a 
outros, a restrição, baseada nesses fatos apenas, não violaria o Sherman 
Act.80 

 

Posteriormente, o precedente foi superado pela decisão da Suprema Corte no caso 

GTE Sylvania (1977), estabelecendo a prevalência da regra da razão para a análise de todos 

os tipos de restrições (incluindo as restrições territoriais e de clientes, que haviam sido 

tratadas como ilícito per se no passado). 

Neste cenário, a análise da licitude da recusa de contratar fundada na existência de 

obrigação contratual de exclusividade, em políticas de descontos ou afins acompanha o 

tratamento concedido às restrições verticais que lhe deram causa, submetendo-se, portanto, 

à análise sob a perspectiva da regra da razão. 

Ao reputar ilícito qualquer acordo que restrinja o comércio,81 o artigo 1º do 

Sherman Act pode ser aplicado à análise de restrições verticais abrangendo arranjos 

contratuais que prevejam exclusividade, políticas de descontos, metas ou outros ajustes 

com o mesmo efeito prático. Não bastasse, as cortes estadunidenses também tendem a 

estender a aplicação do artigo 1º do Sherman Act às condutas unilaterais decorrentes de 

acordos.82 

																																																													
80 Tradução livre de: “At the other extreme, a manufacturer of a product other and equivalent brands of which 
are readily available in the market may select his customers, and, for this purpose, he may “franchise” certain 
dealers to whom, alone, he will sell his goods. Cf. United States v. Colgate & Co., 250 U. S. 300 (1919). If 
the restraint stops at that point -- if nothing more is involved than vertical “confinement” of the 
manufacturer’s own sales of the merchandise to selected dealers, and if competitive products are readily 
available to others, the restriction, on these facts alone, would not violate the Sherman Act”. (ESTADOS 
UNIDOS. United States v. Arnold, Schwinn & Co., 388 U.S. 365 (1967). Disponível em: 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/388/365. Acesso em: 16 set. 2018) 
81 “Artigo 1º. Todo contrato, combinação na forma de confiança ou de outra forma, ou conspiração, na 
restrição do comércio ou comércio entre os vários Estados, ou com nações estrangeiras, é declarado ilegal.” 
82 Vide, a título ilustrativo, os precedentes Parke, Davis & Co. e Russell Stover. 
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Significa dizer que a recusa de contratar será considerada ilícita à luz do artigo 1º 

do Sherman Act quando (i) decorrer de um contrato, combinação ou concertação83 e (ii) 

restringir desarrazoadamente o comércio, ou seja, tenha o condão de produzir efeitos 

anticompetitivos. 

No que se refere à demonstração de efeitos anticompetitivos, a jurisprudência 

estadunidense procede a uma análise objetiva da conduta, ou seja, deixa de considerar a 

intenção dos agentes envolvidos, analisando tão somente se a conduta gerou concretamente 

ou poderia gerar potencialmente efeitos anticompetitivos,84 como o fechamento do 

mercado ou o enfraquecimento dos distribuidores que negociavam marcas concorrentes 

(concorrência intermarcas). 

A despeito disso, nos casos de exclusividade de distribuição, os tribunais 

estadunidenses se mostraram bastante liberais, deixando de reconhecer efeitos 

anticompetitivos tanto em situações em que o número de distribuidores permaneceu igual 

quanto em situações em que houve a redução do número de distribuidores, sob o 

entendimento de que a legislação protegeria a própria concorrência, e não os concorrentes 

em si, sendo, portanto, imprescindível a existência de prejuízo ao mercado e à concorrência 

(não bastando a demonstração de prejuízos individuais).85 

Os efeitos anticompetitivos provenientes de arranjos contratuais contendo ajustes 

de exclusividade podem ainda ser aferidos pelos testes de substancialidade aplicados pela 

Suprema Corte nos precedentes Standard Oil Co. v. United States (337 US 293)86 e Tampa 

Eletric Co. v. Nashville Coal Co. (365 U.S. 320).87 

No primeiro caso, a Suprema Corte reconheceu que os acordos de negociação 

exclusiva eram praxe no mercado relevante, sendo que as sete principais concorrentes (que 

praticavam ajustes exclusivos) eram responsáveis por 65% das vendas no oeste dos 

Estados Unidos e controlavam 76% de todos os pontos de venda.88 Diante disso, a 

																																																													
83 Nesse sentido, restando descaracterizado o elemento “acordo”, a prática não poderia ser considerada ilícita 
à luz do artigo 1º do Sherman Act, embora possa ser questionada à luz do artigo 2º do mesmo diploma legal, 
conforme se verá a seguir. A caracterização do elemento “acordo” foi discutida nos casos Colgate (Caso 250 
U.S. 300), United States v. Parke, Davis & Co. (362 U.S. 752) e Monsanto v. Spray-Rite Service Corp. (465 
U.S. 752). 
84 Vide AMERICAN BAR ASSOCIATION. Section Of Antitrust Law. Antitrust Law Developments. 6 ed., 
[Chicago], 2006, p. 162-163. 
85 Nesse sentido, vide GONÇALVES, Priscila Brolio. Op. cit., p. 176. 
86 ESTADOS UNIDOS. Standard Oil Co. v. United States, 337 U.S. 293 (1949). Disponível em: 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/337/293. Acesso em: 16 set. 2018. 
87 ESTADOS UNIDOS. Tampa Elec. Co. v. Nashville Coal Co., 365 U.S. 320 (1961). Disponível em: 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/365/320. Acesso em: 16 set. 2018. 
88 No oeste dos Estados Unidos, os contratos da Standard cobriam 16% de todas as lojas de varejo, 6,7% da 
gasolina vendida e cerca de US$ 58 milhões em vendas anuais. A Standard detinha uma participação no 
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Suprema Corte reconheceu que as políticas de exclusividade das grandes petrolíferas 

configurariam um fechamento substancial do mercado relevante.89 O teste ficou conhecido 

como “teste de substancialidade quantitativa”. 

No segundo caso, a Suprema Corte levou em consideração o mercado relevante 

efetivo,90 as condições competitivas do mercado (v.g., não havia nenhum vendedor com 

posição dominante91), as características das operações das partes (v.g., a duração do 

contrato) e outras peculiaridades do caso para entender que não havia fechamento de um 

																																																																																																																																																																																									
mercado de gasolina do oeste dos Estados Unidos de 23%, enquanto seus seis principais concorrentes, que 
também empregavam acordos de negociação exclusiva, representavam 42% desse mercado. Juntas, as sete 
maiores empresas venderam 65% da gasolina no oeste dos Estados Unidos. Em termos de lojas de varejo, as 
sete principais empresas controlavam 76% de todas as estações. 
89 “O Tribunal Distrital considerou que a exigência de demonstrar uma diminuição real ou potencial da 
concorrência ou uma tendência para estabelecer o monopólio era adequadamente satisfeita pela prova de que 
os contratos cobriam ‘um número substancial de estabelecimentos e uma quantidade substancial de produtos, 
considerados comparativamente ou não’. Dada essa substancialidade quantitativa, a diminuição substancial 
da concorrência — assim argumentou o tribunal — é um resultado automático, pois a própria existência de 
tais contratos nega aos concessionários a oportunidade de negociar produtos de fornecedores concorrentes e 
exclui fornecedores de acesso a estabelecimentos controlados por aqueles revendedores.” Tradução livre de: 
“The District Court held that the requirement of showing an actual or potential lessening of competition or a 
tendency to establish monopoly was adequately met by proof that the contracts covered ‘a substantial 
number of outlets and a substantial amount of products, whether considered comparatively or not.’ Given 
such quantitative substantiality, the substantial lessening of competition — so the court reasoned — is an 
automatic result, for the very existence of such contracts denies dealers opportunity to deal in the products of 
competing suppliers and excludes suppliers from access to the outlets controlled by those dealers.” 
90 O Tribunal constatou que os dois tribunais inferiores se centraram num mercado relevante artificialmente 
restrito à Flórida, enquanto a análise deveria ter sido feita considerando grande parte do Leste dos Estados 
Unidos: “Ao aplicar essas considerações aos fatos do caso que nos foi submetido, parece claro que tanto a 
Corte de Apelações como a Corte Distrital não deram o efeito necessário a um fator de controle no caso — a 
área de mercado competitivo relevante. […] O carvão continuou vindo de pelo menos sete estados. [Nota de 
rodapé 15] A partir destas estatísticas, parece claro que o volume proporcional do produto total de carvão 
relevante, relativamente ao qual o contrato contestado se opõe à concorrência, inferior a 1%, é, no plano 
conservador, bastante insubstancial. Um número mais preciso, mesmo supondo que a preempção na medida 
do máximo de antecipação das necessidades totais, 2.250.000 toneladas por ano, seria de 0,77%.” Tradução 
livre de: “In applying these considerations to the facts of the case before us, it appears clear that both the 
Court of Appeals and the District Court have not given the required effect to a controlling factor in the case -
- the relevant competitive market area. […]The coal continued to come from at least seven States. [Footnote 
15] From these statistics, it clearly appears that the proportionate volume of the total relevant coal product 
as to which the challenged contract preempted competition, less than 1%, is, conservatively speaking, quite 
insubstantial. A more accurate figure, even assuming preemption to the extent of the maximum anticipated 
total requirements, 2,250,000 tons a year, would be 0.77%.” 
91 “A determinação restante, portanto, é se a preempção da concorrência na medida da tonelagem envolvida 
tende a restringir substancialmente a concorrência no mercado de carvão relevante. Nós pensamos que não. 
Esse mercado vê um comércio anual superior a 250 milhões de toneladas de carvão e mais de um bilhão de 
dólares — multiplicado por vinte anos, ele se depara com números astronômicos. Não existe aqui nenhum 
vendedor com uma posição dominante no mercado, como na Standard Fashions, supra, nem uma miríade de 
pontos de venda com volume de vendas substancial, juntamente com uma prática ampla de confiar em 
contratos exclusivos, como na Standard Oil, supra, nem um arranjo de amarração claramente restritivo, como 
em International Salt, supra.” Tradução livre de: “The remaining determination, therefore, is whether the 
preemption of competition to the extent of the tonnage involved tends to substantially foreclose competition 
in the relevant coal market. We think not. That market sees an annual trade in excess of 250,000,000 tons of 
coal and over a billion dollars — multiplied by 20 years, it runs into astronomical figures. There is here 
neither a seller with a dominant position in the market, as in Standard Fashions, supra, nor myriad outlets 
with substantial sales volume, coupled with an industry-wide practice of relying upon exclusive contracts, as 
in Standard Oil, supra, nor a plainly restrictive tying arrangement, as in International Salt, supra.” 
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volume substancial do mercado relevante. Por abranger uma análise mais qualitativa da 

concorrência, considerando também peculiaridades das operações e do mercado relevante, 

este teste ficou conhecido como “teste de substancialidade qualitativa”. 

A partir de então, a licitude de arranjos contratuais contendo ajustes de 

exclusividade passou a abranger (i) a avaliação de evidências quanto aos potenciais efeitos 

anticompetitivos do acordo celebrado (neste tópico, exclusividade explícita, políticas de 

fidelidade, preferência ou descontos e, ainda, comprometimento de parte substancial da 

capacidade financeira ou operacional a um único agente seriam todos indícios de 

potencialidade), (ii) a análise do percentual de fechamento do mercado relevante gerado 

pela prática e (iii) a análise das condições de mercado (especialmente no que se refere ao 

grau de concorrência, considerando os concorrentes existentes e novos entrantes), da 

duração do contrato e das justificativas à conduta. 

Se, por um lado, o artigo 1º do Sherman Act se direciona a práticas restritivas 

decorrentes de acordos, a aplicação do artigo 2º prescinde da existência de ajustes 

contratuais. Nesse sentido, o ilícito concorrencial fundado no artigo 2º do Sherman Act 

está calcado na tentativa92 ou efetiva monopolização do comércio. 

Conforme esclarecido por Gonçalves,  

 
nos Estados Unidos, o conceito de monopolização está intimamente 
ligado à existência de “suficiente poder de mercado”, de modo que “as 
autoridades trabalham com a ideia de graus de poder […], evitando-se o 
emprego da expressão ‘abuso’, de difícil caracterização prática”.93 

 

Cumpre ressaltar que, assim como ocorre no cenário europeu, o artigo 2º do 

Sherman Act pode ser aplicado a casos envolvendo acordo ou não — avalia-se 

precipuamente o poder de monopólio do agente. Nesse sentido, para que um acordo de 

exclusividade gere preocupações concorrenciais à luz do artigo 1º do diploma, o patamar 

																																																													
92 Para que se configure a tentativa de monopolização, deve-se notar: (i) a existência de conduta 
exclusionária; (ii) propósito específico de monopolização; e (iii) probabilidade efetiva de obtenção de poder 
de monopólio. 
93 GONÇALVES, Priscila Brolio. Op. cit., p. 79. A autora ainda esclarece que “sob esse aspecto, a 
abordagem norte-americana parece-nos mais realista que a europeia, na medida em que parte da premissa de 
que não existe poder de mercado não exercido (enquanto que os europeus, a exemplo dos brasileiros, 
esforçam-se para distinguir uso de abuso)”. Nesse sentido, se por um lado o modelo europeu adota a ideia de 
responsabilidade especial das empresas detentoras de poder econômico, sendo vedado o abuso desse poder 
(abuso de posição dominante, nos termos do artigo 102 do TFEU), por outro o modelo estadunidense se 
ampara na ideia de tentativa ou concretização de monopólio, alheio à ideia de abuso e mais afeto à noção de 
graus de poder. Sobre o tema, vide CANOY, Marcel; REY, Patrick; VAN DAMME, Eric. Domminance and 
Monopolization. In: NEWMANN, Manfred; WEIGAND, Jürgen. The International Handbook of 
Competition. Cheltenham-Northamptom: Edward Elgar, 2004, p. 210-289. 
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de fechamento de mercado deve ser muito maior. Isso porque o artigo 1º avalia condutas 

de empresas sem posição dominante e que, portanto, têm menor potencial anticompetitivo. 

A título elucidativo, a Corte Distrital dos Estados Unidos94 já havia esclarecido que, 

embora dificilmente percentuais de fechamento de mercado inferiores a 40% ou 50% 

seriam considerados problemáticos à luz do artigo 1º do Sherman Act, o cenário se agrava 

caso a empresa seja detentora de poder de monopólio e estiver sendo investigada à luz do 

artigo 2º do diploma legal. Na mesma linha, o Terceiro Circuito Federal admitiu as 

acusações formuladas em face da 3M com fulcro no artigo 2º do Sherman Act, ainda que 

as mesmas acusações tenham sido rejeitadas quando analisadas à luz do artigo 1º do 

diploma — justamente porque havia uma nítida posição dominante da 3M no mercado.95 

Se, por um lado, o artigo 2º do Sherman Act exige poder de monopólio, por outro 

lado é justamente em decorrência da posição dominante do agente investigado que o 

percentual de fechamento é mais modesto. Tais precedentes apenas ratificam a 

responsabilidade especial atribuída às empresas dominantes, como ocorre no cenário 

concorrencial europeu. 

Uma vez caracterizada a posição dominante ou poder de monopólio, cumpre 

indagar se a recusa de contratar será automaticamente caracterizada como conduta 

exclusionária à luz do artigo 2º do Sherman Act. Ou seja, a existência da recusa e do poder 

de monopólio são as únicas duas variáveis para a aplicabilidade do dispositivo legal? Duas 

são as correntes doutrinárias a tratar do tema. 

A primeira delas96 defende que empresas detentoras de posição dominante ou poder 

de monopólio devem abster-se de condutas exclusionárias, justamente em decorrência da 

responsabilidade qualificada que lhes é imposta como contrapartida pela posição 

privilegiada que gozam no mercado. Estabelece-se, segundo esta corrente, a 

obrigatoriedade de contratar sempre que se perceba existir poder de monopólio do 

agente.97 

A segunda, de cunho mais liberal e atualmente prevalecente,98 sustenta que mesmo 

as empresas monopolistas detêm o direito de dispor livremente dos seus bens e serviços, o 

																																																													
94 United States v. Microsoft Corp. 253 F.3d 34 (D.C. Cir.2001). 
95 LePage’s Inc. v. 3M Co. 324 F.3d 141 (3d Cir. 2003). 
96 Como nos ensina Gonçalves, os alicerces teóricos desta primeira corrente são fundados no precedente 
Colgate (GONÇALVES, Priscila Brolio. Op. cit., p. 182). 
97 Ressalta-se que deter poder de monopólio é sinônimo de deter produtos que não tenham substitutos 
prontamente disponíveis no mercado. 
98 Esta segunda corrente foi endossada pelo precedente Byars v. Bluff City News Co. 609 F.2d 843, 862 (6th 
Cir. 1980). 



61 

que lhes garantiria a possibilidade de recusar a contratar, caso a recusa seja 

comercialmente justificável e, portanto, legítima. 

Isto posto, a existência da recusa e do poder de monopólio não seriam os únicos 

critérios de análise para a aplicabilidade do artigo 2º do Sherman Act. Imprescindível se 

faria, então, a análise da intenção do agente dominante,99 de suas justificativas 

econômicas100 e dos prováveis efeitos sobre o mercado.101 

O caso United States v. Microsoft Corp. (253 F.3d 34, D.C. Cir. 2001) ilustra bem a 

questão. Sob o entendimento de que a Microsoft estaria ameaçando clientes e fornecedores 

por meio de recusas de negociar voltadas para a manutenção do seu monopólio no mercado 

de sistemas operacionais (contestado pela entrada da Netscape),102 a corte distrital 

condenou a Microsoft com fulcro no artigo 2º do Sherman Act. A título elucidativo, 

constata-se, neste caso, a presença de todos os requisitos mencionados até o momento, 

quais sejam, (i) a recusa de negociar (ii) por parte de uma empresa dominante, voltada (iii) 

à manutenção do monopólio (intuito) e (iv) sem justificativas econômicas legítimas, e (v) 

capaz de gerar a exclusão do concorrente recém-entrante (efeitos). 

Para além da eventual aplicação dos artigos 1º e 2º do Shemarn Act — práticas 

restritivas decorrentes de acordos ou situações de monopolização, respectivamente —, a 

chamada doutrina das essential facilities foi originalmente cunhada pelos tribunais dos 

Estados Unidos. 

Nesse sentido, a sua formulação original se deu no caso United States versus 

Terminal Railroad Association of St. Louis, no qual a Suprema Corte consignou que a 

obstaculização do acesso a uma ponte e a um ferry para linhas férreas que passavam sobre 

o rio Mississipi, detido em regime de monopólio pela associação Terminal Railroad 

Association of St. Louis, poderia caracterizar ilícito concorrencial. Isso porque, no caso 

concreto, a Suprema Corte reconheceu haver uma situação de dependência dos 

concorrentes em relação a um determinado bem monopolizado, além da impossibilidade de 

superar essa dependência por meio da construção ou aquisição da infraestrutura para si. 

																																																													
99 Esse critério vem sendo analisado sob uma ótica objetiva, por meio de uma avaliação da conduta. Ou seja, 
avalia-se se, por meio da conduta em questão, a empresa alcançou ou poderia alcançar poder de monopólio 
ou ainda gerar exclusão no mercado. 
100 Durante a análise deste critério, discute-se as eventuais justificativas levantadas pelo agente. Contudo, 
ressalta-se a necessária atenção (i) à possibilidade de objetivos comerciais razoáveis mascararem propósitos 
ilegais e (ii) à proporcionalidade entre os objetivos perseguidos e os meios adotados para a sua persecução. 
101 Para se avaliar os prováveis efeitos da conduta sobre o mercado, a jurisprudência estadunidense vem 
efetuando o tradicional balanço entre efeitos anticompetitivos e eventuais eficiências econômicas. 
102 De fato, a Microsoft ameaçou deixar de distribuir a tecnologia da Intel e interromper negociações com a 
empresa caso esta não suspendesse sua política de cooperação com a Sun e Netscape. 
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A associação detinha a única forma viável de cruzar o Rio Mississipi a oeste, o que 

lhe permitia boicotar a atividade de empresas não participantes da associação, incluindo 

potenciais entrantes. Significa dizer que a recusa de acesso à ponte e ao ferry, além da 

impossibilidade de sua duplicação, tinham o condão de excluir competidores do mercado 

de transporte ferroviário. A Suprema Corte reconheceu a essencialidade da infraestrutura, 

determinando à associação a obrigação de disponibilizar o acesso razoável. 

Subsequentemente, a doutrina das essential facilities foi reproduzida nos Estados 

Unidos em casos envolvendo a recusa vertical.103 Contudo, o caso paradigmático, e cujo 

raciocínio moldou diversas decisões subsequentes, envolveu o setor de telecomunicações. 

Trata-se do caso MCI Corp. versus AT&T,104 no qual o tribunal delimitou de forma mais 

clara os critérios para a sua aplicação. Nesse sentido, o precedente reconheceu a existência 

de quatro critérios para a sua aplicação, quais sejam: (i) o controle, por uma empresa 

detentora de posição dominante, de um bem essencialmente necessário para que outros 

agentes econômicos possam desenvolver suas atividades; (ii) a impossibilidade (técnica, 

econômica ou legal) de duplicação do bem essencial; (iii) recusa de acesso ao bem 

essencial por parte de seu detentor;105 e (iv) viabilidade de fornecimento do acesso ao 

referido bem. 

Considerando que a aplicação da doutrina está condicionada à existência de 

controle do bem por uma empresa detentora de posição dominante, depreende-se que a sua 

aplicação está atrelada a condutas questionadas à luz do artigo 2º do Sherman Act. Isso 

porque, como demonstrado acima, os critérios de aplicabilidade do referido dispositivo são 

bastante similares à doutrina.106 

Embora tenha se originado em circunstâncias bastante peculiares, quais sejam, na 

hipótese de negativa de acesso de uma infraestrutura monopolizada à concorrência 

horizontal, a doutrina da essential facility foi refletida em casos envolvendo mercados a 

jusante, como ressaltado por Gonçalves: 

 

																																																													
103 Como nos casos Otter Tail Power Co. versus United States (410 US 366) e Aspen Skiing Co. versus Aspen 
Hahilands Skiing Co. (472 US 585). 
104 740 F. 2d 1.081 (7th Circuit), certionari negado, 104 S.Ct. 234 (1983). 
105 A recusa pode restar caracterizada indiretamente, por exemplo, por meio do estabelecimento de condições 
comerciais (inclusive preços) impeditivas ao acesso pleiteado. 
106 Vale ressaltar que o mesmo ocorre no cenário europeu. Via de regra, os precedentes europeus que tratam 
da doutrina se fundamentam na aplicação do artigo 102 (ex-artigo 82) do TFEU em decorrência do 
fechamento de mercado a jusante por meio da recusa de contratar por parte da detentora de posição 
dominante a montante. 
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Verifica-se, portanto, que a doutrina da infra-estrutura essencial 
desenvolvida nos Estados Unidos preocupa-se com a tentativa de 
“alavancagem” de posição dominante detida em mercados caracterizados 
pela existência de bens ou instalações essenciais para mercados 
competitivos, geralmente situados a jusante na cadeia de produção. 
Em outras palavras, se o mesmo agente econômico participa de dois 
mercados verticalmente relacionados, sendo um deles caracterizado pelo 
controle desse agente sobre bem ou infra-estrutua essencial, para o qual 
não há bons substitutos, há incentivos para que ele procure estender, 
mediante a recusa de contratar, o seu poder econômico para outro 
mercado, onde atuam empresas que necessitam do bem essencial, em 
concorrência com o detentor da infra-estrutura. Assim, o principal efeito 
da recusa de contratar sobre o mercado-alvo, quando não for o 
fechamento desse mercado, é a elevação dos custos dos rivais da empresa 
controladora da infra-estrutura. 
[…] Ou seja, a existência de dois mercados relevantes (claramente 
identificados) ou de apenas um, assim como a caracterização da recusa 
como horizontal (quando adotada coletivamente por integrantes de uma 
associação) ou vertical (quando adotada individualmente por uma 
empresa ou grupo) não parecem afetar substancialmente a forma como a 
doutrina da infra-estrutura essencial é aplicada nos Estados Unidos.107 

 

Não bastasse, a aplicabilidade da doutrina tampouco parece se limitar a 

infraestruturas, estendendo-se a diversos tipos de bens existentes no mercado. Conforme 

nos ensina Salomão Filho, menos importa a modalidade do bem do que a situação de 

dependência em si. Confira-se: 

 
Uma essential facility existe, portanto, diante de situações de dependência 
de um agente econômico com relação a outro, nas quais a oferta de certos 
produtos ou serviços não se viabilizaria sem o acesso ou o fornecimento 
do essencial. A existência de bens cuja utilização é condição essencial 
para a produção de outros justifica a necessidade de impor o 
fornecimento dos primeiros. 
Note-se que a origem da noção de essential facility poderia dar a 
impressão de que o conceito só tem relevância quando se está 
considerando o acesso a infra-estruturas bastante específicas, 
normalmente ligadas a uma indústria organizada em rede. Todavia, não 
importa tanto o tipo de bem ou de mercado que está sendo considerado. O 
relevante é a situação de dependência econômica extrema acima referida. 
Sob essa perspectiva, qualquer bem econômico pode, em princípio, vir a 
ser uma essential facility. Imagine-se, por exemplo, uma matéria-prima 
cujas fontes sejam controladas por um único agente.108 

 

A despeito da relevância do precedente MCI Corp. versus AT&T para a delimitação 

dos critérios de aplicabilidade da doutrina,109 não há como negar que, em última instância, 

																																																													
107 GONÇALVES, Priscila Brolio. Op. cit., p. 211-212. 
108 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: as condutas. Op. cit., p. 113. 
109 Vale reiterar que o caso MCI Corp. versus AT&T foi julgado pela corte distrital (7th District) e a 
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não há uma uniformização da jurisprudência da Suprema Corte. Isso porque os mesmos 

critérios foram usados para justificar desfechos distintos nos casos Aspen Skiing Co. e 

Trinko. 

No primeiro, o resort Aspen Highlands Skiing Co. e a monopolista Aspen Skiing 

Co. mantiveram uma parceria comercial por meio da qual ambas as empresas ofereciam 

um pacote com acesso a todas as locações de esqui aos clientes. Em um determinado 

momento, a monopolista Aspen Skiing Co., detentora de três das quatro estações de esqui, 

decidiu subitamente descontinuar o acordo, sem apresentar qualquer justificativa 

comercial. Nesse contexto, a Suprema Corte dos Estados Unidos entendeu que as três 

estações da empresa monopolista seriam consideradas necessárias para que a sua 

concorrente (e antiga parceira) se mantivesse no mercado, tendo em vista que a 

comercialização do acesso às suas instalações, de forma desvinculada das demais estações, 

era comercialmente inviável. 

Por sua vez, em Verizon Communications v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP., 

a Suprema Corte externou sua preocupação em obrigar um monopolista a compartilhar os 

seus bens legalmente adquiridos.110 No entendimento final da corte, a interrupção do 

acesso não caracterizaria ilícito concorrencial, na medida em que, tratando-se de acesso 

mandatório em decorrência da regulação aplicável ao mercado, a sua interrupção não 

poderia ser qualificada como conduta oportunista da Verizon.111 

A partir do caso Trinko e sua interpretação bastante liberal, as cortes estadunidenses 

passaram a considerar que não existe uma obrigação especial por parte de um monopolista. 
																																																																																																																																																																																									
celebração de acordo entre as partes evitou que o processo alcançasse a Suprema Corte. 
110 Vale destacar o seguinte trecho: “As empresas podem adquirir poder de monopólio estabelecendo uma 
infraestrutura que as torne exclusivamente adequadas para atender seus clientes. Obrigar essas empresas a 
compartilhar a fonte de sua vantagem está em alguma tensão com o propósito subjacente da lei antitruste, 
uma vez que ela pode diminuir o incentivo para que o monopolista, o rival ou ambos invistam nessas 
instalações economicamente benéficas.” Tradução livre de: “Firms may acquire monopoly power by 
establishing an infrastructure that renders them uniquely suited to serve their customers. Compelling such 
firms to share the source of their advantage is in some tension with the underlying purpose of antitrust law, 
since it may lessen the incentive for the monopolist, the rival, or both to invest in those economically 
beneficial facilities.” (124 S.Ct. at 879) 
111 “O término unilateral de um curso voluntário (e, portanto, presumivelmente lucrativo) de negociação [no 
caso Aspen] sugeriu a disposição de renunciar aos lucros de curto prazo para alcançar um fim 
anticoncorrencial. Da mesma forma, a relutância do réu em renovar o ingresso, ainda que compensada a 
preço de varejo, revelou uma tendência claramente anticoncorrencial”, o que não se demonstrou no caso 
Verizon, uma vez que “o Reclamante não alega que a Verion voluntariamente se engajou em negociações 
com seus rivais, ou que o teria feito caso não existisse compulsão estatutária”. Tradução livre de: “The 
unilateral termination of a voluntary (and thus presumably profitable) course of dealing [no caso Aspen] 
suggested a willingness to forsake short-term profits to achieve an anticompetitive end. Similarly, the 
defendant’s unwillingness to renew the ticket even if compensated at retail price revealed a distinctly 
anticompetitive bent”; e de: “complaint does not allege that Verizon voluntarily engaged in a course of 
dealing with its rivals, or would ever have done so absent statutory compulsion” (124 S.Ct. at 880). Vide, 
sobre o tema: HOVENKAMP, Hebert. Federal… Op. cit., p. 298-299. 
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Ambas as decisões da Suprema Corte se afastam de uma possível uniformização. 

Embora a concorrência fosse virtualmente inviável sem o acesso à rede da Verizon, o que 

faria do caso Trinko mais adequado para a aplicação da doutrina, a Suprema Corte 

reconheceu a licitude da recusa de acesso. Aparentemente, o relacionamento preexistente 

entre as partes tomou a dianteira entre os aspectos mais relevantes a serem considerados. 

 

2.4 A recusa de contratar no Brasil 

 

No Brasil, a Lei federal n. 12.529/2014 prevê, em seu artigo 36, § 3°, um rol 

exemplificativo de condutas pelas quais restaria caracterizada a infração da ordem 

econômica, independentemente da culpa do agente econômico ou da efetiva concretização 

dos efeitos das condutas no mercado concorrencial. Dentre elas, destaca-se as seguintes: 

 

§ 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: 
[…] 
IV – criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao 
desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou 
financiador de bens ou serviços; 
V – impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-
primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de 
distribuição; 
XI – recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das 
condições de pagamento normais aos usos e costumes comerciais; 
XII – dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de relações 
comerciais de prazo indeterminado em razão de recusa da outra parte em 
submeter-se a cláusulas e condições comerciais injustificáveis ou 
anticoncorrenciais; 

 

Depreende-se, portanto, que o açambarcamento ou impedimento do funcionamento 

(inciso IV), do acesso a insumos (inciso V), da contratação dentro das condições usuais 

(inciso XI) ou do desenvolvimento de relações comerciais mediante condições comerciais 

injustificáveis (inciso XII) podem ser considerados infração à ordem econômica à luz do 

artigo 36 da Lei federal n. 12.529/2014. Pela natureza exemplificativa do rol de incisos e 

pela sua própria redação, percebe-se também a abrangência da proteção concorrencial 

outorgada pela legislação brasileira. 

Nesse contexto, a recusa de contratar pura e simples poderia subsumir-se às 

hipóteses legais acima transcritas. Não só, a denominada “constructive refusal to supply” 

também foi albergada pela legislação brasileira, especificamente no inciso XII do 
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dispositivo mencionado. Portanto, o ilícito concorrencial pode ser caracterizado mesmo em 

situações de recusa implícita ou indireta. 

Cumpre ressaltar, por fim, que o próprio caput do artigo 36 da Lei federal n. 

12.529/2014 denota a abrangência da proteção da concorrência no cenário brasileiro, ao 

caracterizar como  

 
infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob 
qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam […] (i) 
limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a 
livre iniciativa, dominar mercado relevante de bens ou serviços, aumentar 
arbitrariamente os lucros ou exercer de forma abusiva posição dominante. 

 

Os mesmos dispositivos legais acima indicados estavam previstos na legislação 

antitruste brasileira que antecedeu a Lei federal n. 12.529/2014. Nesse sentido, o artigo 21 

da antiga Lei n. 8.884/1994 já refletia a preocupação do legislador com a recusa de 

contratar, conforme indicam os incisos IV, V, VI, XIII e XIV. Com base nesses 

dispositivos legais, as autoridades antitruste nacionais consolidaram diversos precedentes 

relevantes em matéria de recusa de contratar vertical. 

Partindo-se da retrospectiva dos precedentes do CADE traçada por Gonçalves,112 

percebe-se que o Conselho adotava uma postura mais liberal até 2000, prevalecendo a 

adoção de pressupostos neoclássicos durante a análise dos casos julgados. Nesse sentido, 

as decisões eram marcadas pela laconicidade quanto aos fundamentos para o 

arquivamento, além da ampla aceitação de justificativas comerciais para a recusa. 

A título ilustrativo, o Ato de Concentração n. 54/95, envolvendo a Companhia 

Petroquímica do Sul (COPESUL), valeu-se do argumento de que a eliminação ou 

enfraquecimento de um concorrente não equivaleria à eliminação da concorrência,113 

destacando-se o seguinte trecho do voto proferido pela então Conselheira Lúcia Helena 

Salgado: 

 

Em primeiro lugar, a doutrina e a jurisprudência têm indicado que, a 
princípio, mesmo que detenha poder de monopólio, uma firma não tem o 
dever de cooperar com suas rivais, fosse assim estaria sendo revertido o 
significado primeiro do direito da concorrência, tão de perto associado à 
livre iniciativa. 
A ausência desse dever de transacionar é também contrapartida do direito 
de escolher associados e clientes. Esse direito é, logicamente, qualificado, 

																																																													
112 GONÇALVES, Priscila Brolio. Op. cit., p. 291-293. 
113 Posicionamento ainda mais liberal foi adotado pelo CADE no Ato de Concentração n. 
08012.005799/2001-92, envolvendo a Copene Petroquímica do Nordeste S.A. e a Odebrecht Química S.A. 
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e nessa qualificação pesam razões econômicas, negociais, que podem 
justificar a recusa de venda ou exclusão. Além disso, uma conduta não 
pode ser caracterizada como exclusionária simplesmente considerando 
seus efeitos sobre os consumidores e se a competição foi restringida de 
forma desnecessária. 

 

A partir de 2000, o CADE passou a analisar mais pormenorizadamente a 

participação de mercado dos agentes econômicos envolvidos, além da existência de 

barreiras à entrada e outras circunstâncias do caso para identificar a existência de poder de 

mercado.114 Por outro lado, as autoridades também consideravam eficiências 

compensatórias que eventualmente formavam um balanço positivo entre os efeitos anti- e 

pró-competitivos da conduta. 

Para elucidar o posicionamento das autoridades administrativas no cenário 

concorrencial brasileiro a partir dos anos 2000, destacamos abaixo algumas das decisões 

mais relevantes do período. Os precedentes podem ser subdivididos em condutas 

envolvendo recusas de contratar (i) puras, (ii) indiretas, (iii) associadas a acordos de 

exclusividades, (iv) associadas a políticas de fidelidade e (v) associadas a bens essenciais. 

 

2.4.1 Recusa de contratar direta 

 

Ao analisar o Processo Administrativo n. 08012-000172/98-42, o CADE entendeu 

haver infração à ordem econômica perpetrada pela Matec ao se recusar a fornecer à Power-

Tech insumos para que esta fosse capaz de consertar os produtos fornecidos pela Matec. A 

discussão refletia, portanto, a recusa de contratar envolvendo mercados primários 

(fornecimento dos produtos) e secundários (conserto dos produtos) de centrais telefônicas 

PABX. 

O então Conselheiro Relator Ronaldo Porto Macedo Júnior analisou (i) a 

competição entre as empresas, (ii) se os consumidores consideravam o bem e os serviços 

de manutenção como produtos distintos ou se estes são computados nos custos daquele, 

(iii) se as informações necessárias para a aferição dos custos dos produtos estavam 

disponíveis aos consumidores, (iv) se existia fechamento do mercado decorrente de altos 

custos associados à troca dos equipamentos caso ocorresse um aumento dos preços no 

mercado secundário (serviços de manutenção do produto). 

																																																													
114 Vide e.g., Amex vs. VISA, DirecTV vs. Globo, Messer vs. White Martins, Philip Morris vs. Souza Cruz, 
Power-Tech vs. Matec, Shopping Jardim Sul vs. Sopping Iguatemi, NeoTV vs. Globo. 
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Após refutar as justificativas comerciais apresentadas pela Matec, essencialmente 

associadas à inibição de condutas oportunistas de terceiros (as quais poderiam ser evitadas 

de forma menos gravosa à concorrência), à proteção de seus direitos de propriedade 

intelectual e ao uso da sua rede credenciada para serviços pós-venda, o Conselheiro 

concluiu existir dependência econômica da Power-Tech e dos próprios consumidores em 

relação aos insumos da Matec, o que indicaria o abuso de poder econômico exercido por 

esta ao se recusar a fornecê-los ao mercado secundário.115 

Em 2004, o CADE voltou a analisar um caso envolvendo a recusa de contratar, 

dessa vez envolvendo um gigante da tecnologia. A Microsoft havia firmado ajuste de 

exclusividade com a sua distribuidora TBA, por meio do qual esta seria a única empresa 

autorizada a distribuir os produtos da Microsoft para todas as entidades do Governo 

Federal. Nesse contexto, procurada por outros distribuidores que também almejavam 

participar de licitações federais, a Microsoft recusava-se a fornecer os seus produtos, seja 

para estes outros distribuidores seja para o próprio Governo Federal diretamente.116 

Nos termos do relatório “Lei e Política de concorrência no Brasil: uma revisão 

pelos pares”,117 constatou-se que a Microsoft detinha uma participação dominante de 90% 

no mercado de venda ou licenciamento de software a nível nacional. Por meio da conduta 

questionada, a Microsoft teria eliminado a concorrência nos procedimentos licitatórios, 

diminuindo os benefícios ao consumidor sem eficiências compensatórias. 

Após rebater cada uma das supostas justificativas comerciais e perceber que, apesar 

de possuir múltiplos distribuidores em outras regiões, a Microsoft havia modificado os 

critérios para assegurar que apenas a TBA pudesse se qualificar em seu sistema 

“Representante para Grandes Contas” no território do Distrito Federal, o CADE concluiu 

que o propósito da Microsoft ao estabelecer a TBA como distribuidora exclusiva era se 

esquivar dos procedimentos governamentais de licitação. 

 

 

																																																													
115 Vale destacar que o voto do Conselheiro Ronaldo Porto Macedo Junior parece indicar que justificativas 
baseadas em direito de propriedade (intelectual ou não) ou em eficiências comerciais não seriam suficientes 
para afastar uma condenação, caso a conduta que se pretende justificar possa causar o fechamento do 
mercado. 
116 Embora o caso também retrate um ajuste de exclusividade, entendemos ser o caso de recusa direta de 
contratar, na medida em que a exclusividade e a própria recusa partiram da Microsoft, o que demonstra que a 
exclusividade é fundamentada na recusa, e não o contrário. 
117 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID; ORGANIZAÇÃO PARA A 
COOPERAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – OCDE. Lei e política de concorrência no 
Brasil: uma revisão pelos pares. 2005 Disponível em: http://www.oecd.org/brazil/35684126.pdf. Acesso em: 
29 set. 2018. 
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2.4.2 Recusa de contratar indireta (exclusividade) 

 

A ampla maioria de casos tratados pelo CADE envolvendo o assunto retratam 

recusas decorrentes de ajustes de exclusividade. Como demonstrado acima, a exclusividade 

e a recusa de contratar são faces da mesma moeda e ensejam os mesmos efeitos 

anticompetitivos sobre o mercado (fechamento e elevação dos custos dos rivais). 

Ao analisar o Processo Administrativo n. 08000.022500/96-66 em 2002, o CADE 

entendeu que a política de exclusividade adotada pela Visa em face das instituições 

financeiras, levando-as a recusar negociações com a Amex, caracterizaria abuso de poder 

econômico, eliminando a concorrência no mercado de cartões de crédito e privando os 

consumidores de uma maior oferta de produtos. O processo administrativo decorreu de 

denúncias ofertadas pela Amex por receio de que estas práticas, em voga no âmbito 

internacional, viessem a ser implementadas no Brasil. A despeito do entendimento do 

Conselho, o processo foi arquivado, visto que a conduta jamais foi implementada no 

Brasil. 

Posteriormente, o CADE condenou a representada White Martins pelo abuso de seu 

poder econômico por meio da celebração de ajustes de exclusividade sobre os excedentes 

de gás carbônicos produzidos pela Ultrafértil. Nos autos do Processo Administrativo n. 

08000.022579/97-05, a representante Messer alegava que a recusa de fornecimento de 

insumo pela Ultrafértil à representante Messer era consequência da prática abusiva 

perpetrada pela White Martins, que, além de impor a exclusividade, adquiria quantidades 

de gás muito superiores àquelas que a sua planta produtiva seria capaz de processar, o que 

evidenciava o açambarcamento de tais insumos. 

Guiado pelo voto do Conselheiro Relator Celso Campilongo, o Conselho entendeu 

que a White Martins detinha condições de abusar do seu poder econômico dada as 

condições estruturais do mercado relevante. O abuso, por sua vez, se deu em decorrência 

da constatação, pelo Conselho, de que: (i) embora possível, a aquisição de gás carbônico 

junto a outras fontes existentes implicaria elevados custos para a Messer; (ii) a White 

Martins efetivamente desperdiçava uma parcela do insumo adquirido, o que denota a 

aquisição em quantidades superiores à necessária com o propósito de açabarcar a aquisição 

do insumo por terceiros; e (iii) não havia eficiências oriundas da exclusividade. 

Em 2003, o CADE se debruçou em mais um caso retratando recusa de contratar 

fundada em contratos de exclusividade, desta vez envolvendo um dos maiores shoppings 

da cidade de São Paulo. 
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Ao analisar o Processo Administrativo n. 08012.009991/98-82, o Conselho 

reconheceu a infração à ordem econômica perpetrada pelo Shopping Center Iguatemi, 

consubstanciada na proibição imposta aos seus lojistas de instalarem-se em outros 

shoppings da cidade, na medida em que: (i) os representados detinham posição dominante 

no mercado a montante; (ii) a conduta teria o condão de gerar o fechamento de mercado; e 

(iii) as justificativas comerciais dos representados seriam insuficientes. 

Nesse contexto, o então Conselheiro Roberto Pfeiffer consignou que:  

 
ao impor cláusula de exclusividade, [o Shopping Iguatemi] subverteu a 
lógica inerente à autonomia da vontade típica das economias de mercado, 
impedindo que os lojistas possam voluntariamente instalar-se em 
shopping centers que […] identificou como seus concorrentes. Com isto, 
além de prejudicar os lojistas, que vêem a sua possibilidade de expansão 
limitada, […] também trouxe limitações e prejuízos aos shopping centers 
por ela identificados como concorrentes, uma vez que os impede de 
contratar uma série de lojistas para compor um tenant mix mais 
diversificado.  

 

Por fim, após reconhecer o efetivo fechamento de mercado e a dificuldade de 

avaliar um grau de substitutibilidade perfeito, o Conselheiro concluiu que a recusa de 

negociar (oriunda dos ajustes de exclusividade) limitava e prejudicava a atuação dos 

concorrentes no mercado relevante. 

Preocupações concorrenciais associadas à recusa de contratar também foram 

endereçadas de maneira consensual na esfera administrativa. No Processo Administrativo 

n. 08012.003048/01-31, por exemplo, diversas operadoras de TV por assinatura 

queixaram-se da recusa de disponibilização de canais de conteúdo esportivo pela Globo em 

razão da exclusividade outorgada às empresas integrantes dos Sistemas Sky e Net. Ao 

final, houve a celebração de termo de compromisso de cessação entre o Conselho e a 

Globo, determinando que esta comercializasse, em bases não discriminatórias, seus canais 

de conteúdo esportivo. 

Na mesma linha, nos autos do Processo Administrativo n. 08012.003303/98-25, o 

Conselho celebrou termo de compromisso de cessação de conduta com a Philip Morris, 

acusada por infração à ordem econômica em decorrência da sua política de exclusividade 

de vendas com estabelecimentos atacadistas e varejistas, o que daria ensejo à recusa de 

negociação destes com outras marcas de cigarros. Nos termos do voto do então 

Conselheiro Relator Mércio Felski, proferido anteriormente ao ajuste consensual, concluía-

se pela existência de efeitos negativos ao se considerar que: (i) a representada detinha 
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posição dominante no mercado; (ii) havia barreiras significativas à entrada de novos 

concorrentes em ambos os mercados a montante (fabricantes de cigarros) e a jusante 

(mercados de revenda); (iii) a elevação das barreiras e prejuízo à concorrência (bloqueio de 

canais de distribuição) e aos consumidores (redução da oferta de outras marcas) 

decorrentes da exclusividade de vendas; e (iv) a ausência de eficiências associadas à 

conduta questionada. 

 

2.4.3 Recusa de contratar indireta (política de fidelidade e descontos) 

 

Como mencionado acima, políticas de fidelidade ou descontos condicionais podem 

gerar efeitos práticos idênticos aos das políticas de exclusividade. Isso porque os descontos 

condicionais têm o condão de induzir os distribuidores a concentrarem as suas compras nos 

produtos do fornecedor em posição dominante, a fim de se beneficiarem dos descontos. 

Para que consigam comportar, em sua capacidade produtiva limitada, o máximo de 

produtos abrangidos pela política de descontos, os distribuidores recusam-se a adquirir 

produtos oferecidos por fornecedores concorrentes, tendendo ao fechamento do mercado 

— mesmo efeito decorrente das políticas de exclusividade. 

Nesse contexto, nos autos do Processo Administrativo n. 08012.003805/2004-10, o 

CADE analisou os possíveis efeitos anticoncorrenciais do programa de fidelidade aplicado 

pela Ambev no setor de cervejas. O referido programa premiava estabelecimentos 

varejistas com base na quantidade de cervejas adquirida. 

Após se concluir que o programa de fidelidade aplicado pela Ambev incentivava os 

pontos de venda parceiros a adquirirem os seus produtos com exclusividade, recusando-se 

a negociar com produtos concorrentes, a conduta foi caracterizada como exclusividade de 

fato e os seus efeitos anticoncorrenciais foram reconhecidos pelo Conselho. 

Embora seja bastante elucidativo, o caso mencionado acima não é o único 

envolvendo práticas correlatas capazes de gerar exclusividade de fato. Pelo contrário, 

outros processos em trâmite no Conselho tratam do mesmo assunto: um deles, envolvendo 

direitos de propriedade intelectual, será pormenorizadamente analisado mais adiante. 
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2.4.4 Recusa de contratar indireta (constructive refusal to supply) 

 

Nos termos do Discussion Paper,118 as autoridades europeias qualificam a recusa de 

contratar como construtiva (“constructive refusal to supply”) para se referir a situações em 

que a recusa se concretiza de forma indireta ou implícita, por meio de práticas como a 

imposição de condições comerciais gravosas ou desleais, a cobrança de preços excessivos 

ou o atraso no fornecimento dos insumos.119 

Hipótese similar foi analisada pelo CADE nos autos do Processo Administrativo n. 

08012.007443/99-17, envolvendo terminais portuários retroalfandegados (“TRAs”) no 

porto de Santos. Por possuírem terminais marítimos para atracagem dos navios e 

manusearem as cargas a partir do costado dos navios, as empresas investigadas adotavam 

uma política de taxa de liberação das cargas. Ou seja, sem o pagamento da taxa, as 

empresas investigadas se recusavam a entregar as mercadorias para armazenagem nos 

TRAs. 

Os TRAs reputavam as taxas indevidas, sob a alegação de que não correspondiam a 

nenhum serviço prestado, mas, ao contrário, eram cobradas tão somente para a elevação 

dos seus custos. Com fulcro no artigo 21, incisos IV (“limitar ou impedir o acesso de novas 

empresas ao mercado”), V (“criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao 

desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de 

bens e serviços”), X (“regular mercados de bens ou serviços”) e XXIV (“impor preços 

excessivos ou aumentar sem justa causa o preço de bem ou serviço”), da antiga Lei n. 

8.884/1994, o Conselho decidiu pela condenação das empresas investigadas à obrigação de 

contratar sem a cobrança de qualquer quantia. 

Outro importante precedente relacionado à recusa indireta e construtiva de contratar 

refere-se ao Processo Administrativo n. 08012.012207/2011-61, instaurado em decorrência 

da representação da Cimentos Liz em face da Camargo Corrêa, sob a alegação de que esta 

última estaria açambarcando (limitando o acesso a) matéria-prima e se recusando a 

contratar por meio de aumentos sucessivos de preços no fornecimento do insumo 

																																																													
118 EUROPEAN COMMISSION. DG Competition Discussion Paper… Op. cit. 
119 Nesse sentido: “Em muitos casos, é evidente que uma empresa está encerrando uma relação de 
fornecimento. Em outras situações, deve-se estabelecer que um certo tipo de comportamento, na realidade, 
equivale a um término. Isso pode envolver a avaliação de práticas como, por exemplo, atraso do 
fornecimento, imposição de condições comerciais injustas ou cobrança de preços excessivos pelo insumo.” 
Tradução livre de: “In many cases it is evident that an undertaking is terminating a supply relationship. In 
other situations it will have to be established that a certain type of behaviour in reality amounts to a 
termination. This can involve evaluating practices such as, for instance, delaying tactics in supplying, 
imposing unfair trading conditions, or charging excessive prices for the input.” (Ibidem, p. 63, § 219). 
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estratégico escória. Como circunstância agravante à elevação de custos de seus 

concorrentes, a Camargo Corrêa atuava nos mercados a montante (siderurgia, atividade 

que produz escória) e a jusante (produção de cimento). 

Por meio do Documento de Trabalho n. 002/2015, o Departamento de Estudos 

Econômicos do CADE120 concluiu que haveria, (i) por um lado, relevantes barreiras à 

entrada no mercado (em função das altas economias de escala e de escopo)121 e, (ii) por 

outro, possíveis eficiências econômicas da integração vertical no mercado de cimentos.  

Ao analisar as especificidades do caso, a então Conselheira Relatora Ana Frazão 

destacou que o  

 
rompimento abrupto da relação contratual de longo prazo tem 
desdobramentos bastante relevantes para a análise da existência de 
infração à ordem econômica, ainda mais considerando que a Camargo 
Côrrea detinha posição dominante no mercado de escória. 

 

O Conselho concluiu, ao final, que a prática de aumentos abusivos e injustificados 

pode ser entendida como recusa de fornecimento, ainda que não tenha havido a recusa 

expressa de contratar, configurando infração à ordem econômica. A despeito disso, o 

CADE determinou o arquivamento do processo, sob o entendimento de que os atos 

imputados à Camargo Corrêa já haviam sido julgados no Processo Administrativo n. 

08012.0011142/2006-79 (“Cartel do Cimento”). 

Situação similar, envolvendo preocupações concorrenciais análogas, foi analisada e 

condenada pelo Conselho nos autos dos Processos Administrativos n. 08012.003824/2002-

84 e n. 08012.005422/2003-03. Ambos os casos versavam sobre taxas de segregação ou 

armazenagem de contêineres, julgadas pelo Conselheiro Relator Gilvandro Vasconcelos 

Coelho de Araújo como resultado de abuso de posição dominante e causa de prejuízos à 

																																																													
120 OLIVEIRA, Glauco Avelino Sampaio. Mercado de insumos para cimento: aspectos estruturais e exercício 
empírico. Documentos de Trabalho. Brasília: CADE, n. 002/2015, nov. 2015. Disponível em: 
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/dee-publicacoes-anexos/documento-
de-trabalho-dee-002-2015.pdf. Acesso em: 30 set. 2018. 
121 Nesse sentido, o estudo demonstrou que “os elevados custos de transporte e de armazenagem, as escalas 
mínimas para a produção competitiva, o grande volume de investimentos e o prazo relativamente longo para 
sua amortização contribuem para a baixa contestabilidade do ramo de cimento, ou seja, antes da entrada de 
qualquer concorrente, esses fatores são previamente avaliados [HAGUENAUER, L. A indústria brasileira do 
cimento. In: GARCIA, F.; FARINA, E. M. M. Q.; ALVES, M. C. (org.). Padrão de concorrência e 
competitividade da indústria de materiais de construção. São Paulo: Singular, 1997, apud OLIVEIRA, 
Glauco Avelino Sampaio. Op. cit.]. No ramo de insumos, a estrutura produtiva é similar. A produção dos 
agregados envolve atividades industriais intensivas em escala, além de economias de escopo, ou seja, são 
subprodutos de outra atividade. Logo, assim como no cimento, é factível supor que o mercado de insumos 
seja caracterizado pela limitada capacidade de entrada de concorrentes no curto prazo.” 
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concorrência, tais como aumento dos custos de produção e redução de competitividade de 

rivais. 

Interessante notar a verticalidade dos efeitos em ambos os processos mencionados 

acima. Conforme reconhecido pelo Conselho, dois seriam os mercados relevantes 

envolvidos: a montante, o mercado de prestação de serviços de movimentação de cargas 

transportadas em contêineres, e a jusante, o mercado de armazenagem alfandegária de 

mercadorias em contêineres. Os efeitos potencialmente negativos à concorrência estavam 

relacionados ao abuso de poder dominantes das empresas representadas, que, atuantes e 

detentoras de expressiva participação em ambos os mercados, taxavam de forma abusiva 

os seus serviços a rivais a jusante, impondo-lhes um margin squeeze. 

 

2.4.5 Bens essenciais 

 

Como demonstrado acima, a doutrina da essential facility atribui um tratamento 

especial, sob a perspectiva antitruste, para situações envolvendo o fornecimento de 

insumos tidos como essenciais. O CADE admite e já adotou, inclusive em casos recentes, o 

conceito de essential facilities (essential facilities doctrine). 

Embora a Lei n. 12.529/2011 não faça menção ao conceito de essential facility, a 

jurisprudência do CADE é consistente em relação ao tema, sobretudo com relação à 

necessidade de determinados requisitos para a caracterização da instalação essencial, a 

saber: (i) existência de um insumo que seja indispensável para o fornecimento de um outro 

produto ou serviço; (ii) posição dominante da empresa detentora do insumo no respectivo 

mercado relevante; (iii) ausência de produtos substitutos; e (iv) impossibilidade ou 

inviabilidade de replicar ou substituir o insumo essencial.122, 123 

O CADE também indicou características que, em regra, são comuns a mercados em 

que há instalações essenciais, quais sejam: (i) setores de infraestrutura ou correlatos, que 

																																																													
122 Em relação à impossibilidade econômica de que um terceiro replique ou substitua o insumo (último item 
acima), há alguma divergência entre os precedentes examinados, embora não seja uma controvérsia explícita. 
Há precedentes em que o CADE entende que a entrada de um terceiro no mercado seja impossível (e.g., 
patentes, concessões, etc.) e há precedentes que atenuam esse aspecto, indicando que basta que a entrada seja 
ineficiente (por questões econômicas ou quaisquer outras), mas não impossível. 
123 O Conselheiro Relator Marcio de Oliveira Junior, nos autos do Processo Administrativo n. 
08012.005255/2010-11, reconheceu que a “essencialidade do produto é verificável a partir de quatro 
características principais: (i) essencialidade para o público, (ii) essencialidade para a concorrência, (iii) 
essencialidade que equivale a poder de mercado, e (iv) essencialidade por conta das preferências do 
consumidor”. Sobre o tema, vide SEELEN, Christopher M. The Essential Facilities Doctrine: What Does It 
Mean To Be Essential. Marquette Law Review, v. 80, n. 4, p. 1.117-1.133, 1997; HOVENKAMP, Hebert. 
Federal… Op. cit., p. 337. 
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exijam investimentos fixos pesados, ou setores que possuam regulação estatal 

específica;124 (ii) insumos essenciais detidos por um único dono (ou acionista, ou 

concessionário, ou permissionário, ou autorizado); e (iii) mercado a jusante competitivo, 

sendo que, em geral, também com a atuação da empresa monopolista por meio de estrutura 

verticalizada.125 

A caracterização de determinado insumo como essencial pelo CADE faz com que o 

seu detentor, monopolista, deva permitir o seu acesso isonômico e não discriminatório a 

terceiros, a um preço razoável (não abusivo) e com base em regras de acesso claras. 

Assim como a análise da recusa de venda, a caracterização de determinado insumo 

como essential facility dependerá da análise do caso concreto, com base na regra da razão 

(análise de custos e benefícios, em suma). Há casos em que o CADE entendeu que um 

mesmo insumo (e.g., ferrovia) poderia ser considerado uma essential facility, ou não, a 

depender dos mercados relevantes relacionados.126 

De forma geral, os precedentes do CADE indicados acima estão de acordo com a 

doutrina antitruste a respeito do tema. 

De acordo com Alexandre Cordeiro,127 Superintendente-Geral do CADE, a 

Essential Facility Doctrine é aplicada quando uma empresa que controla a estrutura ou 

																																																													
124 Nesse sentido, o Conselheiro Marcio de Oliveira Junior já consignou que “A doutrina da essential facility 
geralmente vem associada a setores de infraestrutura ou a setores que possuam regulação estatal específica, 
uma vez que a doutrina e a jurisprudência internacionais têm invocado tal conceito apenas nesses setores 
(vide, por exemplo, HOVENKAMP, Hebert. Federal… Op. cit., p. 336-340). No entanto, é de se observar 
que a essential facility é, ainda que tautologicamente, aquilo que provê a essencialidade do bem/serviço final 
e faz com que esse bem/serviço final não seja útil para a sociedade sem que a essential facility seja 
disponibilizada.” (Processo Administrativo n. 08012.005255/2010-11) 
125 Nos termos do Voto da Conselheira Relatora Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt nos autos do Ato de 
Concentração n. 08700.004860/2016-11, “facilidade essential refere-se concomitantemente: (1) a setores de 
infraestrutura, que requerem pesados investimentos fixos; (2) em que há um único dono (ou acionista ou 
concessionário ou permissionário ou autorizado), devido ao fato de ser economicamente ineficiente um 
concorrente replicar tal infraestrutura do incumbente; (3) onde, em geral, o mercado a jusante é mais 
concorrencial, tendo vários jogadores desejando usufruir dessa infraestrutura (mercado a montante); (4) e 
que, em geral, por questões de minimização de risco de não ter comprador para o uso de sua infraestrutura, o 
monopolista incumbente é, também, verticalizado com o mercado a jusante; e por fim, (5) que este 
monopolista, em geral, compete no mercado a jusante com estas empresas que precisam usar a sua 
infraestrutura.” 
126 Ato de Concentração n. 08700.005719/2014-65 (Requerentes: Rumo/ALL), aprovado com restrições pelo 
CADE em 11 fev. 2015. Esse Ato de Concentração foi precedido pelo Processo Administrativo n. 
08700.011102/2013-06, no qual se discutia o possível açambarcamento do potencial logístico da 
infraestrutura de concessão da ALL, em detrimento de competidores. Após o mapeamento das principais 
preocupações concorrenciais, Rumo e Cosan firmaram Acordo em Controle de Concentrações, 
comprometendo-se a: (i) garantir o acesso e utilização da infraestrutura ferroviária de maneira isonômica e 
não discriminatória; (ii) adotar parâmetros objetivos para a precificação dos serviços prestados aos 
concorrentes; e (iii) limitar o uso dos ativos logísticos por rumo e Cosan e demais partes relacionadas, dentre 
outras obrigações. 
127 CORDEIRO, Alexandre. Essential facility doctrine: a dificuldade de enquadrar casos na doutrina diante 
da assimetria de informação. Jota, 17 fev. 2017. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/colunas/doutrina-antitruste/essential-facility-doctrine-17022017. Acesso em: 09 dez. 2018. 
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serviço essencial nega a uma segunda firma o acesso razoável a um produto ou serviço 

indispensável para competir com a primeira. Cordeiro faz a ressalva de que a sua aplicação 

no caso concreto é difícil em vista da assimetria de informações usualmente à disposição 

do CADE. 

Cordeiro entende que, se for factível ao rival buscar outra fonte do insumo para 

organizar sua produção, não haverá essential facility e não se poderá falar em infração no 

caso de recusa de acesso, e estabelece os seguintes requisitos essenciais, que estão 

condizentes com os requisitos usualmente adotados pelo CADE: (i) agente deve possuir 

mais do que uma posição dominante de mercado, deve controlar de modo injustificado 

uma estrutura que o seu rival não conseguirá replicar para competir;128 (ii) deve-se apurar 

se o controle de tal estrutura tem probabilidade superior de levar à monopolização do 

mercado downstream; e (iii) a inexistência de justificativa objetiva para a recusa do 

produto ou serviço. 

De acordo com Salomão Filho,  

 
[…] uma essential facility existe, portanto, diante de situações de 
dependência de um agente econômico com relação a outro, nas quais a 
oferta de certos produtos ou serviços não se viabilizaria sem o acesso ou 
o fornecimento do essencial. A existência de bens cuja utilização é 
condição essencial para a produção de outros justifica a necessidade de 
impor o acesso ou o fornecimento dos primeiros.129 

 

Salomão Filho entende que o conceito de essential facility pode ser aplicado a 

qualquer tipo de bem econômico ou de mercado, desde que haja uma situação de 

dependência extrema de um agente econômico em relação a outro, em que a oferta de um 
																																																													
128 Nesse mesmo sentido, destaca-se o voto do Conselheiro Alexandre Cordeiro nos autos do Processo 
Administrativo n. 08012.000504/2005-15: “Em defesa da concorrência qualifica-se como essential facility o 
insumo essencial, indispensável, para o fornecimento de um produto ou serviço. A essencialidade se 
caracteriza pelo fato de ser a um terceiro impossível replicar ou substituir o insumo física ou 
economicamente. Exige-se, portanto, mais que uma simples posição dominante a partir do controle de um 
ativo ou capacidade. Para se falar em essential facility o acesso ao insumo/ativo deve ser, na prática, 
indispensável. Como destacado por Sébastien, a doutrina da essential facility, especialmente na Europa, 
aparece no bojo da qualificação da discussão do fenômeno de recusa de venda. Ao se aperceber da 
indispensabilidade de um determinado insumo para os seus concorrentes, um determinado competidor se 
utiliza do seu direito de exclusividade não como simples exploração de um ativo vantajoso, mas como meio 
de inviabilizar qualquer concorrência no mercado. Se for factível ao rival buscar outra fonte do insumo para 
organizar sua produção, não haverá essential facility e não se poderá falar em infração com tais 
características. A Corte Europeia de Justiça estabeleceu no caso Bronner um teste em dois passos para 
identificação de uma essential facility: primeiro deve ficar claro que o agente possui mais que uma posição 
dominante de mercado, ele controla de modo injustificado uma estrutura que o seu rival não conseguirá 
replicar para competir; em segundo lugar deve-se apurar se o controle de tal estrutura tem probabilidade 
superior de levar à monopolização do mercado downstream”. (Grifos nossos). Ou seja, além da posição 
dominante, exige-se a indispensabilidade e impossibilidade de replicação do bem. 
129 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: as condutas. Op. cit., p. 417-418. 
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determinado produto não se viabilizaria sem o acesso do essencial.130 No entanto, 

diferentemente da interpretação do CADE, que reconhece que ineficiências econômicas 

podem justificar o tratamento especial dado a essential facilities, Salomão Filho entende 

que a impossibilidade de duplicação do bem por terceiro não pode decorrer de 

circunstâncias econômicas, mas jurídicas, como a proteção conferida a um bem imaterial 

pela legislação autoral ou de propriedade industrial. 

 

  

																																																													
130 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: as condutas. Op. cit., p. 113. 
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3 SOB O PRISMA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL: A RECUSA DE 

LICENCIAR COMO ILÍCITO CONCORRENCIAL 
 

Usualmente, preocupações concorrenciais relacionadas à propriedade intelectual 

refletem problemáticas envolvendo cláusulas contratuais, práticas de licenciamento ou 

outras condutas afirmativas envolvendo o uso ou disposição dos direitos de propriedade ou 

das tecnologias protegidas. Exemplos disso são as restrições de preço, limitações 

territoriais ou sobre royalties, licenças casadas, pacotes de licenças, cláusulas de não 

impugnação ou grantback. Percebe-se, portanto, que as principais problemáticas 

concorrenciais se referem a condutas afirmativas durante a negociação e/ou execução de 

um contrato envolvendo direitos de propriedade intelectual. Ou seja, em um contexto em 

que o contrato já existe. 

A despeito disso, preocupações concorrenciais podem surgir a partir de uma postura 

omissiva de um detentor de direitos de propriedade intelectual, quando o contrato não se 

forma em razão da recusa unilateral de licenciar. Nessas circunstâncias, a controvérsia 

estará amparada na alegação de que (i) a propriedade intelectual é tão essencial para a 

competição a ponto de ser imprescindível o seu licenciamento a terceiros, (ii) o 

licenciamento é negado discriminadamente a apenas um determinado player, ou (iii) a 

recusa de licenciar tem como intenção auxiliar o monopolista a adquirir ou manter o seu 

poder de mercado. 

Esse tipo de problemática concorrencial expõe uma importante questão, cujo ponto 

fulcral reside no balanceamento entre o antitruste e a propriedade intelectual. Isso porque o 

direito de recusar-se, unilateralmente, a licenciar está centrado no próprio coração dos 

direitos essencialmente negativos de propriedade intelectual — a exclusão erga omnes. Ou 

seja, o direito de recusa é inerente à propriedade intelectual, não apenas porque qualquer 

tipo de propriedade alberga esse tipo de direito, mas precipuamente porque, dada a sua 

natureza intangível, a exclusão de ativos intelectuais se dá por meio da própria proteção 

legal. 

A flexibilização do direito de recusa (leia-se, direito de exclusão) amparada por 

preocupações concorrenciais merece, portanto, especial escrutínio	 quando inserida em 

hipóteses envolvendo propriedade intelectual. 

Os limites e nuances de cada esfera de direitos antitruste e de propriedade 

intelectual parecem se emaranhar, dificultando a sua percepção e o próprio equilíbrio entre 
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eles. Não bastasse, o significado da complementariedade dos sistemas alcança o seu ápice 

nos casos envolvendo o mercado de biotecnologia, diante da alta complexidade e do 

caráter eminentemente inovador deste mercado. É nesse contexto que se destaca, no 

presente trabalho, a intersecção entre os dois sistemas e a própria função da proteção às 

criações intelectuais, como se verá a seguir. 

 

3.1 A função da proteção às criações intelectuais 

 

Seja no cenário internacional ou doméstico, do Ancien Régime131 ou Alvará de 28 

de janeiro de 1809132 aos dias atuais, a proteção às criações provenientes do intelecto 

humano foi embasada em diversos fundamentos jurídicos distintos.133 A despeito da 

complexidade histórica do tema, atualmente delineia-se a tendência à fundamentação por 

meio da perspectiva econômica, na qual o presente trabalho se ancora.134 

Anteriormente à perspectiva econômica da propriedade intelectual, os direitos 

concedidos aos bens intangíveis foram, de início, vistos como concessões estatais que se 

traduziam em verdadeiros privilégios. Os inventores desfrutavam de uma posição de 

exclusividade proveniente de uma concessão soberana — uma outorga estatal que se 

traduzia, sob a ótica então vigente, em monopólio legal, justificável diante do interesse 

público inerente àquela inovação.135 

A justificativa da proteção às invenções ganha nova feição a partir das revoluções 

do século XVIII.136 O novo modelo econômico e a transição para o capitalismo solidificam 

																																																													
131 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: as condutas. Op. cit., p. 128 et seq. 
132 CERQUEIRA, Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense: 1946, p. 23 et seq. 
133 Destaca-se especialmente as teorias (i) do Direito Natural, (ii) da recompensa, (iii) da divulgação em troca 
do segredo e (iv) do incentivo ao investimento e a proibição do free-riding, esta última alinhada à proposta 
deste trabalho. Cf. MACHLUP, Fritz; PENROSE, Edith. The Patent Controversy in the Nineteenth Century. 
The Journal of Economic History, v. 10, n. 1, p. 1-29, maio 1950, p. 18-19. Disponível em: 
http://c4sif.org/wp-content/uploads/2010/09/Machlup-Penrose-The-Patent-Controversy-in-the-Nineteenth-
Century-1950-b.pdf. Acesso em: 27 out. 2018. 
134 Cumpre notar, contudo, que nem todas as fundamentações associadas à proteção da propriedade 
intelectual são de cunho econômico ou mesmo utilitário — algumas linhas se valem de releituras lockeanas 
ou kantianas. Nesse sentido, vide DRAHOS, P. A Philosophy of Intellectual Property. Aldershot, UK: 
Ashgate, 1996; HUGHES J. The Philosophy of Intellectual Property. Georgetown Law Journal, n. 77, p. 
287-366, dez. 1988; e GORDON, W. A property right in self-expression: equality and individualism in the 
natural law of intellectual property. Yale Law Journal, v. 102, n. 7, p. 1.533-1.609, 1993. A despeito disso, 
a abordagem econômica continua sendo o paradigma dominante por meio do qual a propriedade intelectual é 
justificada. 
135 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: as condutas. Op. cit., p. 129. Exemplos disso 
seriam o interesse público em proteger o conhecimento repassado dos mestres de ofício aos aprendizes nas 
guildas do Antigo Regime, ou a marca posta ao produto como garantia estatal do produto. 
136 Ibidem, p. 130. Segundo Calixto Salomão Filho, “O sentido de ambas as evoluções — tanto da marca 
quanto da patente — parece ser o da desestatização dos interesses envolvidos. Note-se, no entando, que o 



81 

a proteção das invenções não mais exclusivamente como uma outorga estatal justificável 

pelo interesse público do Estado, mas também pela meritocracia inventiva. O fundamento 

da propriedade industrial começa, a partir de então, a esboçar a sua função econômica, em 

detrimento do interesse estatal isoladamente vigente. 

Nesse contexto, duas são as funções associadas aos direitos de propriedade 

intelectual sob a perspectiva contemporânea, quais sejam, as funções social e econômica 

— a primeira se coaduna ao interesse público consubstanciado na divulgação da invenção 

à sociedade, que daquela fará uso após o término do período de exclusividade concedido, e 

consequente acesso ao conhecimento gerado.137 

A segunda função, por sua vez, se relaciona à perspectiva econômica dos direitos 

envolvidos. O interesse da propriedade industrial em sua função econômica exsurge como 

ferramenta para o ajuste das falhas de mercado inerentes aos bens imateriais. Trata-se, 

portanto, de relação direta. 

Em decorrência lógica da sua forma essencialmente intangível, os bens imateriais 

são qualificados pela não rivalidade e não exclusividade,138 termos econômicos aplicáveis 

diretamente aos bens públicos.139 A não rivalidade se refere à possibilidade do uso ou 

consumo do bem ou serviço por duas ou mais pessoas simultaneamente, sem prejuízo à sua 

qualidade, valor ou fruição pelas demais pessoas.140 Por sua vez, a não exclusividade está 

																																																																																																																																																																																									
princípio que a substitui é um princípio concorrencial bastante privatista. Trata-se de reconhecer um 
verdadeiro privilégio, derorogatório das regras concorrenciais, consistente no direito de utilização exclusiva 
da patente ou marca. Então, não mais fundado em uma outorga estatal, mas no direito decorrente da 
prioridade da ideia. A meritologia típica do Capitalismo ganha, então, sua expressão mais elevada.” 
137 Nesse sentido, Marques leciona que “a criação dos direitos de exclusivo corresponde, assim — pelo 
menos no que concerne aos exclusivos industriais —, à satisfação de um interesse público precipuamente 
dirigido ao estímulo do progresso tecnológico, pois constitui um incentivo à divulgação de inovações 
tecnológicas que, doutro modo, seriam mantidas em regime de segredo.” (MARQUES, Remédio. 
Propriedade intelectual e interesse público. Boletim da Faculdade de Direito: Universidade de 
Coimbra, v. 79, p. 293-354, 2003, p. 310-311). Esta primeira função também está indiretamente relacionada 
às falhas de mercado e qualificação da propriedade como bens públicos, no sentido econômico do termo. Isto 
porque, justamente pelas suas características de não exclusividade e não rivalidade, a inovação, quando 
realizada, tende a ser mantida em segredo pelos agentes inovadores, para que se extraia o máximo de 
vantagem tecnológica possível. 
138 MAGGIOLINO, Mariateresa. Op. cit., p. 10-11. 
139 O termo “bem público” tem aqui o seu sentido estritamente econômico. Exemplos seriam a defesa 
nacional, iluminação pública e praças — além de consumíveis por diversos indivíduos, sem prejuízo da 
qualidade do bem ou fruição dos demais, não há como excluir determinado indivíduo da fruição do bem ou 
serviço devido à incapacidade de arcar com o custo ou efetiva contrapartida. 
140 “A informação é um bem não rival. Quando um indivíduo consome informações, ele não reduz a 
quantidade disponível para outras pessoas.” Tradução livre de: “[…] information is a non-rival good. When 
an individual consumes information, it does not reduce the quantity available to other people.” (LÉVÊQUE, 
François; MÉNIÈRE, Yann. The Economics of Patents and Copyright. Berkeley Electronic, jul. 2004, p. 5. 
Disponível em: https://ssrn.com/abstract=642622. Acesso em: 16 jan. 2019) 
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relacionada ao fato de que, em circunstâncias naturais, não se pode impedir o acesso de 

terceiros ao bem ou serviço.141 

Por sua natureza essencialmente não rival e não excludente, os bens imateriais são 

naturalmente de fácil acesso e de livre uso a todos. Depreende-se, então, a problemática 

natural de se excluir terceiros do consumo dos bens imateriais e, por decorrência lógica, a 

impossibilidade de se impor, em circunstâncias naturais, considerações financeiras em 

compensação ao seu consumo ou uso. Desse cenário decorre naturalmente a figura do 

caronista (free rider), gozando dos seus benefícios sem incorrer nos custos associados. 

Nota-se, portanto, que o concorrente não investidor aufere maior prêmio do que o 

agente econômico que realiza os gastos com o desenvolvimento da tecnologia. Evidente a 

imperfeição do mercado, desfavorecendo a continuidade do fluxo de investimentos em 

inovação. Do cenário exposto depreende-se a anulação do custo marginal, ocasionando a 

inviabilidade da margem de retorno do investidor.142 

Nesse contexto, assemelha-se a propriedade intelectual aos bens públicos no 

sentido econômico do termo, cuja essência não rival e não exclusiva traz preocupações 

relacionadas à ausência de incentivos à sua produção e conservação,143 ilustradas pela 

famosa tragédia dos comuns. 

																																																													
141 “A informação é um bem não excludente. Isso significa que é impossível excluir um indivíduo de usar o 
bem, mesmo que ele não contribua para o custo de produzi-lo.” Tradução livre de: “[…] information is a 
non-excludable good. This means that it is impossible to exclude an individual from using the good even if he 
does not contribute to the cost of producing it.” (LÉVÊQUE, François; MÉNIÈRE, Yann. Op. cit., p. 4) 
142 Nesse sentido, Lévêque e Yann ilustram a hipótese em termos econômicos, no seguinte sentido: “Mas o 
custo marginal de um bem público é zero — não custa nada para o próximo consumidor desfrutar de um bem 
não rival e não exclusivo. Se os criadores são levados a precificar seus bens públicos a um custo marginal — 
isto é, a zero — eles dificilmente oferecerão os bens; o lucro de um bem precificado a zero é zero. Os 
investidores que sabem disso racionalmente não investirão na produção dos bens; Assim, sem um tipo de 
invenção, esperamos que esses produtos sejam subproduzidos (Scotchmer 2004). […] Em outras palavras, o 
custo marginal de servir um consumidor adicional é zero. Consequentemente, quando um produtor cobra por 
seu serviço, o consumo do bem é racionado desnecessariamente. Os consumidores cuja disposição a pagar é 
menor do que o preço corrente são excluídos do uso do bem, embora tenham se beneficiado dele sem 
nenhum custo para ninguém. O bem-estar social não é maximizado.” Tradução livre de: “But the marginal 
cost of a public good is zero — it costs nothing for the next consumer to enjoy a nonrivalrous and 
nonexclusive good. If creators are driven to price their public goods at marginal cost — that is, at zero — 
they will be unlikely to offer the goods; the profit from a good priced at zero is zero. Investors who know this 
will rationally not invest in producing the goods; so without come type of invention, we expect such goods to 
be underproduced (Scotchmer 2004). […] In other words, the marginal cost of serving an additional 
consumer is zero. Consequently, when a producer charges for his service, consumption of the good is 
needlessly rationed. Consumers whose willingness to pay is lower than the going price are excluded from 
using the good, although they would have benefited from it at no cost to anyone. Social welfare is not 
maximized.” (LÉVÊQUE, François; MÉNIÈRE, Yann. Op. cit., p. 5) 
143 Sobre o tema, Burk tece as seguintes considerações: “Grande parte dessa justificação diz respeito à 
natureza dos bens públicos. Os economistas diriam que os artefatos criativos que são objeto de proteção à 
propriedade intelectual tendem a assemelhar-se aos bens públicos. Bens públicos são tipicamente descritos 
como sendo não equivalentes e não exclusivos, ou seja, ao contrário de bens privados, que tipicamente 
podem ser consumidos por apenas uma pessoa de uma vez e que podem ser fisicamente removidos do 
consumo, bens públicos podem ser consumidos por mais que uma pessoa simultaneamente e não podem ser 
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As características acima expostas são tratadas como verdadeiras falhas no mercado 

inventivo, na medida em que, seguisse o mercado o seu caminho natural, os bens públicos, 

e dentre eles as invenções, estariam fadados à escassez decorrente da ausência de incentivo 

econômico à sua produção.144 

Visando ao ajuste e ao saneamento das falhas de mercado acima tratadas, os 

direitos sobre os bens intangíveis possuem o condão de criar, por artifício jurídico, a 

exclusividade almejada, alçando ao nível de propriedade exclusiva bens essencialmente 

intangíveis. Isto posto, os direitos de propriedade intelectual são tidos como 

essencialmente negativos. 

O direito de exclusividade funcionaria, portanto, como estímulo criativo aos 

agentes econômicos atuantes no mercado, o que é justificável à luz da função econômica 

do instituto. Nos termos expostos por Remédio Marques,145  

 

a criação e a observância de direitos desta natureza satisfaz os interesses 
privados dos agentes econômicos titulares de empresas. Pois, se estes 
actuassem em regime absolutamente concorrencial — em um sistema 
que, por exemplo, não conhecesse exclusivos industriais — seria incerta 
aquela amortização e a remuneração dos factores de produção dirigidos à 
inovação tecnológica, já que os concorrentes ou quaisquer outros 
“passageiros clandestinos” (free riders) ficariam livres de reproduzir os 
resultados do esforço intelectual ou material alheio, sem que, em 

																																																																																																																																																																																									
sequestrados […]. Como os bens públicos são não equivalentes e não exclusivos, esperamos que seja difícil 
extrair um pagamento para eles — não há maneira óbvia de excluir um consumidor de consumir um bem não 
exclusivo e, portanto, nenhuma maneira óbvia de forçar o pagamento se o consumidor não escolher pagar. 
Em vez disso, pode haver uma tendência de os consumidores racionais terem acesso a bens públicos, 
recebendo os benefícios sem incorrer em custos. Como consequência, esperamos que, se o mercado 
mantivesse o seu curso natural, os bens públicos possam ser subutilizados; há pouco incentivo para criar bens 
públicos, pois um produtor racional saberá que o pagamento de um bem público, uma vez criado, é 
improvável.” Tradução livre de: “Much of this justification concerns the nature of public goods. Economists 
would say that the creative artifacts that are the subject of intellectual property protection tend to resemble 
public goods. Public goods are typically described as being nonrivalrous and nonexclusive, that is to say 
unlike private goods that typically can be consumer by only one person at a time and that can be physically 
sequestered from consumption, public goods can be consumed by more that one person simultaneously and 
cannot be sequestered […]. Because public goods are nonrivalrous and nonexclusive, we expect it will be 
difficult to extract a payment for them — there is no obvious way to exclude a consumer from consuming a 
nonexclusive good and thus no obvious way to force payment if the consumer does not choose to pay. There 
may instead be a tendency for rational consumers to free ride on public goods, taking the benefits without 
incurring the costs. As a consequence, we expect that were the market to run its natural course, public goods 
may be undersupplied; there is little incentive to create public goods in the first place, as a rational producer 
will know that payment for a public good, once it comes into existence, is unlikely.” (BURK, Dan L. Law and 
Economics of Intellectual Property: In search of First Principles. UC Irvine School of Law Research Paper, 
2012-60. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2113975. Acesso em: 16 jan. 
2019) 
144 Essa ideia guarda relação direta com a famosa tragédia dos bens comuns (HARDIN, G. 1968. The 
Tragedy of the Commons. Science, v. 162, n. 3.859, p. 1.243-1.248, 1968). Não menos interessante é a teoria 
da prospecção (prospect theory) exposta por Kitch (KITCH, E. The Nature and Function of the Patent 
System. The Journal of Law and Economics, v. 20, n. 2, p. 265-290, 1977). 
145 MARQUES, Remédio. Op. cit., p. 310. 
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contrapartida, tivessem que suportar os custos inerentes ao 
desenvolvimento de criações ou prestações alternativas. 

 

O tratamento jurídico das criações intelectuais como bens apropriáveis se deve 

notadamente à necessidade de se sanear a não exclusividade a elas inerente, falha de 

mercado que permitiria, em circunstâncias naturais, um cenário de livre utilização dos bens 

intangíveis.146 Em não havendo garantia jurídica representada pelo direito de 

exclusividade, o potencial investidor enfrentará desvantagem concorrencial frente aos seus 

competidores — a natural apropriação do conhecimento pelos demais concorrentes os 

coloca em igual posição de poder de mercado, ao menos em termos de tecnologia, sem que 

tenham arcado com iguais custos de pesquisa e desenvolvimento. 

A interpretação da função dos direitos de propriedade intelectual como antídoto às 

falhas inerentes aos mercados de bens intangíveis não é novidade à doutrina jurídica, seja 

doméstica ou internacional.147 

Os direitos de propriedade intelectual, em sua perspectiva econômica, funcionam 

então como ferramenta de apropriação e alocação de bens intangíveis, garantindo tanto a 

existência de incentivos ao investimento dos agentes econômicos em inovação quanto a 

própria divulgação da inovação alcançada.148 

Ressalte-se que os direitos de propriedade intelectual têm como função primordial 

corrigir as falhas de mercado associadas à não rivalidade e à não exclusividade dos bens 

intangíveis. Justamente pelas qualidades mencionadas, os bens intangíveis são 

equiparáveis aos bens públicos, na acepção econômica do termo. A não exclusividade e a 

não rivalidade do conhecimento o traduz como ativo de fácil dispersão — o que constitui 
																																																													
146 Nesse sentido, a teoria do Market Failure também pode ser aplicado à proteção da propriedade intelectual. 
Sobre o tema, vide BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à Propriedade Intelectual. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Lumien Iuris, 2003. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/ livros/ 
umaintro2.pdf. Acesso em: 16 jan. 2019. 
147 Nesse sentido: “Os sistemas ortodoxos de PI sugerem um remédio para essa falha de mercado dupla ao 
transformar bens intelectuais no objeto de direitos de propriedade específicos e, assim, em recursos escassos, 
eles permitem que inventores e criadores ganhem uma parte suficiente do valor de suas inovações e, segundo, 
negociá-los eficientemente. Em outras palavras, para os economistas tradicionais, os DPIs são ferramentas de 
apropriabilidade e de alocação; considerando que a sua função de atribuição garante a disseminação da 
inovação, quanto mais forte é o poder de apropriação dos direitos de propriedade intelectual, maior é o nível 
de inovação que toda a sociedade pode alcançar.” Tradução livre de: “Orthodox IP systems suggest a remedy 
to this twofold market failure by morphing intellectual goods in the subject matter of specific property rights 
and, thus, in scarce resources, they allow inventors and creators, first, to gain a sufficient portion of the 
value of their innovations and, second, to efficiently bargain them. In other words, for mainstream economics 
IPRs are both appropriability and allocative tools; whereas their allocative function guarantees the spread 
of innovation, the stronger is the appropriability power of IPR’s, the higher is the level of innovation that the 
whole society can reach.” (MAGGIOLINO, Mariateresa. Op. cit.) 
148 Vale destacar que a doutrina econômica também aponta a eficiência da organização social promovida 
pelos direitos da propriedade intelectual, pela segurança jurídica proporcionada pelo Estado ao reconhecê-los, 
diminuindo os custos de transação gerados pelas suas negociações no mercado. 
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fundamento suficiente para a sua manutenção em confidencialidade pelos agentes 

inovadores, notadamente para se evitar apropriação pública e irrestrita deste conhecimento 

produzido. Os direitos de exclusivo — proteção garantida pelo Estado e condicionada à sua 

exposição social — tendem a ser vistos como incentivo à divulgação do conhecimento.149 

Ancorando-se à sua perspectiva econômica, a função atribuída à propriedade 

intelectual neste trabalho reside, portanto, na harmonização dos interesses públicos e 

privados, consubstanciados tanto na divulgação e no acesso ao conhecimento relativo às 

novas superações do estado da técnica quanto no retorno dos investimentos empresariais 

em pesquisa e desenvolvimento,150 como forma de incentivo à inovação.151 

 

3.2 Histórico entre o embate: Direito Industrial e Direito Antitruste como sistemas 

complementares 

 

A confluência entre o sistema jurídico da Propriedade Industrial e o Direito 

Antitruste, atualmente como posição prevalente, não se consolidou de modo imediato e 

pacífico. Pelo contrário, a discussão da relação entre os dois é relativamente recente, muito 

embora já suficientemente debatida. 

Na realidade, apenas no início do século XX a relação entre os dois sistemas 

começa a ser enfrentada, exponencialmente nos Estados Unidos da América.152 Isso se deu 

																																																													
149 A Suprema Corte estadunidense já se posicionou por diversas vezes nesse sentido. Sobre o tema, vide 
JEM Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int’l. Inc. 2001. 
150 BARBOSA, Denis Borges. Op. cit. 
151 A lógica do direito de exclusividade como ferramenta para o ajuste das falhas de mercado se mostra 
aplicável às três principais figuras atualmente protegidas pela propriedade intelectual, seja patente (POSNER, 
Richard A. Economic Analysis of Law. 4. ed. Boston: Little, Brown and Company, 1992, p. 38-39), marcas 
(CRASWELL, Richard, FTC Policy Planning Issues Paper: Trademarks, Consumer Information and 
Barriers to Competition, 1979) ou direito autoral (EASTERBROOK, Frank H. The Supreme Court and the 
Economic System. Harvard Law Review, 1984). 
152 Embora tenha se iniciado nos Estados Unidos da América, a discussão acerca da interface entre o Direito 
Concorrencial e a Propriedade Intelectual não lhe é exclusiva. De fato, o tema já foi objeto de discussão a 
nível internacional, seja no âmbito da União Europeia (cf. PETIT, Nicolas. The Antitrust and Intellectual 
Property Intersection in European Union Law. [17 jun. 2016]. In: BLAIR, Roger D.; SOKOL, D. Daniel 
(ed.). Handbook of Antitrust, Intellectual Property and High Tech. Cambridge: Cambridge University, 
2017. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=2796670. Acesso em: 16 jan. 2019; KÄSEBERG, T. 
Intellectual Property, Antitrust and Cumulative Innovation in the EU and the US. Oxford: Hart, 2012. 
[Hart Studies in Competition Law]; e DREXL, J. (ed.). Research Handbook on Intellectual Property and 
Competition Law. Munich: Max Planck Instituto for Innovation and Competition, 2008), seja no Brasil 
(BRANCHER, Paulo Marcos Rodrigues. Direito da concorrência e propriedade intelectual: da inovação 
tecnológica ao abuso de poder. 2009. 258 f. Tese (Doutorado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/8581?mode=full. 
Acesso em: 16 jan. 2019; BRANCHER, Paulo Marcos Rodrigues. Direito da concorrência e propriedade 
intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder. São Paulo: Singular, 2010; e LILLA, Paulo Eduardo. 
Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência: uma abordagem sob a perspectiva do Acordo TRIPs. 
Belo Horizonte: Quartier Latin, 2014). 
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por diversos motivos, dentre eles pela maior relevância que a propriedade intelectual 

alcança na era da informação, precipuamente após a teoria schumpeteriana da inovação 

disruptiva. Não só, a discussão se deu tardiamente nos Estados Unidos da América também 

porque o próprio sistema normativo concorrencial era recente — a promulgação do 

Sherman Act ocorre apenas em 1890. 

Por óbvio, mesmo que se considere o período anterior à promulgação do Sherman 

Act, a propriedade intelectual não deixa de ser assunto no que tange às condutas que 

afetam deslealmente a concorrência. Nesse período, o equilíbrio entre propriedade e 

concorrência era calibrado por meio da doutrina do abuso (misuse doctrine), bastante 

utilizada pelos tribunais estadunidenses. 

A despeito disso, pode-se afirmar que, historicamente, muitas das condutas 

envolvendo direitos de propriedade intelectual que foram condenadas pelas cortes 

estadunidenses como anticompetitivas foram baseadas na doutrina do abuso de direito 

(misuse doctrine), em detrimento de eventuais fundamentos antitrustes. Além disso, a 

história da interface entre os dois sistemas legais é marcada por ciclos de super e 

sobreproteção, delineando-se como um pêndulo em que ora um dos sistemas jurídicos era 

reforçado enquanto o outro afrouxado, ora o contrário.153 

Encetada a discussão sobre a interface entre os dois sistemas legais, tinha-se, a 

princípio, que a Propriedade Intelectual e o Direito Antitruste se qualificavam como 

sistemas antagonicamente opostos, justificando a proteção daquela como exceção às regras 

concorrenciais. 

O entendimento de que as duas esferas de direitos seriam conflitantes, prevalente 

durante a primeira metade do século XX,154 estava baseado na premissa de que os direitos 

de propriedade industrial conferiam aos seus titulares verdadeiros monopólios no mercado 

relevante atinente à tecnologia inovadora protegida pelo Estado — tendo em vista que se 

excluía de seu uso a atuação dos demais competidores. 

Se por um lado os direitos de propriedade industrial conferiam aos seus titulares 

monopólios estatais, por outro o Direito Antitruste visava combater práticas e estruturas 

																																																													
153 HOVENKAMP, Herbert. IP and Antitrust Policy: A Brief Historical Overview. University of Iowa Legal 
Studies Research Paper, n. 05-31, dez. 2005. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/ 
papers.cfm?abstract_id=869417. Acesso em: 16 jan. 2019. 
154 TOM, Willard K.; Newberg, Joshua A. Antitrust and Intellectual Property: From Separate Spheres to 
Unified Field. Antitrust Law Journal, n. 66, 1997, apud LÉVÊQUE, François; MÉNIÈRE, Yann. The 
Economics of Patents and Copyright. Berkeley Electronic, jul. 2004, p. 82. Disponível em: 
https://ssrn.com/abstract=642622. Acesso em: 16 jan. 2019. 
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monopolísticas e seus efeitos anticoncorrenciais, tendo como premissa o cenário 

pulverizado como modelo ideal de mercado. 

Nesse contexto, ao se considerar que o sistema jurídico da proteção à propriedade 

intelectual visava à criação de direitos de exclusividade apropriáveis sobre bens intangíveis 

para se restringir a atuação de concorrentes sobre o bem protegido e, de outro lado, o 

Direito Concorrencial tinha como escopo justamente a repressão à prática restritiva da 

concorrência, os dois sistemas foram tidos inicialmente como antagônicos. 

Evidente que esta visão converge para as premissas então vigentes e sustentadas 

pela Escola Estruturalista de Harvard — a concentrações de poder no mercado como causa 

das disfunções das relações econômicas, a pulverização do mercado como cenário ideal à 

concorrência e a qualificação de determinadas estruturas e/ou condutas como ilícitos per se 

avalizavam a perspectiva da propriedade industrial como monopólios chancelados pelo 

Estado,155 aptos a criar concentração de poder no mercado. 

Diante do conflito inerente aos dois regimes legais, os direitos de propriedade 

industrial foram inicialmente interpretados como exceções às regras do Direito Antitruste, 

justificáveis pelo interesse público envolvido.156 Esse posicionamento foi, inclusive, 

corroborado por relevantes discussões acadêmicas e precedentes jurisprudenciais 

estadunidenses, majoritariamente formados por diversos julgados da Suprema Corte dos 

Estados Unidos.157 

																																																													
155 “O objeto das leis de patentes é o monopólio, e a regra é, com poucas exceções, que quaisquer condições 
que não sejam, em sua própria natureza, ilegais com relação a esse tipo de propriedade, impostas pelo titular 
da patente e acordadas pelo licenciado para o direito fabricar de uso ou vender o artigo, serão mantidas pelos 
tribunais; e o fato de as condições dos contratos manterem o monopólio não as torna ilegais.” Tradução livre 
de: “The object of the patent laws is monopoly, and the rule is with few exceptions, that any conditions which 
are not in their very nature illegal with regard to this kind of property, imposed by the patentee, and agreed 
to by the licensee for the right to manufacture of use or sell the article, will be upheld by the courts; and the 
fact that the conditions in the contracts keep up the monopoly, does not render them illegal.” (Bement & 
Sons v. National Harrow Coo., 186 U.S. 70 (1902)) 
156 A despeito da justificativa dos direitos de propriedade intelectual como exceções às regras concorrenciais, 
concepção então vigente diante do aparente antagonismo, fato é que a ampla maioria dos casos nos quais a 
Suprema Corte dos Estados Unidos discorreu sobre preocupações concorrenciais envolvendo direitos de 
propriedade intelectual foram embasados na doutrina do abuso de direito (misuse doctrine), e não 
propriamente em fundamentos anticoncorrenciais stricto sensu (HOVENKAMP, Herbert. IP and Antitrust… 
Op. cit.). Como se não bastasse, vale reiterar que o histórico do embate entre os dois modelos, mesmo após a 
promulgação do Sherman Act, se desenhou de modo pendular, ora em favor de maior proteção aos direitos de 
propriedade intelectual, ora em favor de sua flexibilização (LEMLEY, Mark A. A New Balance Between IP 
and Antitrust. Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas, v. 13, p. 237, 1 abr. 2007. 
Stanford Law and Economics Olin Working Paper, n. 340, abr. 2007. Disponível em: https://ssrn.com/ 
abstract=980045. Acesso em: 16 jan. 2019, p. 14-15). 
157 Veja, por exemplo, United States v. Westinghouse Elec. Corp., 648, F.2d 642,646 (9th Cir. 1981): “Um 
corpo de lei cria e protege o poder de monopólio enquanto o outro procura proibi-lo.” Tradução livre de: 
“One body of law creates and protects monopoly power while the other seeks to proscribe it.” Ainda antes 
desse período, prevalecia a ideia de que as patentes (ou todos os direitos de propriedade industrial) eram 
verdadeiros monopólios, sobre os quais o Direito Antitruste deveria prestar especial atenção. Veja-se, ainda, 
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A partir do advento da Escola Marginalista de Chicago, transforma-se a perspectiva 

sobre a qual os direitos de propriedade industrial foram construídos. Conforme discorrido 

acima, dentre outras contribuições,158 os teóricos marginalistas eram firmes ao flexibilizar 

algumas assertivas estruturalistas, notadamente em relação à ótica pela qual se interpretava 

as concentrações de poder no mercado como causa das disfunções das relações 

econômicas. 

Pelo contrário, a Escola de Chicago consignou que o propósito exclusivo do Direito 

Concorrencial seria a maximização da eficiência econômica, esta traduzida pelas 

eficiências produtiva e alocativa. Diante disso, a pulverização (ou alto nível de 

competição) do mercado deixa de ser um fim em si mesmo, para figurar apenas como um 

dos meios para a alavancagem da eficiência no mercado. 

Como decorrência lógica, a concentração de poder de mercado poderia 

eventualmente ser tolerada caso os seus efeitos pró-competitivos (leia-se, aumento da 

eficiência) fossem mais relevantes do que os eventuais prejuízos concorrenciais. Esboça-

																																																																																																																																																																																									
Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1, 27 (1912): “patent ‘is true monopoly’”; ROBINSON, William C. The 
Law of Patents for Useful Inventions. Boston: Little, Brown, 1890; RICH, Giles S. Are Letters Patent 
Grants of Monopoly? Western New England Law Review, v. 15, n. 2, p. 239-255, 1993 (revisitando a 
evolução do debate sobre a caracterização dos direitos patentários como monopólios estatais). Para mais 
detalhes, veja-se também o capítulo 4 de HOVENKAMP, Herbert; JANIS, Mark D.; LEMLEY, Mark A.; 
LESLIE, Christopher R.; CARRIER, Michael A. IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles 
Applied to Intellectual Property Law. Austin, Aspen, 2010. 
158 Em síntese, a Escola Marginalista de Chicago adotava as seguintes proposições: (i) eficiência, econômica, 
propósito exclusivo do Direito Antitruste, consistindo em dois elementos essenciais, (i.a) eficiência produtiva 
(productive efficiency), fração na qual a produção figura como divisor e os insumos como dividendo — 
quanto maior o resultado, maior a eficiência produtiva da empresa (ganhos em eficiência produtiva são 
gerados usualmente por pesquisa e desenvolvimento) —, e (i.b) eficiência alocativa (allocative efficiency), 
eficiência no mercado, geralmente medida sob a ótica de Pareto (como regra geral, os mercados alcançam o 
ponto ótimo de eficiência alocativa quando competitivos — ou seja, quando o preço equivale ao custo 
marginal). Considerando que lucros monopolísticos fornecem importante incentivo à pesquisa e 
desenvolvimento, e esta, por sua vez, está associada ao ganho de eficiência produtiva, o aumento de 
eficiência produtiva acarreta, via de regra, redução da eficiência alocativa do mercado; (ii) a maioria dos 
mercados são competitivos, ainda que contenham relativamente poucos competidores — mesmo que 
empresas em mercados concentrados sejam capazes de coordenar preços, elas continuarão a competir de 
outros modos. Dificilmente um oligopólio ou cartel conseguiria aniquilar as possibilidade de competição, 
motivo pelo qual as concentrações de mercado não aparentam ser a razão dos problemas concorrenciais, 
como apontado pelos estruturalistas; (iii) situações monopolísticas são autocorrigidas pelo mercado; (iv) 
barreiras naturais à entrada são irreais; (v) economias de escala são mais difundidas do que os economistas 
acreditavam ser, em especial em economias de distribuição; (vi) via de regra, uma empresa maximiza os seus 
lucros horizontalmente (downstream), sendo que se comportam competitivamente em operações verticais 
(upstream) — não há incentivos para que as empresas facilitem monopólio em mercados verticalmente 
relacionados e tampouco haveria como usar eventual posição monopolística para o fechamento de mercado 
em relação vertical; (vii) empresas são maximizadores de lucro, ou seja, tomarão as decisões que entendem 
ser as mais lucrativas no universo de alternativas; (viii) políticas antitrustes devem penalizar condutas na 
medida em que se revelam ineficientes, tolerando e encorajando aquelas que se mostram economicamente 
eficientes; (ix) mesmo que um determinado mercado se mostre imperfeito e tendente a resultados 
anticompetitivos, a intervenção estatal se justifica apenas caso a referida intervenção resulte em 
aprimoramento do cenário anterior, levando em consideração os custos da intervenção; (x) as diretrizes 
marginalistas são apartidárias, visando tão somente a maximização do bem-estar social. 
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se, a partir de então, uma nova premissa em relação à intersecção entre os dois sistemas 

legais — o Direito Concorrencial não mais proíbe o monopólio (per se), mas tão somente a 

ineficiência dele eventualmente resultante (sob a ótica do “rule of reason”).159, 160 

De outro lado, sob a perspectiva da regra da razão, torna-se natural a readequação 

dos direitos de propriedade intelectual, notadamente os direitos patentários, como 

monopólios ipso facto. Constrói-se, assim, a propriedade intelectual apenas e tão somente 

como direitos de exclusividade sobre produtos ou processos, ou seja, direito de se excluir 

terceiros do uso e/ou consumo dos bens protegidos, mas que não necessariamente se 

traduzem em poder monopolístico em determinado mercado, mas tão somente poder de 

exclusivo sobre os bens protegidos.161 

																																																													
159 Vale, inclusive, perceber que não apenas deixou de ser tratado como ilícito per se, mas também passa a 
ser legítimo o poder monopolístico conquistado por mérito. Nesse sentido: “Um único produtor pode ser o 
sobrevivente de um grupo de concorrentes ativos, meramente em virtude de sua habilidade superior, previsão 
e indústria. Em tais casos, um forte argumento pode ser levantado de que, embora o resultado possa expor o 
público aos males do monopólio, a Lei não pretende condenar o resultante daquelas mesmas forças que é seu 
principal objetivo promover… O concorrente bem-sucedido, tendo sido instado a competir, não deve ser 
prejudicado quando vencer.” Tradução livre de: “A single producer may be the survivor out of a group of 
active competitors, merely by virtue of his superior skill, foresight and industry. In such cases a strong 
argument can be made that, although, the result may expose the public to the evils of monopoly, the Act does 
not mean to condemn the resultant of those very forces which it is its prime object to foster… The successful 
competitor, having been urged to compete, must not be turned upon when he wins.” (United States v. 
Aluminum Co. of Am., 148 F.2d 416, 430 (2d Cir. 1945)) 
160 Nesse sentido, Lemley afirma que, “Ao mesmo tempo, é muito fácil dizer que a lei antitruste proíbe o 
monopólio. Embora seja certamente verdade que o objetivo do antitruste é promover a concorrência, a lei 
nunca tornou o monopólio ilegal. Em vez disso, preocupou-se com determinados tipos de conduta 
anticoncorrencial projetada para alcançar o poder de mercado. Por outro lado, uma empresa que alcança e 
mantém um monopólio sem se envolver em tal conduta não vai entrar em conflito com a lei antitruste.” 
Tradução livre de: “At the same time, it is too facile to say that antitruste law forbids monopoly. While it is 
certainly true that the goal of antitrust is to promote competition, the law has never made monopoly itself 
illegal. Rather, it has concerned itself with particular sorts of anticompetitive conduct designed to achieve 
market power. By contrast, a company that achieves and maintains a monopoly without engaging in such 
conduct will not run afoul of the antitrust law.” (LEMLEY, Mark A. Op. cit., p. 11) 
161 Segundo Hovenkamp: “Na verdade, seria melhor não falar em monopólio da patente, uma patente é um 
direito de propriedade intelectual limitado ao artigo ou processo descrito no pedido de patente. Um produto 
patenteado pode competir com produtos similares que não são patenteados ou cobertos por diferentes 
patentes. Como resultado, uma única patente raramente define o escopo de um mercado relevante para fins 
antitruste. A Suprema Corte deixou essa posição clara já em sua decisão ‘Walker Process’ (‘Walker Process 
Equipment, Inc. versus Food Machinery & Chemical Corp.’, 382 US 172, 86 S. Ct. 347 (1965)), onde exigiu 
que o reclamante alegando abuso de patente indicasse e demonstrasse o mercado relevante. Recentemente, 
em ‘Spectrum Sports’ (‘Spectrum Sports versus Mc. Qillan’, 113 S. Ct. 884, esp. P. 890 (1993)), a Corte 
reiterou em notas que não se pode presumir que uma patente define uma mercado.” Tradução livre de: 
“Indeed it would be better not to speak of a patent monopoly at all, a patent is a right in intellectual property 
limited to the article or process described ion the patente application. A patented product may compete 
intersely with similar products which are either unpatented or covered by different patents. As a result, a 
single patent seldom defines the scope of a relevant market for antitrust purposes. The Supreme Court made 
this position clear already in its ‘Walker Process’ (‘Walker Process Equipment, Inc. versus Food Machinery 
& Chemical Corp.’, 382 U.S. 172, 86 S. Ct. 347 (1965)) decision, where it required an antitrust plaintiff 
claiming patent abuses to allege and prove a relevant market. Recently, in ‘Spectrum Sports’ (‘Spectrum 
Sports versus Mc. Qillan’, 113 S. Ct. 884, esp. p. 890 (1993)), the Court reiterated in dicta that one cannot 
presume that a patent itself define a relevant market.” (HOVENKAMP, Hebert. Economics and Federal 
Antitrust Law. Saint Paul, MN: West Publishing, 1985, p. 291; cf. também p. 397) 
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Ao se conferir uma patente a um determinado particular, o Estado garante tão 

somente um direito negativo erga omnes sobre um determinado produto ou processo objeto 

da patente, mas não exclui a competição cujo titular ainda enfrentará no mercado, através 

da atuação de competidores voltados à comercialização de produtos substitutos ou 

sucedâneos, cuja existência os direitos de propriedade intelectual não teriam o condão de 

extinguir. 

A competição seria eventualmente aniquilada, ocasionando o poder monopolístico, 

tão somente caso o produto ou processo patenteado fosse único no mercado, de tal modo 

que não houvesse bens substitutos ou sucedâneos, no sentido econômico do termo.162 

Percebe-se, portanto, que a mudança do paradigma em relação à intersecção entre a 

propriedade intelectual e o direito antitruste (anteriormente visto como antagônicos e 

atualmente complementares) deve-se precipuamente à flexibilização de duas premissas 

estruturalistas.163 A primeira decorre da acepção de que o propósito maior do Direito 

Antitruste seria assegurar a pulverização das estruturas de mercado, garantindo o alto nível 

de competição, ou seja, em última instância, combater o monopólio per se — premissa 

atualmente ultrapassada com a visão marginalista, para a qual o propósito exclusivo seria 

maximizar a eficiência de mercado, aceitando a hipótese de que determinados mercados 

mais concentrados oferecem ganhos de eficiência. 

Em segundo lugar, fulmina-se por completo o pressuposto de que os direitos de 

propriedade intelectual se qualificam como verdadeiros monopólios — torna-se pacífico o 

entendimento de que os direitos de exclusivos não garantem poder monopolístico e muitas 

																																																													
162 “O sistema de propriedade intelectual confere um direito exclusivo aos inventores e criadores sobre a obra 
produzida. Isso não significa que eles obtenham automaticamente o monopólio do mercado. Por exemplo, a 
insulina humana, que é superior à insulina de porco para o tratamento da diabetes, pode ser produzida 
utilizando enzimas para eliminar um aminoácido da insulina de porco ou por bactérias geneticamente 
modificadas. Nenhuma das patentes concedidas a essas invenções deu aos solicitantes — Novo e Genentech 
— o monopólio do mercado de insulina. Da mesma forma, na esfera literária, embora cada livro seja único, 
se o preço de um livro subir, os consumidores mudarão para uma alternativa semelhante, porém mais barata. 
Por causa dessa substituição, o mercado, do ponto de vista da concorrência, é geralmente maior do que o 
mercado da obra em si.” Tradução livre de: “The intellectual property system gives an exclusive right to 
inventors and creators over the work produced. This does not mean that they automatically obtain a 
monopoly over the market. For example, human insulin, which is superior to pig insulin for treating diabetes, 
can be produced either by using enzymes too eliminate an amino acid from pig insulin or by genetically 
modified bacteria. Neither of the patents awarded for these inventions gave the applicants — Novo and 
Genentech — a monopoly over the insulin market. Similarly, in the literary sphere although every book is 
unique, if the price of a book goes up, consumers will switch to a similar but cheaper alternative. Because of 
such substitution, the market from the point of view of competition is usually larger than the market for the 
work itself”. (LÉVÊQUE, François; MÉNIÈRE, Yann. Op. cit., p. 9-10). 
163 Cf. Ibidem, p. 83. No mesmo sentido, LEMLEY, Mark A. Op. cit., p. 11. 
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vezes sequer garantem poder de mercado164 — eventuais condutas anticompetitivas ou 

ineficientes serão avaliadas casuisticamente, sob o prisma da regra da razão. 

Atualmente, os dois sistemas jurídicos são tratados como confluentes, na medida 

em que ambos se orientam à inovação competitiva.165 Não bastasse, os sistemas podem ser 

vistos como complementares — um sistema legal que privilegie os direitos de propriedade 

intelectual em detrimento do Direito Antitruste representaria ameaça à concorrência (e, em 

última instância, à inovação propriamente dita), assim como um sistema que negligencie os 

direitos de propriedade intelectual e fortaleça as regras protetivas à concorrência também 

terá o condão de prejudicar os incentivos à inovação.166 

No âmbito nacional, Salomão Filho já reconhecia que  

 
a complementariedade do direito industrial ao direito antitruste não é 
derrogatória. Pelas suas próprias origens recentes, de inspiração 
concorrencial, está e deve estar o direito industrial permeado pelos 
princípios concorrenciais. Antes que uma justificativa para a desaplicação 
do direito concorrencial, o direito industrial é um caso especial de sua 
aplicação.167 

 

																																																													
164 Neste sentido: “A jurisprudência europeia [ECJ, 1971] e a legislação dos EUA [DoJ e FTC, 1995] 
afirmam claramente que não presumem que a propriedade de uma patente ou direito autoral crie poder de 
mercado. O poder de mercado é reconhecido como a capacidade de elevar o preço de maneira lucrativa acima 
do preço competitivo. Isso só é possível quando não existem substitutos. No entanto, aos olhos dos 
consumidores, só porque um produto está protegido não significa que não haja alternativa […].” Tradução 
livre de: “European jurisprudence [ECJ, 1971] and U.S. legislation [DoJ and FTC, 1995] clearly state that 
they do not presume that ownership of a patent or copyright creates market power. Market power is 
recognized as the abiloity to raise the price profitably above the competitive price. This is only possible when 
no substitutes exist. However, in the eyes of consumers, just because a product is protected does not mean 
there is no alternative […].” (LÉVÊQUE, François; YANN, Ménière. Op. cit., p. 83). 
165 Sullivan e Gimes esclarecem que, “Embora tanto o antitruste quanto a PI possam ser sistemas com valores 
múltiplos, o objetivo predominante de cada um é o mesmo: o bem-estar do consumidor resultante da 
alocação eficiente de recursos. Além da eficiência alocativa, ambos os sistemas suportam o objetivo 
importantíssimo da eficiência dinâmica; o fomento de mudanças, inovações e progresso tecnológico. Esta 
convergência é a chave para a acomodação [entre os sistemas].” Tradução livre de: “While both antitrust and 
IP can be multi-valued systems, the predominant goal of each is the same: consumer welfare resulting from 
efficient resource allocation. Beyond allocative efficiency, both systems support the all-important goal of 
dynamic efficiency; the fostering of changes, innovations and technological progress. This commonality is 
the key to accommodation.” (SULLIVAN, Lawrence; GRIMES, Warren. The Law of Antitrust: An 
Integrated Handbook. West Group, 2000, p. 801). Esse entendimento já podia ser observado em precedentes 
jurisprudenciais da década de 1990: “As metas e objetivos das leis de patente e antitruste podem parecer, à 
primeira vista, totalmente em desacordo. No entanto, as duas legislações são complementares, uma vez que 
ambas visam incentivar a inovação, a indústria e a concorrência.” Tradução livre de: “The aims and 
objectives of patent and antitrust laws may seem, at a first glance, wholly at odds. However, the two bodies 
of law are complementary, as both are aimed at encouraging innovation, industry and competition.” (Atari 
Games Corp. v. Nintendo of America, Inc., 897 F.2d 1572, 1576, Fed. Cir. 1990) 
166 PITOFSKY, Robert. Antitrust and Intellectual Property: Unresolved Issues at the Heart of the New 
Economy. In: ANTITRUST, TECHNOLOGY AND INTELLECTUAL PROPERTY CONFERENCE. 
Berkeley Center for Law and Technology, University of California. Berkeley, 2 mar. 2001, apud LÉVÊQUE, 
François; MÉNIÈRE, Yann. Op. cit., p. 83. 
167 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: as condutas. Op. cit. p. 132. 
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Depreende-se, uma vez mais, que a chamada rule of reason proposta pela Escola de 

Chicago, atualmente em voga, deverá ser aplicada em detrimento da regra do ilícito per se, 

não apenas durante a análise de possíveis infrações antitrustes, mas precipuamente quando 

da análise de possíveis práticas abusivas dos detentores de propriedade industrial. 

Nesse contexto, pode-se afirmar que os direitos de propriedade intelectual, mesmo 

que legitimamente obtidos, não garantem imunidade às leis concernentes à proteção da 

concorrência, muito porque o exercício de tais direitos pode eventualmente configurar 

prática abusiva.168 Por sua vez, conforme ressaltamos anteriormente, a proteção aos 

direitos de propriedade intelectual per se, por não constituírem monopólio de mercado, não 

significa necessariamente restrição à concorrência em determinado setor — os direitos 

sobre determinada invenção não aniquilam a existência de produtos ou serviços substitutos 

ou sucedâneos. 

Nesse contexto, antes de um corpo de normas conferindo direito absoluto em 

caráter de exceção às regras concorrenciais, a Propriedade Intelectual é vista sob a 

perspectiva econômico-funcional, pela qual consubstancia ferramenta legal de incentivo à 

inovação e acesso ao conhecimento, cumprindo o seu papel em direção à maximização da 

eficiência econômica e ao bem-estar social. Depreende-se, assim, a complementariedade 

dos dois modelos,169 ambos voltados à persecução de um propósito comum170 — em rumo 

à maximização das eficiências alocativa e produtiva.171 

																																																													
168 No sistema jurídico brasileiro, em particular, a repressão ao abuso de direito de propriedade está 
especialmente fundamentada na função social da propriedade, prevista no artigo 1228 do Código Civil, além 
de prevista no artigo 5º, inciso XXIX, da CFB/88 e artigo 2º da Lei n. 9.279/1996. 
169 Para além da complementariedade de esforços, os dois sistemas são vistos inclusive como 
contrabalanceados — não por outro motivo que o histórico da interação entre os sistemas se delineou como 
pendular diante dos julgados dos tribunais estadunidenses. Cf. Lemley: “Idealmente, as leis de PI deveriam 
encorajar a inovação até o nível ideal, mas não mais, porque as leis de PI excessivamente fortes interferem 
indevidamente na concorrência e, portanto, reduzem o bem-estar desnecessariamente. O mesmo acontece ao 
contrário: a legislação de concorrência excessivamente agressiva às vezes privilegia a eficiência estática em 
relação à inovação e, portanto, reduz o bem-estar a longo prazo. Para esse equilíbrio, devemos acrescentar 
outro: muita ênfase na PI para encorajar a inovação pode ter o efeito oposto, impedindo a inovação, enquanto 
a ênfase excessiva na concorrência em um esforço para estimular a inovação também pode se mostrar 
contraproducente.” Tradução livre de: “IP laws should ideally encourage innovation up to the optimal level, 
but no further, because overly strong IP laws unduly interfere with competition and therefore reduce welfare 
unnecessarily. The same is true in reverse: overly aggressive competition law sometimes privileges static 
efficiency over innovation and therefore reduces long-term welfare. To this balance we must add another: 
too much emphasis on IP to encourage innovation may have the opposite effect, impeding innovation, while 
too much emphasis on competition in an effort to spur innovation may also prove counterproductive.” 
(LEMLEY, Mark A. Op. cit.). A superproteção de direitos de propriedade intelectual pode não apenas afetar 
a concorrência, mas também a inovação propriamente dita. Nesse sentido, cf. Maggiolino: “Na verdade, 
quando a probabilidade e os custos de criar novos bens intelectuais dependem da extensão com que os 
inovadores podem se basear em trabalhos anteriores, os DPI amplos tornam mais difícil para os novos 
inovadores desenvolver seus projetos inovadores e desequilibrar a relação entre as inovações presentes e 
futuras. Em outras palavras, qualquer um que questione o ideal neoclássico universal de que a inovação é 
uma sequência de invenções/criações discretas que não se relacionam entre si, pode entender que as escolhas 
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Para além de uma nova visão superativa do anterior antagonismo entre os dois 

sistemas jurídicos, a teoria da complementariedade fornece suporte para novos 

fundamentos teóricos da própria propriedade intelectual — uma justificação que se revela, 

inclusive, mais confluente e próxima ao modus operandi e efeitos na própria sociedade e 

no mercado. Revela-se, portanto, uma teoria jurídica pela qual o direito se aproxima 

efetivamente do real. 

 

3.3 Análise de precedentes dos Estados Unidos da América 

 

Nos Estados Unidos, o ponto de partida para entender a recusa unilateral de 

licenciar está calcado no princípio fundamental de que o titular da propriedade intelectual 

não está obrigado a usufruir do seu direito. O referido princípio foi estabelecido em 1908 

pela Suprema Corte no caso Continental Paper Bag vs. Eastern Paper Bag.172 

O caso envolvia uma patente de abertura automática de sacos de papel, nunca 

utilizada, tampouco licenciada pela sua detentora, a empresa Eastern Paper Bag. Nos autos 

																																																																																																																																																																																									
políticas voltadas ao fortalecimento de patentes e direitos autorais pioneiros e, portanto, proteger, a ambos os 
inovadores iniciais, dos efeitos competitivos das inovações subsequentes; e dar aos inovadores iniciais a 
opção de monopolizar as inovações subsequentes pode ter efeitos surpreendentemente deprimentes sobre 
futuras atividades inovadoras e criativas.” Tradução livre de: “In fact, when the probability and the costs of 
creating new intellectual goods depend on the extent to which innovators may build upon earlier works, 
broad IPRs make it harder for new innovators to develop their innovative projects and unbalance the 
relationship between present and future innovations. In other words, anyone who questions the universal 
neo-classic ideal that innovation is a sequence of discrete inventions/ creations that do not relate to each 
other, can understand that the policy choices aimed at strengthening pioneer patents and copyrights and, 
hence, at both protecting initial innovators from the competitive effects of subsequent innovations, and giving 
initial innovators the option to monopolize subsequent innovations, can have surprisingly depressing effects 
upon future innovative and creative activities.” (MAGGIOLINO, Mariateresa. Op. cit.). 
170 A complementariedade das esferas de direito foi amplamente abraçada pelos tribunais de justiça dos 
Estados Unidos e da União Europeia e, como decorrência lógica, refletido também nos órgãos regulatórios e 
nas diretrizes de licenciamento de tecnologia de ambos. Cf., nesse sentido: ESTADOS UNIDOS. Department 
of Justice; Federal Trade Commission. Antitrust Guidelines for Licensing of Intellectual Property. 12 jan. 
2017, p. 4. [Publicadas em 1995 e atualizadas em 2017]. Disponível em: https://www.justice.gov/ 
atr/IPguidelines/download. Acesso em: 09 out. 2018; EUROPEAN COMMISSION. Guidelines on the 
Application of Article 81 of the EC Treaty to Technology Transfer Agreement: 2004/C 101/02. 
Bruxelas, abr. 2004, § 7. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX 
%3A52004XC0427%2801%29. Acesso em: 02 nov. 2018; EUROPEAN COMMISSION. Guidelines on the 
Application of Article 101 of Treaty on the Functioning of the European Union to Technology Transfer 
Agreements: 2014/C 89/03. Bruxelas, mar. 2014, § 7. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0328%2801%29. Acesso em: 02 nov. 2018. 
171 Cf. BOWMAN Jr., Ward. Patent and Antitrust Law: A legal and Economic Appraisal, Chicago: 
University of Chicago , 1973, p. 1-3. Por outro lado, atualmente existe a discussão sobre uma possível 
supervalorização dos direitos de propriedade intelectual diante de alternativas possíveis à maximização da 
eficiência no sistema de inovação, como modelos de premiações ante ao sucesso na inovação ou mesmo de 
pesquisa e desenvolvimento financiados pelo Estado. Nesse sentido, veja-se STIGLITZ, Joseph E. Economic 
Foundations of Intellectual Property Rights. Duke Law Journal, v. 57, p. 1.693-1.724, 2008. Disponível em: 
https://pdfs.semanticscholar.org/fc35/a6693e4f658eacf35af1a2b3badb4ff4fd72.pdf. Acesso em: 16 jan. 2019. 
172 210 U.S. 405 (1908). 
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da ação de infração proposta pela Eastern, a Continental alegou que a titular não se 

utilizava da patente e apenas se recusava a licenciá-la para suprimir a concorrência no 

mercado. Ao reformar a decisão da corte distrital, a Suprema Corte dos Estados Unidos 

reconheceu que “a referida exclusão pode ser qualificada como a própria essência do 

direito conferido pela patente, já que é privilégio de qualquer titular da propriedade usá-la 

ou não, sem inquirir o motivo”.173 

Nesse contexto, a regra geral exposta pelos precedentes estadunidenses aponta para 

a inexistência de uma obrigação concorrencial de uso ou licenciamento de uma patente.174 

Primeiro porque a recusa não é tipificada na lei antitruste; segundo porque eventual 

tipificação poderia conflitar com os direitos concedidos ao titular da patente. Tornar-se-ia 

ilícita a conduta que as leis de propriedade intelectual expressamente autorizam, o que 

poderia reduzir drasticamente o incentivo à inovação proporcionado pela proteção aos bens 

intangíveis — não apenas para aqueles que se recusam a usar a invenção, como para 

aqueles que desejam licenciá-la apenas sobre certas condições.175 

Situação distinta, contudo, seria o caso de o titular discriminadamente se recusar a 

licenciar a sua patente somente a determinados players ou, para estes, nos mesmos termos 

ofertados aos demais.176 

Segundo Hovenkamp, nem mesmo nestas circunstâncias a regra geral exposta 

acima poderia ser flexibilizada, ainda menos quando o titular não concorre diretamente 

com o player discriminado ou desfavorecido. A sua posição, corroborada por precedentes 

																																																													
173 Id. at 429. Sobre o mesmo tema, vide United States v. Studiengesellschaft Kohle, 670 F.2d 1122, 1127 
(D.C. Cir. 1981). Posteriormente, o Congresso estadunidense codificou o direito do titular de se recusar a 
usar a patente — a Section 271(d)(4) estabelece que a recusa de usar ou licenciar não pode ser considerada 
como uso abusivo da patente por seu titular. 
174 No caso Miller Insituform, 830 F.2d (at 609), o tribunal propôs a regra segundo a qual o legítimo 
adquirente de uma patente não poderia ser responsabilizado por manter o seu legítimo monopólio por meio 
da recusa de licenciar a sua patente a terceiros (“Um detentor de patente que legalmente adquire uma patente 
não pode ser responsabilizado sob a Seção 2 do Sherman Act por manter o poder de monopólio que 
legalmente adquiriu ao recusar licenciar a patente a outros.” Tradução livre de “A patent holder who lawfully 
acquires a patent cannot be held liable under Section 2 of the Sherman Act for maintaining the monopoly 
power he lawfully acquired by refusing to license the patent to others.”). 
175 Cf. HOVENKAMP, Herbert. IP and Antitrust… Op. cit., § 13.02[B], p. 13-6 a 13-10. 
176 Vale lembrar que o licenciamento de direitos de propriedade intelectual se apresenta como ferramenta 
para a disseminação da inovação e, portanto, geralmente pró-competitiva. A título ilustrativo, titulares 
subequipados para produzir a tecnologia em larga escala e desinteressados no alto investimento dela 
decorrentes poderiam escolher licenciar os seus direitos a outros agentes mais preparados para a produção ou 
comercialização da tecnologia. Se por um lado o titular alcança o seu retorno financeiro por meio de 
royalties, por outro lado a tecnologia é colocada no mercado de forma mais eficiente. Contudo, a escolha 
discriminada e premeditada de alguns licenciados pode eventualmente albergar justificativas econômico-
racionais. 
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jurisprudenciais, estaria baseada no famoso brocardo de que as leis antitruste protegem a 

concorrência, mas não os próprios concorrentes.177 

Em síntese, no ordenamento jurídico estadunidense, não há previsão legal que 

obrigue os titulares de direitos de propriedade intelectual a usarem as suas respectivas 

invenções ou licenciá-las. Os principais casos judiciais sobre o tema envolvem 

circunstâncias fáticas específicas que ensejariam uma exceção a esta regra geral, 

geralmente associadas ao abuso dos direitos de propriedade intelectual, expandindo o seu 

escopo para além dos limites garantidos em lei. Abordaremos abaixo as três principais 

hipóteses de ilícito concorrencial. 

 

3.3.1 Aquisição ou manutenção de poder de monopólio 

 

Conforme demonstrado na seção 3.3 acima, o ilícito concorrencial fundado no 

artigo 2º do Sherman Act está calcado na tentativa178 ou efetiva monopolização do 

comércio. Uma vez caracterizada a posição dominante ou poder de monopólio, duas 

correntes doutrinárias oferecem elementos para se determinar quando a recusa de contratar 

será caracterizada como conduta exclusionária à luz do artigo 2º do Sherman Act. 

A primeira delas179 defende que empresas detentoras de posição dominante ou 

poder de monopólio devem abster-se de condutas exclusionárias, justamente em 

decorrência da responsabilidade qualificada que lhes é imposta como contrapartida pela 

posição privilegiada que gozam no mercado. Estabelece-se, segundo esta corrente, a 

obrigatoriedade de contratar sempre que se perceba existir poder de monopólio do 

agente.180 

A segunda, de cunho mais liberal e atualmente prevalecente,181 sustenta que mesmo 

as empresas monopolistas182 detêm o direito de dispor livremente dos seus bens e serviços, 

																																																													
177 Nesse contexto, no caso Olympia Equip. Leasing v. Western Union Telegraph, Posner consignou que, uma 
vez adquirido o monopólio de forma legítima, o monopolista não teria a obrigação geral de ajudar os seus 
competidores. 
178 Para que se configure a tentativa de monopolização, deve-se notar: (i) a existência de conduta 
exclusionária; (ii) propósito específico de monopolização; e (iii) probabilidade efetiva de obtenção de poder 
de monopólio. 
179 Como nos ensina Gonçalves, esta primeira corrente detém os seus alicerces teóricos fundados no 
precedente Colgate (GONÇALVES, Priscila Brolio. Op. cit., p. 182). 
180 Ressalta-se que deter poder de monopólio é sinônimo de deter produtos que não tenham substitutos 
prontamente disponíveis no mercado. 
181 Em se tratando de recusa de licenciar direitos de propriedade intelectual, uma relevante parcela de 
precedentes jurisprudenciais e doutrinários parece se alinhar com esta segunda corrente mais liberal. 
182 Nesse ponto, vale retomar o entendimento da Suprema Corte no caso Trinko, no sentido de que “A mera 
posse de poder de monopólio e a concomitante cobrança de preços monopolísticos não são apenas lícitos, são 
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o que lhes garantiria a possibilidade de recusar-se a contratar, caso a recusa seja 

comercialmente justificável e, portanto, legítima. A aplicabilidade do artigo 2º do Sherman 

Act estaria condicionada, portanto, à análise da intenção do agente dominante,183 de suas 

justificativas econômicas184 e dos prováveis efeitos sobre o mercado.185 

Nesse sentido, Hovenkamp esclarece que “a prova de que o réu tem ou é 

susceptível de obter o poder de monopólio é um pré-requisito necessário para uma 

reivindicação antitruste” baseada no referido dispositivo legal, além de que “os outros 

atributos da regra da razão devem ser satisfeitos”.186 A qualificação da recusa unilateral de 

licenciar direitos de propriedade intelectual como ilícito concorrencial à luz do artigo 2º do 

Sherman Act exige, portanto, a existência ou suscetibilidade de monopólio atrelada à 

existência efeitos anticompetitivos187 em detrimento de eventuais efeitos pró-competitivos. 

																																																																																																																																																																																									
um elemento importante do sistema de livre mercado. A oportunidade de cobrar preços monopolísticos — 
pelo menos por um curto período — é o que atrai a “visão de negócios” em primeiro lugar; induz a tomada 
de risco que produz inovação e crescimento econômico. Para salvaguardar o incentivo a inovar, a posse do 
poder de monopólio não será considerada ilegal a menos que seja acompanhada por um elemento de conduta 
anticoncorrencial.” Tradução livre de: “The mere possession of monopoly power, and the concomitant 
charging of monopoly prices, is not only not unlawful, it is an important element of the free-market system. 
The opportunity to charge monopoly prices — at least for a short period — is what attracts ‘business 
acumen’ in the first place; it induces risk taking that produces innovation and economic growth. To 
safeguard the incentive to innovate, the possession of monopoly power will not be found unlawful unless it is 
accompanied by an element of anticompetitive conduct.” 
183 Esse critério vem sendo analisado sob uma ótica objetiva, por meio de uma avaliação da conduta. Ou seja, 
avalia-se se, por meio da conduta em questão, a empresa alcançou ou poderia alcançar poder de monopólio 
ou ainda gerar exclusão no mercado. 
184 Durante a análise deste critério, discute-se as eventuais justificativas levantadas pelo agente. Contudo, 
ressalta-se a necessária atenção (i) à possibilidade de objetivos comerciais razoáveis mascararem propósitos 
ilegais e (ii) à proporcionalidade entre os objetivos perseguidos e os meios adotados para a sua persecução. 
185 Para se avaliar os prováveis efeitos da conduta sobre o mercado, a jurisprudência estadunidense vem 
efetuando o tradicional balanço entre efeitos anticompetitivos e eventuais eficiências econômicas. 
186 Nas palavras de Hovenkamp: “A conduta unilateral é acionável, se, de alguma forma, sob a seção 2 do 
Sherman Act, quando ajuda uma parte a adquirir ou manter o poder de monopólio. Assim, em cada uma das 
circunstâncias factuais discutidas aqui, a prova de que o réu tem ou é susceptível de obter o poder de 
monopólio é um pré-requisito necessário para uma reivindicação antitruste. Na ausência de poder de 
monopólio, não há um conjunto de circunstâncias em que uma recusa verdadeiramente unilateral a licenciar 
possa violar as leis antitruste. Da mesma forma, como a recusa unilateral de negociar será ilegal sob a seção 2 
do Sherman Act, os outros atributos da regra da razão devem ser satisfeitos. Por exemplo, a recusa em 
licenciar deve ter um efeito anticompetitivo. E os réus antitruste devem ter a oportunidade de demonstrar 
justificativas pró-competitivas para sua conduta. A prova de que uma recusa unilateral à licença tem efeitos 
líquidos procompetitivos, e não anticompetitivos, deve compor uma reivindicação sob a regra da razão.” 
Tradução livre de: “Unilateral conduct is actionable if at all under section 2 of the Sherman Act, where it 
helps a party to acquire or maintain monopoly power. Thus, in each of the factual circumstances discussed 
here, proof that the defendant has or is likely to obtain monopoly power is a necessary prerequisite to an 
antitrust claim. In the absence of monopoly power, there is no set of circumstances in which a truly 
unilateral refusal to license can violate the antitrust laws. Similarly, because unilateral refusal to deal will 
be illegal if at all under section 2 of Sherman Act, the other attributes of the rule of reason must be satisfied. 
For example, the refusal to license must have an anticompetitive effect. And antitrust defendants should have 
the opportunity to demonstrate procompetitive justifications for their conduct. Proof that an unilateral 
refusal to license was on net procompetitive rather than anticompetitive should dispose of a claim under the 
rule of reason.” (HOVENKAMP, Herbert. IP and Antitrust … Op. cit., p. 13-12) 
187 Nesse sentido, a 10ª Corte Distrital dos Estados Unidos já reconheceu que não havia ilícito concorrencial 
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Sobre o tema, vale-se dos princípios aplicados à análise antitruste de licenciamento 

de propriedade intelectual. As Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual 

Property188 (“Guidelines”) esclarecem que, (i) para fins de análise antitruste, a propriedade 

intelectual se equipara a outras formas de propriedade, (ii) não se presume que direitos de 

propriedade intelectual confiram aos seus titulares poder de mercado e, (iii) como regra 

geral, reconhece-se que o licenciamento de direitos de propriedade intelectual permite aos 

agentes econômicos a combinação de fatores complementares de produção e, portanto, 

tende a ser pró-competitivo. 

Ao equiparar as modalidades de propriedade, as diretrizes pretendem aplicar à 

análise de licenciamento de direitos de propriedade intelectual os mesmos princípios gerais 

aplicados durante a análise de contratos envolvendo qualquer outra forma de propriedade. 

Não significa dizer, contudo, que a propriedade intelectual seja equiparável em todos os 

aspectos para com qualquer outra forma de propriedade. As Guidelines reconhecem 

características importantes inerentes e próprias à propriedade intelectual, tal como a 

facilidade de apropriação indevida, por força da sua natureza intangível, que a distinguem 

de muitas outras formas de propriedade. 

Embora tais características próprias à propriedade intelectual possam 

eventualmente ser consideradas durante a análise concorrencial, não exigem das agências 

reguladoras a aplicação de princípios fundamentalmente distintos daqueles aplicados às 

demais formas de propriedade. Este princípio parece apontar para a convergência entre a 

análise antitruste da recusa de licenciar direito de propriedade intelectual e da recusa de 

contratar exposta na seção 3.3 acima. 

Outro princípio pertinente se refere à presunção de que os direitos de propriedade 

intelectual não possuem o condão de conferir, natural e automaticamente, poder de 

mercado ao seu detentor. Esse entendimento vem sendo gradativamente pacificado por 

precedentes jurisprudenciais dos tribunais estadunidenses e europeus, bem como pelas 

diretrizes de análise dos órgãos administrativos de defesa da concorrência. 

Nesse contexto, as Guidelines determinam que as agências regulatórias não 

presumirão que direitos de propriedade intelectual conferem poder de mercado aos seus 

titulares. Pelo contrário, presume-se que haverá efetivos ou potenciais produtos sucedâneos 

																																																																																																																																																																																									
na recusa de licenciar informações de lista telefônica quando o concorrente não logrou comprovar perda de 
receita em decorrência da conduta (Rural Telephone Serv. Co. v. Feist Pubs., Inc., 957 F.2d 765, 768, 10th 
Cir. 1992). 
188 ESTADOS UNIDOS. Department of Justice; Federal Trade Commission. Antitrust Guidelines for 
Licensing of Intellectual Property. 12 jan. 2017. 
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no mercado, suficientemente para se prevenir o exercício de poder de mercado dos titulares 

de direitos de propriedade intelectual. 

Em 2006, dez anos após a edição da primeira versão das Guidelines, ao analisar 

relações contratuais envolvendo a venda de determinada tecnologia casada ao produto 

vinculado, a Suprema Corte dos Estados Unidos dirimiu qualquer dúvida ainda 

eventualmente existente sobre o tema, ao afirmar que os tribunais não devem presumir a 

existência de poder de mercado meramente pela existência de direitos patentários.189 

Ainda que se conclua pela existência de poder de mercado, as Guidelines são claras 

ao prever que tal fato não configuraria, por si só, violação às normas concorrenciais, 

tampouco onera o titular de direitos com a obrigação de licenciar a tecnologia em questão. 

Isso não significa, contudo, que o Direito Concorrencial não deva, em momento algum, 

interferir no escopo e abrangência dos direitos de propriedade intelectual. Assim como 

aparenta ser simplista assumir que os direitos de propriedade intelectual conferem 

monopólios,190 também se revela inadequado assumir que tais direitos nunca terão o 

condão de prejudicar a concorrência. 

Nesse sentido, preocupações concorrenciais podem surgir quando o poder de 

mercado for adquirido ou mantido de forma ilícita ou, ainda que adquirido ou mantido 

legitimamente, o poder de mercado é utilizado para se engajar em condutas 

anticoncorrenciais. 

Por fim, destaca-se a presunção dos efeitos pró-competitivos inerentes ao 

licenciamento de direitos de propriedade intelectual. 

Nos termos das Guidelines, a propriedade intelectual consubstancia um dentre 

muitos fatores do processo de produção, sendo certo que o seu valor comercial e/ou 

estratégico é derivado de sua combinação com outros fatores complementares, como 

instalações de fabricação e distribuição, mão de obra e outros itens de propriedade 

intelectual. Para maximizar o valor comercial-estratégico da propriedade intelectual, o seu 

titular deve buscar, portanto, a sua combinação com outros fatores necessários à produção. 

																																																													
189 Illinois Tool Works v. Independent Ink, 547 U.S. 28, (2006): “O Congresso, as agências antitruste e a 
maioria dos economistas chegaram à conclusão de que uma patente não confere necessariamente poder de 
mercado ao titular da patente. Hoje chegamos à mesma conclusão.” Tradução livre de: “Congress, the 
antitrust enforcement agencies, and most economists have all reached the conclusion that a patent does not 
necessarily confer market power upon patentee. Today, we reach the same conclusion” (p. 45-46). 
190 Curioso notar, Ariel Kats propõe uma presunção de poder de mercado, na medida em que a titularidade de 
direitos de propriedade intelectual muitas vezes confere poder de mercado no sentido antitruste, sendo que a 
presunção se mostra como escolha de alocação do onus argumentativo. (KATS, Ariel. Making Sense of 
Nonsense: Intellectual Property, Antitrust, and Market Power. Arizona Law Review, v. 49, n. 4, p. 837-909, 
2007. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=702462. Acesso em: 19 mar. 
2018) 
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A se considerar que a maximização da eficiência econômica depende da 

combinação de diversos fatores, dentre eles eventual direito de propriedade intelectual, 

eventualmente a combinação mais eficiente envolve direitos de um determinado detentor e 

os fatores de produção de outros agentes no mercado. Portanto, o detentor da propriedade 

intelectual, em vez de empregar os seus próprios fatores complementares de produção, 

pode considerar mais eficiente a contratação para combinação de fatores de produção de 

terceiros, ceder os seus direitos sobre a propriedade intelectual para terceiro que dele fará 

melhor uso ou mesmo participar de joint venture para o desenvolvimento da propriedade 

intelectual.191 

Nesse contexto, o licenciamento ou transferência de direitos de propriedade 

intelectual pode facilitar a integração da propriedade licenciada com fatores de produção 

complementares. Esta integração pode levar a uma exploração mais eficiente da 

propriedade intelectual, beneficiando os consumidores através da redução de custos e da 

introdução de novos produtos no mercado.192 Tais arranjos aumentam, portanto, o valor da 

propriedade intelectual para os consumidores e para os próprios detentores de direitos de 

propriedade intelectual. Por fim, o licenciamento pode também permitir ao agente inovador 

colher os retornos de seu investimento na fabricação e desenvolvimento da invenção 

tecnológica por meio de royalties advindos daqueles que efetivamente comercializam ou se 

utilizam da sua invenção no mercado, proporcionando assim um incentivo para investir em 

pesquisa e desenvolvimento.193 

Embora haja um incentivo econômico no licenciamento de direitos de propriedade 

intelectual, por sua natureza pró-competitiva consubstanciada na possibilidade de 

transferência do direito ao agente mais eficiente sob a perspectiva de uso da tecnologia 

protegida, em muitas situações a recusa ou restrição ao licenciamento parece ser medida 

economicamente mais eficiente. 

Nesse contexto, restrições em licenciamentos de direitos de propriedade intelectual 

podem ocasionalmente apresentar benefícios. As restrições de campo de uso, territoriais e 

																																																													
191 ESTADOS UNIDOS. Department of Justice; Federal Trade Commission. Antitrust Guidelines for 
Licensing of Intellectual Property. 12 jan. 2017, § 2.3, p. 5. 
192 O uso de um item de propriedade intelectual requer acesso a outro, ou seja, o primeiro “bloqueia” o 
segundo quando este não pode ser praticado sem a utilização (autorizada) daquele. Por exemplo, uma 
determinada tecnologia patenteada que exista na composição de uma determinada máquina pode bloquear 
uma versão melhorada dessa máquina, caso o uso da tecnologia não seja autorizado. Nesse contexto, o 
licenciamento pode promover o desenvolvimento de tais tecnologias que estariam em uma relação de 
bloqueio, não fosse o licenciamento de direitos de propriedade intelectual. 
193 Exemplos disso são as empresas cuja atividade comercial se restringe a pesquisa e desenvolvimento de 
novos produtos e/ou tecnologias. 
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outras limitações sobre licenças de propriedade intelectual podem servir para fins 

competitivos, permitindo que o licenciante aproveite sua propriedade da forma mais 

eficiente e efetiva possível. Essas várias formas de exclusividade podem ser utilizadas para 

garantir ao licenciado um incentivo para investir na comercialização e/ou distribuição de 

produtos que incorporem a propriedade intelectual licenciada. As restrições podem fazê-lo, 

por exemplo, protegendo o licenciado contra eventual free-riding de terceiros (de outros 

licenciados ou do próprio licenciante) nos investimentos arcados pelo licenciado. As 

restrições e exclusividades podem, também, aumentar o incentivo do licenciante para o 

licenciamento, protegendo-o, por exemplo, da concorrência na própria tecnologia em um 

nicho de mercado que prefere manter para si mesmo. 

Os parâmetros expostos acima são de grande valia para a análise dos indícios de 

poder de monopólio, de conduta anticoncorrencial ou de eventuais efeitos pró-competitivos 

da conduta, requisitos para a qualificação da recusa de licenciar como ilícito à luz do artigo 

2º do Sherman Act. Segundo Hovenkamp,194 três são as correntes jurisprudenciais que 

elucidam a aplicabilidade do tema, a saber, (i) a licitude per se da recusa de licenciar 

(adotada pelo Circuito Federal), (ii) presunção refutável de licitude (adotada pelo Primeiro 

Circuito) e, por fim, (iii) a análise calcada na intenção do titular da propriedade intelectual 

(adotada pelo Nono Circuito). 

No caso In re Independent Service Organizations Antitrust Litigation (CSU v. 

Xerox),195 o Circuito Federal dos Estados Unidos consignou que a recusa unilateral de 

licenciar é um direito inerente à propriedade intelectual196 que apenas poderá ser 

flexibilizado em situações excepcionais, quais sejam, (i) quando obtida a patente mediante 

fraude, (ii) quando usufruídos de forma abusiva os direitos processual do titular (sham 

litigation) ou (iii) quando o titular se utiliza “dos seus direitos para se recusar a vender 

componentes patenteados para adquirir monopólio em um mercado para além do escopo da 

patente”. No caso concreto, sem inquirir sobre as justificativas da recusa, o tribunal 

entendeu que a Xerox não havia pretendido estender o seu direito de exclusão para além do 

escopo patentário, que poderia cobrir mais de um mercado. No entendimento do tribunal, 

eventuais efeitos anticompetitivos da conduta apenas seriam relevantes caso resultassem na 

																																																													
194 HOVENKAMP, Herbert; JANIS, Mark D.; LEMLEY, Mark A.; LESLIE, Christopher R.; CARRIER, 
Michael A. Op. cit. 
195 203 F.ed 1322 (Fed. Cir. 2000). Neste caso, a Xerox instituiu uma política de recusa de venda de peças de 
reposição aos prestadores de serviços independentes que concorriam com a empresa no mercado secundário. 
196 Esse entendimento já havia sido consolidado no caso Integraph v. Intel; 195 F.3d 1346 (Fed. Cir. 1999). 
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extensão indevida da patente para além de seu escopo legal. O Circuito Federal criara, 

portanto, uma regra de licitude per se.197 

Por sua vez, ao analisar o caso Data General v. Grumman Systems Support,198 o 

tribunal do Primeiro Circuito refutou a alegação da Data General de que a recusa unilateral 

de licenciar direitos autorais estaria resguardada por uma presunção irrefutável de licitude. 

Pelo contrário, o tribunal considerou necessário investigar se a recusa de licenciar poderia 

dar ensejo à monopolização do mercado. Em síntese, o tribunal aceitou a presunção de 

licitude da recusa de licenciar,199 refutável com fulcro no Direito Antitruste.200 Esta 

posição foi adotada pelos tribunais do Décimo e do Décimo Primeiro Circuito, nos casos 

Solidfx v. Jeppesen Sanderson, Inc201 e Telecom Technical Services v. Rolm Co,202 

respectivamente.203 

A terceira corrente diz respeito à análise da recusa de licenciar calcada na intenção 

do titular do direito de propriedade intelectual. Ao julgar o caso Image Technical Services 

v. Eastman Kodak,204 extremamente similar ao caso CSU v. Xerox, o tribunal do Nono 

Circuito decidiu pela condenação da Kodak. Isso porque, após corroborar a refutabilidade 

da presunção de licitude proposta no caso Data General, o tribunal foi além, consignando 

que a presunção teria sido refutada no caso concreto, na medida em que (i) apenas algumas 

																																																													
197 Todas as três hipóteses abarcam situações em que a propriedade intelectual é utilizada de forma contrária 
à própria legislação, não havendo inquirição sobre motivação ou efeitos anticompetitivos. Nesse sentido, ao 
reconhecer a licitude per se, o tribunal parece demonstrar que apenas haverá ilícito caso a propriedade 
intelectual em si (ou o seu uso) seja de alguma forma inválida. Ou seja, a recusa per se é lícita, apenas se 
cogitando a sua impugnação caso haja circunstâncias excepcionais que não se relacionem com a recusa, mas 
com outras condutas ilícitas. 
198 36 F.3d 1147 (1st Cir. 1994). O caso se refere à recusa, pela fabricante de computadores Data General, de 
licenciar direitos autorais sobre software a prestadores de serviços independentes, concorrentes no mercado a 
jusante de manutenção e reparação de computadores. 
199 Nesse sentido, o tribunal consignou que “enquanto a conduta excludente pode incluir a recusa unilateral 
do monopolista de licenciar um direito autoral, o desejo do autor de excluir outros do uso de seu trabalho 
protegido por direitos autorais é uma justificativa comercial presumivelmente válida para qualquer dano 
imediato aos consumidores.” Tradução livre de: “while exclusionary conduct can include a monopolist’s 
unilateral refusal to license a copyright, an author’s desire to exclude others from use of its copyrighted 
work is a presumptively valid business justification for any immediate harm to consumers” (Id. at 11887). 
200 Nesse ponto, além de interpretar as duas legislações (antitruste e propriedade intelectual) de forma 
convergente, o tribunal consignou que, “Entretanto, atento à mitigação do Sherman Act, não acreditamos que 
um autor antitruste jamais possa refutar essa presunção, pois pode haver casos raros em que a imposição de 
responsabilidade antitruste dificilmente frustra os objetivos da Lei de Direitos Autorais.” Tradução livre de: 
“Wary of undermining the Sherman Act, however, we do not hold that an antitrust plaintiff can never rebut 
this presumption, for there may be rare cases in which imposing antitrust liability is unlikely to frustrate the 
objectives of the Copyright Act” (Id at footnote n. 67). 
201 841 F.3d 827 (10th Cir. 2016). 
202 388 F.3d 820 (11th Cir. 2004). 
203 Nesse mesmo sentido, cf. Black Box Corp. v. Avaya, Inc., 2008 WL 4117844 (D.N.J. Aug. 29, 2008), no 
qual o tribunal distrital de New Jersey reconheceu a possibilidade da recusa de licenciar ser qualificada como 
ilícito caso a conduta resulte em efeitos anticompetitivos e não seja motivada por interesses tecnológicos, de 
eficiência ou outras justificativas comerciais legítimas. 
204 125 F.3d 1195 (9th Cir. 1997). 
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partes da tecnologia estavam protegias por patente e (ii) os direitos de propriedade 

intelectual foram suscitadas pela Kodak tardiamente e de forma pretextual, ou seja, como 

um pretexto para mascarar uma conduta anticoncorrencial.205 Percebe-se, portanto, que, no 

caso em análise, o tribunal adotou uma versão modificada da presunção proposta no caso 

Data General, permitindo-se que a intenção comprovadamente anticompetitiva do titular da 

propriedade intelectual seja fundamento suficiente para a superação da presunção de 

legitimidade da recusa de licenciar.206 

Os três principais precedentes estadunidenses que tratam da recusa unilateral de 

licenciar no âmbito da propriedade intelectual utilizaram diferentes abordagens para o 

tema, alcançando inclusive diferentes resultados. Ambas as decisões dos casos Kodak e 

Xerox foram alvo de críticas por parte da doutrina.207 A primeira por ter se fundamentado 

em critérios relativos à intenção ou motivação da recusa, quando a análise antitruste 

deveria ser amparada em aspectos econômicos objetivos da conduta anticoncorrencial. A 

segunda por estabelecer uma imunidade antitruste para a prática unilateral da recusa de 

licenciar direitos patentários. 

Na tentativa de reconciliar as três correntes jurisprudenciais, Hovenkamp destaca 

que o desacordo se situa precipuamente nas presunções de licitude que, por sua vez, estão 

diretamente relacionadas aos custos do erro. Para além de citar diferenças fáticas entre os 

precedentes, Hovenkamp afirma que uma presunção irrefutável de ilicitude oferece uma 

segurança jurídica maior e, em contrapartida, a presunção refutável permite aos tribunais 

																																																													
205 Sobre este ponto em específico, o tribunal afirmou que “nem os objetivos da lei de propriedade intelectual 
nem as leis antitruste justificam permitir que um monopolista invoque uma justificativa comercial pre-textual 
para mascarar a conduta anticompetitiva.” Tradução livre de: “neither the aims of intellectual property law, 
or the antitrust laws justify allowing a monopolist to rely upon a pretextual business justification to mask 
anticompetitive conduct.” 
206 Alguns tribunais estadunidenses expressamente rejeitaram o papel da intenção na análise de licitude da 
recusa de licenciar. Cf., e.g., Novell Corp. v. Microsoft Corp., 731 F.3d 1064, 1078 (10th Cir. 2013), no qual 
o tribunal reconhece que “Se a intenção de prejudicar um competidor por si só fosse o elemento 
caracterizador da infração antitruste, a lei correria o risco de retardar o bem-estar do consumidor ao dissuadir 
a concorrência vigorosa — e acabaria punindo apenas os ingênuos que ainda não compreenderam a não 
expressar essas coisas apesar das instruções que receberam em inúmeros seminários de ‘conformidade 
antitruste’. Não conseguimos ver qualquer razão pela qual a lei deveria estar mais preocupada em impedir o 
monopólio desajeitado do que o mais sofisticado.” Tradução livre de: “Were intent to harm a competitor 
alone the marker of antitrust liability, the law would risk retarding consumer welfare by deterring vigorous 
competition – and wind up punishing only the guileless who haven’t figured out not to write such things 
down despite (no doubt) the instructions they received in countless ‘antitrust compliance’ seminars. We 
failed to see any reason why the law should be more concerned about deterring the clumsy monopolist than 
the more sophisticated one.” 
207 Cf. ESTADOS UNIDOS. Federal Trade Commission. Antitrust Enforcement and Intellectual Property 
Rights: Promoting Innovation and Competition. 2007. Disponível em https://www.ftc.gov/sites/ 
default/files/documents/reports/antitrust-enforcement-and-intellectual-property-rights-promoting-innovation-
and-competition-report.s.department-justice-and-federal-trade-commission/p040101promotinginnovationand 
competitionrpt0704.pdf. Acesso em: 16 jan. 2019, p. 16-19. 
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aprofundarem-se sobre o contexto fático do caso concreto para perquirir sobre efeitos 

competitivos da conduta. Nesse contexto, o autor parece se amparar em um meio termo, 

enaltecendo a presunção de licitude da recusa, afastável caso se comprove que a recusa 

tenha como propósito expandir os efeitos da proteção à propriedade intelectual para além 

do seu escopo ou objeto.208 

Cumpre destacar que as três correntes jurisprudenciais expostas acima foram 

posterior e indiretamente corroboradas pela Suprema Corte dos Estados Unidos. No caso 

Trinko,209 a Suprema Corte entendeu que compelir um determinado monopolista a 

compartilhar as vantagens competitivas adquiridas a partir de seus próprios investimentos 

poderia reduzir os incentivos à inovação, o que seria contrário aos objetivos da política 

antitruste. Como circunstância agravante, a Suprema Corte ainda ressaltou que não seria 

papel do Judiciário regular a economia, estabelecendo as condições contratuais sobre as 

quais os agentes seriam obrigados a negociar, além de que a negociação imposta pelos 

tribunais poderia dar azo a um mal maior — a colusão. 

																																																													
208 Nesse sentido, Hovenkamp esclarece que “Esse desacordo sobre a correta presunção é fundamentalmente 
lastreado nos custos de vários tipos de erros. Uma presunção irrefutável de legalidade, como as regras per se 
de ilegalidade, estabelece regras relativamente claras para o comportamento. Ela pode ser aplicada de modo a 
alcançar resultados problemáticos em alguns casos, no entanto. Em contrapartida, presunções refutáveis 
oferecem menos previsibilidade, mas exigem que os tribunais se aprofundem no contexto factual dos casos 
diante deles, a fim de determinar um efeito competitivo. Ao decidir qual regra é apropriada, portanto, os 
tribunais devem considerar três fatores: 1. O risco de condenar erroneamente condutas pró-competitivas; 2. O 
risco de permitir erroneamente condutas anticoncorrenciais; e 3. Os custos administrativos e de incerteza 
associados a padrões mais flexíveis. Uma presunção irrefutável pode ser apropriada considerando esses 
fatores, mas apenas dentro de limites estreitos. Quando o direito central de exclusão estiver em jogo, a 
proibição de aplicação de um direito de propriedade intelectual provavelmente imporá custos significativos 
de incerteza a todos os proprietários de propriedade intelectual. Além disso, embora possa haver efeitos 
anticoncorrenciais de uma recusa unilateral de licenciar um direito de propriedade intelectual válido, esses 
efeitos são uma consequência natural das próprias leis de propriedade intelectual, e não da conduta do réu. 
Em contrapartida, quando a recusa de licenciamento não é unilateral, quando é condicionada em um esforço 
para expandir o escopo do direito de propriedade intelectual, ou quando abrange direitos não concedidos 
pelas leis de propriedade intelectual, a presunção irrefutável não deve ser aplicada.” Tradução livre de: “This 
disagreement over the right presumption is fundamentally about the costs of various sorts of error. An 
irrebuttable presumption of legality, like per se rules of illegality, establishes relatively clear rules for 
behavior. It may be applied to reach problematic results in some cases, however. By contrast, rebuttable 
presumptions offer somewhat less predictability, but oermit courts to delve into the factual context of the 
cases before them in order to determin competitive effect. In deciding which rule is appropriate, therefore, 
courts must consider three factors: 1. The risk of erroneously condemning procompetitive conduct, 2. The 
risk of erroneously permitting anticompetitive conduct, and 3. The administrative and uncertainty costs 
associated with more flexible standard. An irrebuttable presumption may be appropriate given these factors, 
but only within narrow confines. Where the core right of exclusion is at stake, prohibiting enforcement of an 
intellectual property right will likely impose significant uncertainty costs on all intellectual property owners. 
Further, while there may be anticompetitive effects from a unilateral refusal to license a valid intellectual 
property right, those effects are a natural consequence of the intellectual property laws themselves, not the 
defendant’s conduct. By contrast, where the refusal to license is not trule unilateral, where it is conditioned 
in an effort to expand the scope of the intellectual property right, or where it covers rights not granted by the 
intellectual property laws, the irrebutable presumption should not apply.” (HOVENKAMP, Herbert. IP and 
Antitrust… Op. cit., p. 13-38) 
209 Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP, 540 U.S. 398 (2004). 
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Embora o caso Trinko não envolva direitos de propriedade intelectual, a posição da 

Suprema Corte corrobora os três precedentes analisados acima, permitindo-se concluir que 

a jurisprudência dos tribunais dos Estados Unidos sinaliza uma abordagem de “quase 

imunidade” para a recusa de licenciar direitos de propriedade intelectual, em linha com o 

entendimento sobre a recusa de contratar em geral, como exposto na seção 3.3 acima. 

 

3.3.2 Manutenção da licença pré-existente 

 

Durante a análise do caso Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp.,210 a 

Suprema Corte concluiu que, ao terminar uma relação comercial rentável sem uma 

justificativa legítima, a Ski Co. (adquirente de três das quatro estações de esqui) violou o 

artigo 2º do Sherman Act. A despeito de não ter havido qualquer reconhecimento no 

sentido de que um monopolista teria o dever de negociar com seus rivais, o tribunal se 

atentou na descontinuidade de uma relação comercial rentável para ambos os lados, além 

da ausência de justificativas econômicas senão a própria extinção da concorrência, o que 

resultaria na monopolização do mercado a longo prazo.211 

O caso Aspen parece indicar que o término de um relacionamento comercial 

existente sem uma razão legítima relacionada à eficiência poderia violar as leis antitruste, 

mesmo quando um monopolista não teria qualquer obrigação de entrar em um novo 

relacionamento nas mesmas circunstâncias.212 

Poderia, contudo, o precedente Aspen ser interpretado para se compelir o titular da 

propriedade intelectual a continuar a licenciar os seus direitos, mesmo considerando a 

regra geral de que o mesmo titular não teria obrigação a licenciá-los de início?  

Hovenkamp responde de forma negativa. Primeiro, porque os precedentes 

mencionados na seção 3.3.1, acima, envolvem circunstâncias fáticas que refletem a 

descontinuação de uma licença pré-existente e, ainda assim, os tribunais não identificaram 

infrações antitrustes. Segundo, porque a descontinuação de uma relação já existente não 

																																																													
210 472 U.S. 585 (1985). 
211 Nesse sentido, a Suprema Corte reconheceu que “A Ski Company não estava motivada por preocupações 
de eficiência e estava disposta a sacrificar benefícios de curto prazo e a boa vontade do consumidor em troca 
de um impacto de longo prazo percebido em seu concorrente menor.” Tradução livre de: “Ski Company was 
not motivated by efficiency concerns and that it was willing to sacrifice short-run benefits and consumer 
goodwill in exchange for a perceived long-run impact on its smaller rival.” 
212 Este entendimento foi corroborado pela Suprema Corte no caso Kodak v. Imagem Technical Services, 504 
U.S. 451 (1992). 
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impõe aos tribunais inferiores nenhuma situação fática distinta da própria recusa de 

negociar, tampouco relevante para fins de aplicabilidade do artigo 2º do Sherman Act.213 

Existe, contudo, um precedente bastante interessante,214 reconhecendo a ilicitude da 

descontinuação da licença de direitos de propriedade intelectual com fulcro no direito 

antitruste. O caso Safeway, Inc. v. Abbott Laboratories215 envolveu a conduta de price 

squeeze perpetrada pela Abbott, fabricante do medicamento Novir e do coquetel composto 

pelo Novir e outros medicamentos. Ao aumentar o preço do medicamento em 400% e 

manter o preço do coquetel, a Abbott teria excluído os seus concorrentes no mercado para 

um outro medicamento do coquetel, para o qual a Abbott já não detinha a patente. O 

tribunal aplicou o precedente Aspen, que não estaria limitado a recusas diretas, mas 

“abrangeria circunstâncias em que um monopolista estipula termos contratuais tão 

exorbitantes que um concorrente não seria capaz de aceitar”. O tribunal consignou que, ao 

aumentar o preço aos competidores e não aumentar aos seus clientes diretos, “Abbott se 

recusou a fornecer Novir aos seus concorrentes nos mesmos termos que forneceu o 

medicamento a seus clientes de varejo”.216 Assim, segundo o tribunal, “ao estabelecer 

termos tão pouco atraentes, a Abbott essencialmente se recusou a lidar com seus 

concorrentes”.217  

 

3.3.3 Doutrina dos bens essenciais aplicada à propriedade intelectual 

 

Por fim, a recusa de licenciar direitos de propriedade intelectual pode ser objeto de 

análise sob a perspectiva da doutrina dos Bens Essenciais (Essential Facility Doctrine). 

Como mencionamos na seção 3.3, acima, embora seja originária dos Estados Unidos, a 

doutrina goza de aplicação bastante restrita pelos tribunais norte-americanos. A despeito 

dos precedentes jurisprudenciais estabelecidos por tribunais inferiores nos casos Terminal 

																																																													
213 Em diversos precedentes, as cortes inferiores dos Estados Unidos deixaram de dar tratamento distinto 
entre a descontinuidade da relação comercial e a recusa de negociar. Cf, e.g., Novell v. Microsoft Corp., 2012 
WL 2913234 (D. Utah July 16, 2012); Novell v. Microsoft Corp., 731 F.3d 1064, 1076-1077 (10th Cir. 2013) 
e In re Adderall XR Antitrust Litigation, 2014 WL 2565832 (2d Cir. June 9, 2014). 
214 O caso Abbott é relevante por diversos fatores. Além de lidar com a descontinuação de uma relação 
comercial pré-existente, o tribunal lidou com um caso de recusa indireta e discriminatória. 
215 2010 WL 147988 (N.D. Cal. Jan. 12, 2010). 
216 Tradução livre de “Abbott refused to provide its competitors with Novir on the same terms that it provided 
the drug to its retail customers.” 
217 “engloba circunstâncias […] quando um monopolista define termos exorbitantes que um concorrente não 
aceitaria. Ao estabelecer termos tão pouco atraentes, a Abbott essencialmente se recusou a lidar com seus 
concorrentes.” Tradução livre de: “encompasses circumstances […] when a monopolist sets exorbitant terms 
that a competitor would not accept. By setting such unattractive terms, Abbott essentially refused to deal with 
its competitors.” 
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Railroad,218 Otter Tail219 e MCI,220, em 2004 a Suprema Corte dos Estados Unidos atacou 

frontalmente a legitimidade da doutrina. 

No caso Trinko,221 a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu a validade do 

caso Aspen Skiing,222 esclarecendo, contudo, que o precedente estaria fundamentado na 

aplicação do artigo 2o do Sherman Act. Além disso, a Suprema Corte chegou a afirmar que 

nunca teria reconhecido a legitimidade da doutrina dos bens essenciais. 

Segundo Hovenkamp, se a aplicabilidade da doutrina nos Estados Unidos é 

questionável em termos gerais, pode-se dizer que ela é especialmente problemática quando 

aplicada a direitos de propriedade intelectual. Isso porque o titular da propriedade 

intelectual detém o direito de não utilizá-la ou licenciá-la. A imposição do dever de 

negociar poderia ameaçar este princípio, colocando em risco a própria lógica da proteção à 

propriedade intelectual direcionada ao incentivo à inovação. 

Os tribunais estadunidenses se depararam com a aplicabilidade da doutrina dos 

bens essenciais à propriedade intelectual em três precedentes principais. 

No caso Intergraph Corp. v. Intel Corp.,223 a Intergraph se utilizava da arquitetura e 

dos microprocessadores da Intel para criar estações de computadores, sua atividade 

principal. Em resposta à ação de infração de outra patente proposta pela Intergraph, a Intel 

teria iniciado um processo de recusa de licenciamento de suas tecnologias. Entre outras 

alegações, a Intergraph levantou a doutrina dos bens essenciais para que fosse determinada 

a obrigação da Intel de licenciar as suas tecnologias em termos razoáveis e não 

discriminatórios, as quais supostamente seriam vitais para as atividades da Intergraph. Ao 

reverter a liminar concedida em primeira instância, o tribunal federal ressaltou que o ponto 

fulcral da doutrina se refere à tentativa de se aproveitar do controle do bem essencial para 

obter uma vantagem competitiva ilícita no mercado a jusante, onde ambas as partes 

necessariamente competem.224 Ao perceber que Intergraph e Intel não eram concorrentes 

em nenhum dos mercados em questão, o tribunal afastou a aplicabilidade da doutrina. 

																																																													
218 United States v. Terminal R.R. Ass’n, 224 U.S. 383 (1912). 
219 Otter Tail Power Co. v. United States, 410 U.S. 366 (1973). 
220 MCI Comm. Corp. v. AT&T, 708 F.2d 1081 (7th Cir. 1983). Neste caso, o tribunal estabeleceu os critérios 
para a qualificação do bem essencial, a saber: (i) o controle , pelo monopolista, de um bem que seria 
essencial para a competição no Mercado; (ii) a inviabilidade prática de duplicar o bem; (iii) a recusa de 
permitir acesso ao bem; e (iv) a viabilidade em fornecer o acesso. Importante notar que os três casos 
mencionados envolvem a recusa de acesso ao bem para competidores no Mercado a jusante. 
221 Verizon Commc’ns v. Law Offices of Curtis V. Trinko, 540 U.S. 398 (2004). 
222 Detalhado no capítulo anterior — este precedente foi apontado pela doutrina e por precedents de tribunais 
inferiores como origem da doutrina em referência. 
223 195 F.3d 1346 (Fed. Cir. 1999). 
224 Id. at 1357: “a teoria da infraestrutura essencial não é um convite para exigir acesso à propriedade ou 
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Em Aldridge v. Microsoft Corp.,225 ao adentrar no mercado de comercialização de 

programas de memorização em disco (“disk caching program”) por meio de uma nova 

função no seu sistema operacional Windows 95, a Microsoft desabilitou o programa 

concorrente da Aldridge no Windows 95. Nesse contexto, a Aldridge alegou que o sistema 

operacional da Microsoft se qualificava como um bem essencial, visto que, se o 

funcionamento de um determinado programa é rejeitado pelo Windows, o programa 

efetivamente deixa de estar disponível para a maioria esmagadora de usuários. Como 

circunstância agravante, o acesso ao bem essencial foi negado pela monopolista no 

mercado a montante (sistemas operacionais), que estaria entrando no mercado a jusante 

(programas de memorização em disco) onde a Aldridge atuava. 

Ao analisar o caso, o tribunal entendeu que a Aldridge não demonstrou o 

preenchimento dos critérios estabelecidos pelo caso MCI. Primeiro porque não teria 

restado demonstrada a essencialidade do sistema operacional da Microsoft: no 

entendimento do tribunal, “um bem é essencial sob a perspectiva das leis antitrustes 

somente quando é vital para a viabilidade competitiva do demandante individualmente e do 

mercado como um todo”.226 Segundo porque, de acordo com o tribunal, a doutrina seria 

aplicável em casos envolvendo um monopólio natural ou regulatório, sendo que o sistema 

operacional da Microsoft não representava nenhum dos cenários. 

Destaca-se que em nenhum dos dois casos abordados acima os respectivos tribunais 

reconheceram que um bem protegido por propriedade intelectual nunca poderia ser 

considerada essencial para fins da doutrina em discussão — ou seja, nenhum precedente 

diz que não poderia constituir.227 

																																																																																																																																																																																									
privilégios de outra, sob pena de sanção e compulsão antitruste; assim, os tribunais exigiram uma conduta 
anticoncorrencial por parte de um monopolista, destinada a eliminar a concorrência no mercado a jusante.” 
Tradução livre de: “the essential facility theory is not an invitation to demand access to the property or 
privileges of another, on pain of antitrust penalties and compulsion; thus the courts have required 
anticompetitive action by a monopolist that is intended to ‘eliminate competition in the downstream 
market’.” 
225 995 F. Supp. 728 (S.D. Tex. 1998). 
226 Tradução livre de: “a facility is essential under the antitrust laws only when it is vital to both the 
plaintiff’s individual competitive viability and the viability of the market in general.” 
227 Nenhum dos casos discute a questão diretamente. O caso Aldridge chega a mencionar a problemática da 
inovação, na medida em que a desabilitação do produto da Aldridge no Windows decorreu de uma 
atualização do sistema operacional com o intuito de corrigir alguns erros técnicos. Nesse sentido, o tribunal 
se posicionou de forma contraria à eventual condenação da Microsoft pelo melhoramento do seu produto, 
destacando que “Tal resultado inibiria, não promoveria, a concorrência no mercado. As leis antitruste não 
exigem que um concorrente mantenha uma tecnologia arcaica ou desatualizada; até monopolistas podem 
melhorar seus produtos.” Tradução livre de: “Such a result would inhibit, not promote, competition in the 
market. The antitrust laws do not require a competitor to maintain archaic or outdated technology; even 
monopolists may improve their products.” (Id. at 753) 
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Por fim, a decisão do tribunal distrital no caso BellSouth Advertising v. Donnelley 

Information228 sugere que uma propriedade intelectual pode constituir um bem essencial. 

Em sua defesa contra a ação de infração de direitos autorais proposta pela BellSouth, 

Donnelley alegou que a lista telefônica organizada pela reclamante constituiria um bem 

essencial cujo acesso deveria lhe ser garantido. Embora tenha reconhecido a infração 

autoral, o tribunal indagou se o bem protegido por direito autoral poderia ser de fato 

qualificado como essencial, nos seguintes termos: 

 
Embora a doutrina dos bens essenciais tenha sido aplicada 
predominantemente a bens tangíveis, não há razões para que ela não seja 
aplicada a informações indevidamente retidas, como no presente caso. O 
efeito é o mesmo em ambos os casos: uma parte é impossibilitada de 
compartilhar algo essencial à concorrência.229 

 

Como se percebe dos precedentes mencionados acima, nenhum dos tribunais 

chegou a analisar direta e explicitamente a aplicabilidade da doutrina dos bens essenciais à 

propriedade intelectual. Diante da ausência de uma jurisprudência pacificada sobre o 

assunto, Hovenkamp afirma que um bem protegido pela propriedade intelectual não 

poderia constituir-se em uma essential facility. 

Para o autor, a doutrina fora corretamente aplicada em casos envolvendo um 

monopólio natural, usualmente regulado, cujo titular o exercia de modo a suprimir a 

concorrência no mercado a jusante. Contudo, a propriedade intelectual raramente é 

associada a um monopólio, tampouco a um monopólio natural ou regulado, além de o 

direito à exclusão estar intrinsecamente relacionada ao incentivo à inovação. Para além 

disso, ao destacar o entendimento da Suprema Corte dos Estados Unidos no mercado de 

telecomunicações, no sentido de que “compelir empresas a compartilhar a fonte de sua 

vantagem vai de encontro ao propósito da lei antitruste, visto que poderia mitigar o 

incentivo do monopolista, do rival ou de ambos a investir em estruturas economicamente 

																																																													
228 719 F. Supp. 1551 (S.D. Fla. 1988), rev’d on other grounds, 999 F.2d 1436 (11th Cir. 1993). 
229 Id. at 1566, tradução livre de: “Although the doctrine of essential facilities has been applied 
predominantly to tangible assets, there is no reason why it could not apply, as in this case, to information 
wrongfully withheld. The effect in both situations is the same: a party is prevented from sharing something 
essential to compete.” 
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benéficas”,230 Hovenkamp destaca que o risco é ainda maior em casos envolvendo direitos 

de propriedade intelectual.231 

Em contraposição a Hovenkamp, cumpre reiterar o princípio segundo o qual “as 

agências aplicam às condutas envolvendo propriedade intelectual os mesmos princípios 

antitrustes gerais aplicados a condutas envolvendo qualquer outra forma de propriedade 

tangível ou intangível”.232 Nesse sentido, Sprigman esclarece que o direito de exclusão é 

parte essencial de todas as formas de propriedade.233 No mesmo sentido, Shapiro afirma 

que “todas as formas de propriedade [comercial] envolvem algum investimento para criar 

ou proteger a propriedade com a esperança de algum retorno financeiro que deve ser 

baseado na capacidade de excluir outros”,234 defendendo não haver motivo econômico para 

tratar a propriedade intelectual de forma distinta das outras modalidades de propriedade. 

Embora nenhum dos precedentes mencionados neste capítulo tenha consignado que 

a recusa unilateral de licenciar direitos de propriedade intelectual não poderia constituir um 

ilícito concorrencial ou um bem essencial, os precedentes efetivamente indicam uma 

jurisprudência bastante liberal, apontando para a excepcionalidade da qualificação da 

recusa como conduta anticoncorrencial, esteja relacionada à propriedade intelectual ou 

não.235 

 

3.4 Análise de precedentes da Europa 

 

Se a recusa de licenciar é tratada sob uma perspectiva mais liberal nos Estados 

Unidos, pode-se defender o oposto na União Europeia. Embora reconheçam o princípio 

geral segundo o qual os atores detêm a liberdade de escolherem os seus parceiros 

comerciais e disporem das suas propriedades como bem lhes prouver, reconhecendo 
																																																													
230 Tradução livre de: “compelling […] firms to share the source of their advantage is in some tension with 
the underlying purpose of antitrut law, since it may lessen the incentive for the moopolist, the rival, or both 
to invest in […] economically beneficial facilities.” (Verizon Commc’ns v. Law Offices of Curtis V. Trinko, 
540 U.S. 398, 2004). 
231 HOVENKAMP, Herbert. IP and Antitrust… Op. cit., p. 13-21 e 13-22. 
232 Tradução livre de: “The Agencies apply the same general antitrust principles to conduct intellectual 
property that they apply to conduct involving any other form of tangible or intangible property.” (ESTADOS 
UNIDOS. Department of Justice; Federal Trade Commission. Antitrust Guidelines for Licensing of 
Intellectual Property. 12 jan. 2017, item 2.1, 2017) 
233 ESTADOS UNIDOS. Federal Trade Commission. Antitrust Enforcement and Intellectual Property 
Rights: Promoting Innovation and Competition. 2007, p. 21. 
234 Tradução livre de: “all forms of [commercial] property… involve some investment to create or protect the 
property… with the hope of some financial return that has to be based in some significant part on the ability 
to exclude others.” (Ibidem, p. 21) 
235 Para uma abordagem mais detalhada dos precedentes jurisprudenciais estadunidenses sobre a matéria, 
vide o capítulo 6 de AMERICAN BAR ASSOCIATION. Section Of Antitrust Law. Intellectual Property 
and Antitrust Handbook. [Chicago], 2007. 
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inclusive a conotação concorrencial deste princípio,236 os tribunais europeus tendem a 

apresentar uma análise concorrencial menos liberal e mais preocupada com a dominação 

de mercado. 

O artigo 102 do TFUE estabelece que  

 

É incompatível com o mercado interno e proibido, na medida em que tal 
seja suscetível de afetar o comércio entre os Estados-Membros, o facto de 
uma ou mais empresas explorarem de forma abusiva uma posição 
dominante no mercado interno ou numa parte substancial deste. 

 

Embora o termo “abuso” não esteja definido no Tratado, o artigo 102 expõe, em seu 

segundo parágrafo, um rol exemplificativo237 de práticas que podem se constituir como 

abusivas, a saber: a) impor, de forma direta ou indireta, preços de compra ou de venda ou 

outras condições de transação não equitativas; b) limitar a produção, a distribuição ou o 

desenvolvimento técnico em prejuízo dos consumidores; c) aplicar, relativamente a 

parceiros comerciais, condições desiguais no caso de prestações equivalentes colocando-

os, por esse fato, em desvantagem na concorrência; d) subordinar a celebração de contratos 

à aceitação, por parte dos outros contraentes, de prestações suplementares que, pela sua 

natureza ou de acordo com os usos comerciais, não têm ligação com o objeto desses 

contratos. 

Os tribunais europeus têm sublinhado consistentemente que, embora a existência de 

posição dominante não seja ilícita per se, a sua constatação impõe à(s) empresa(s) 

dominante (s) uma “responsabilidade especial”, para que não permitam que o seu 

comportamento prejudique a concorrência no mercado interno.238 No caso Hoffman-La 

Roche,239 o ECJ estabeleceu que a responsabilidade especial das empresas dominantes 

implica a obrigação de competir com base no desempenho (“competition on the merits”), 

em vez de explorar os seus parceiros comerciais por meio de preços excessivos ou 

																																																													
236 AG Jacobs, Case C-7/97, Bronner 1998 ECR I-7791, parágrafo 56. 
237 Como demonstrado neste capítulo, o ECJ sustentou repetidamente que o rol de práticas abusivas descritas 
no parágrafo 2o do artigo 102 do TFUE constitui uma lista não exaustiva de condutas que podem constituir 
um abuso e que a Comissão e os tribunais da UE são livres para aplicar o artigo a inúmeras condutas não 
citadas explicitamente no dispositivo legal. 
238 Caso 322/81, Michelin, 1983 ECR 3461, parágrafo 57; Caso C-333/94, Tetra Pak II, 1996 ECR I-5951, 
parágrafo 21; Caso T-65/89, BPB Industries, 1993 ECR II-389, parágrafo 67; Caso T-219/99, British 
Airways, 2003 ECR II-5917, parágrafo 242; Caso C-457/10 P, AstraZeneca v. Comission, 6 December 2012, 
parágrafo 134. 
239 Hoffmann-La Roche & Co. AG versus Commission of the European Communities (Case 85/76). 
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predatórios ou quaisquer outros métodos anticoncorrenciais que possam ser implementados 

em decorrência do seu poder de mercado.240 

Nesse mesmo sentido, Lamping esclarece que “a liberdade de contratar diminui na 

proporção do domínio de mercado”, razão pela qual “aquele que controla o mercado deve 

responder por sua operabilidade”.241 Confira-se: 

 
O direito de escolher um parceiro de negócios e de dispor livremente de 
um imóvel é geralmente reconhecido como princípio de direito, em 
muitos casos com status constitucional. Em geral, presume-se que seria 
do interesse concorrencial e, em última análise, do bem-estar econômico 
permitir que uma empresa retenha, para uso próprio, instalações, 
tecnologias ou outros produtos que tenha desenvolvido para esse fim. O 
incentivo para investir nesses ativos normalmente seria reduzido se os 
concorrentes fossem, mediante um simples pedido, capazes de 
compartilhar os benefícios. Assim, o mero facto de que ao reter 
propriedade para uso próprio — ou para absolutamente nenhuma 
utilização — uma empresa ganha uma vantagem competitiva em relação 
a outros participantes no mercado não pode justificar uma obrigação de 
contratar. 
No entanto, as coisas mudam quando o proprietário detém poder de 
mercado. Para preservar a liberdade, deve haver restrições a ela. Por esta 
razão, o artigo 102.º do TFUE proíbe “qualquer abuso por parte de uma 
ou mais empresas de uma posição dominante no mercado interno ou 
numa parte substancial deste”. Como resultado disso, a liberdade de 
contratar declinará com o grau de domínio do mercado. Mas com poder 
vem a responsabilidade. Aquele que governa um mercado deve responder 
pela sua operacionalidade. Independentemente das razões pelas quais 
uma empresa detém uma posição dominante — devido a um desempenho 
superior, a um monopólio natural ou mesmo a uma fraude —, tem por 
conseguinte uma “responsabilidade especial” relativamente à 
concorrência residual. Deve abster-se de qualquer comportamento 
susceptível de impedir indevidamente a entrada de outras empresas no 
mercado e de os restantes participantes no mercado concorrerem no 
mérito.242 

																																																													
240 Vale ressaltar também que os tribunais europeus se utilizam de um conceito objetivo de abuso, na medida 
em que a constatação de uma ou várias práticas abusivas independe da negligência ou da intenção subjetiva 
da empresa dominante de excluir concorrentes ou falsear a concorrência. Nesse sentido, cf. BAILEY, David; 
JOHN, Laura Elizabeth (ed.). Bellamy & Child: European Union Law of Competition. Oxford: Oxford 
University, 2013, p. 786. Cf. também Caso T-301/04, Clearstream v. Comission [2009] E.C.R. II-3155, 
parágrafo 142-144; Caso C-549/10 P, Tomra and Others v. Comission, 19 April 2012, parágrafo 20-21. 
241 LAMPING, Matthias. Refusal to License as an Abuse of  Market Dominance: From Commercial Solvents 
to Microsoft. In: HILTY, R. M.; LIU, K. C. Compulsory Licensing: Practical Experiences and Ways 
Forward. Berlin; Heidelberg: Springer, 6 fev. 2015. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=2561361. 
Acesso em: 16 jan. 2019. 
242 Tradução livre de: “The rights to choose one’s trading partners and to freely dispose of one’s property are 
generally recognised principles of law, in many cases with constitutional status. It is generally assumed to be 
in the interest of competition and ultimately economic welfare to allow a company to retain for its own use 
facilities, technologies or other commodities which it has developed for that purpose. The incentive to invest 
in these assets would normally be reduced if competitors were, upon a simple request, able to share the 
benefits. Thus the mere fact that by retaining property for its own use — or for no use at all — an 
undertaking gains a competitive advantage over other market participants cannot justify an obligation to 
contract. However, things change where the property owner enjoys market power. In order to preserve 
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Embora o artigo 102 do TFUE não inclua uma disposição de isenção, os tribunais 

europeus e a Comissão desenvolveram o princípio da “justificativa objetiva”, segundo o 

qual práticas prima facie abusivas podem ser consideradas justificáveis e, portanto, não 

subsumidas ao dispositivo legal mencionado.243 

Em relação aos direitos de propriedade intelectual, ao se considerar que o direito do 

titular de excluir terceiros da utilização ou duplicação do bem protegido pela propriedade 

intelectual constitui a própria essência da obrigação, a análise da recusa de licenciar deve 

ser feita de forma equilibrada, levando-se em conta, por um lado, os potenciais riscos de 

que a licença compulsória diminua os incentivos ex ante voltados à inovação, e, por outro 

lado, a preocupação concorrencial no sentido de promover uma concorrência livre e 

efetiva.244 Nesse contexto, perfaz-se a regra geral segundo a qual não há obrigação legal de 

que as empresas dominantes licenciem os seus direitos de propriedade intelectual à luz do 

artigo 102 TFUE. Pelo contrário, a jurisprudência dos tribunais europeus indica uma 

resistividade,245 a ponto de consolidar o entendimento de que a recusa de licenciamento por 

parte de uma empresa dominante constituirá abuso de posição dominante apenas em 

“circunstâncias excepcionais”. 

																																																																																																																																																																																									
freedom, there must be restrictions to it. For this reason, Article 102 TFEU prohibits ‘any abuse by one or 
more undertakings of a dominant position within the Internal Market or in a substantial part of it’. As a result 
of that, the freedom to contract will decrease with the degree of market dominance. But with power comes 
responsability. The one who rules a market must answer for its operability. Irrespective of reasons for which 
an undertaking has a dominant position – due to superior performance, a natural monopoly or even fraud – it 
therefore has a ‘special responsability’ towards residual competition. It must refrain from any behavior that 
may unduly prevent other undertakings from entering the market and the remaining market participants from 
competing on the merits.” 
243 No precedente Post Danmark (Caso C-209/10, Post Danmark A/S v. Konkurrenceradet (Post Danmark), 
27 March 2012), o ECJ ofereceu a sua explicação mais completa sobre o tema. O Tribunal esclareceu que a 
conduta pode ser objetivamente justificável caso seja necessária ou produza ganhos de eficiência ou 
vantagens que contrabalancem ou compensem os seus efeitos anticompetitivos. No que diz respeito às 
condutas necessárias, o ECJ fez referência ao julgado Telemarketing, sem contudo elaborar explicações sobre 
a interpretação do termo. Quanto ao segundo fundamento, o ECJ afirmou que esta categoria de defesa deve 
cumprir quatro condições cumulativas, quais sejam: a) que os ganhos de eficiência neutralizem os efeitos 
negativos prováveis sobre a concorrência ou sobre o bem-estar dos consumidores; b) que tais ganhos sejam 
resultantes da conduta questionada; (c) que a conduta seja necessária para a obtenção desses ganhos em 
eficiência; e (d) que a conduta não elimine a concorrência efetiva. 
244 FOX, Eleanor M. Monopolization, Abuse of Dominance, and Refusal to License Intellectual Property to 
Competitors: Do Antitrust Duties Help or Hurt Competition and Innovation? How Do We Know? In: 
EHLERMANN, Claus Dieter; ATANSIU, Isabela (ed.). The Interaction Between Competition Law and 
IP Law: European Competition Law Annual, 2005. Oxford: Hart, 2007, p. 633-645, p. 633. 
245 Em consonância com os precedentes americanos, os tribunais europeus vêm reconhecendo que o direito do 
titular de coibir terceiros de utilizar, fabricar ou comercializar a sua propriedade intelectual constitui “a 
própria essência do direito de exclusivo.” (Caso 238/87, Volvo, 1988 ECR 6211, para. 8; caso 53/87, Renault, 
1988 ECR 6039, para. 16). Consequentemente, a recusa de compartilhar a tecnologia protegida por meio do 
seu licenciamento, embora possa sempre ser alvo do escrutínio concorrencial (casos C-241/91 P e C-242/91 
P, RTE e ITP, 1995 ECR I-743), não poderia, por si só e a princípio, configurar abuso de posição dominante. 
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Significa dizer que o mero exercício do direito de exclusão, inerente à propriedade 

intelectual, não configuraria abuso de posição dominante.246 Isso porque “o direito 

concorrencial garante acesso ao mercado, não à propriedade”.247 Da mesma forma, a mera 

fruição dos direitos de propriedade intelectual por um agente dominante tampouco 

configuraria abuso de posição dominante.248 

A despeito disso, a análise da recusa de licenciar sob a perspectiva do abuso de 

posição dominante alberga grande complexidade. Nesse sentido, Lamping esclarece que, 

se por um lado o direito de exclusão é essencial à proteção da propriedade intelectual, por 

outro esse direito não deve subverter a lógica de mercado calcada no ambiente 

competitivo: 

 
[Em alguns casos complexos envolvendo a recusa de licenciamento], a lei 
de concorrência é levada aos limites de suas capacidades reguladoras. Por 
um lado, é a essência de qualquer direito de propriedade intelectual 
autorizar seu proprietário a excluir outros da exploração comercial do 
objeto protegido. Por outro lado, é a essência desse efeito excludente 
integrar a propriedade intelectual a um mecanismo de precificação 
baseado no mercado. Os direitos de propriedade intelectual convertem a 
informação em um bem comercializável. Assim, em princípio, cabe ao 

																																																													
246 Embora os direitos de propriedade intelectual não confiram automaticamente aos seus titulares posição 
dominante no mercado, Lamping esclarece que a titularidade de um bem essencial (que pode consubstanciar 
um bem protegido por propriedade intelectual) confere posição dominante para efeitos de aplicabilidade do 
artigo 102 do TFEU, nos seguintes termos: “Um caso extremo de posição dominante no mercado são 
‘instalações essenciais’, ou seja, ativos indispensáveis para operar no mercado e para os quais, devido às suas 
características especiais — em especial restrições técnicas e jurídicas, custos proibitivos e/ou tempo para 
reproduzi-los — não existem substitutos viáveis disponíveis para os potenciais concorrentes, que são, assim, 
excluídos do mercado. A menos que existam alternativas reais ou potenciais que lhes permitam concorrer 
com base em méritos de suficiente perspectiva de sucesso — mesmo que as alternativas sejam menos 
vantajosas (menos eficazes, menos eficientes ou mais onerosas) do que a facilidade detida pela empresa 
dominante —, deve-se presumir que a concorrência é excluída. Como resultado, o ‘monopólio’ legal 
conferido pelo direito de propriedade intelectual se degenera em um verdadeiro monopólio econômico que 
permite que o detentor do direito se comporte de forma completamente independente de outros participantes 
do mercado. Num caso tão invulgar, em que o acesso à propriedade intelectual de outrem sob a forma de uma 
licença é indispensável para operar no mercado (em paridade), a propriedade sobre esse direito confere 
automaticamente uma posição dominante na acepção do artigo 102.” Tradução livre de: “An extreme case of 
market dominance are ‘essential facilities’ i.e. assets which are indispensable in order to operate on the 
market and for which, by reason of their special characteristics — in particular technical and legal 
restraints, prohibitive costs and/or time reasonably required for reproducing them — there are no viable 
substitutes available to potential competitors which are thereby excluded from the market. Unless there are 
actual or potential alternatives in existence thath enable them to compete on the merits whi sufficient 
prospects of sucess — even if there alternatives are less advantageous (less effective, less efficient or more 
costly) than the facility owned by the dominant undertaking — it must be presumed that competition is 
foreclosed. As a result, the legal ‘monopoly’ conferred by the intellectual property right degenerates into a 
true economic monopoly that allows the right holder to behave completely independent of other market 
participants. In such an unusual case, where access to somebody else’s intellectual property in form of a 
license is indispensable in order to operate on the market (on a par), the ownership over that right 
automatically confers a dominant position within the meaning of Article 102.” (LAMPING, Matthias. Op. 
cit., p. 5) 
247 Ibidem, p. 3. 
248 Caso 102/77, Hoffmann-La Roche, 1978 ECR 1139, parágrafo 16. 
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detentor do direito escolher seus parceiros comerciais e dispor livremente 
de sua propriedade intelectual, assim como cabe a ele perguntar o preço 
que o mercado está disposto a pagar. No entanto, isto só é válido na 
medida em que existe uma concorrência efetiva no mercado relevante que 
o impeça de fixar preços e condições. Se não for este o caso, o abandono 
do mercado ao seu destino seria incompatível não só com a retomada do 
direito da concorrência, mas também com o papel da propriedade 
intelectual como “regulamento-quadro para a concorrência em mercados 
dinâmicos”.249 

 

A jurisprudência europeia consolidou o entendimento de que estas circunstâncias 

excepcionais estariam caracterizadas à luz do artigo 102 do TFEU caso quatro condições 

cumulativas se fizessem presentes, a saber, (i) a negativa de acesso a um produto ou 

serviço indispensável para a persecução de uma determinada atividade comercial, (ii) 

impedindo a emergência de um produto novo para o qual existe uma demanda efetiva ou 

em potencial, (iii) com possibilidade de eliminar a concorrência no mercado secundário e, 

por fim, (iv) cuja recusa não fosse objetivamente justificável. 

Embora tenham sido propostos no caso Magill, os requisitos foram desenvolvidos 

pelos tribunais europeus ao longo dos anos. 

O critério da indispensabilidade, por exemplo, foi mais bem elucidado no caso 

Bronner, no qual o tribunal esclareceu que não poderia haver nenhuma alternativa efetiva 

ou potencial para o serviço cujo acesso se pleiteava, ressaltando que a inexistência de 

alternativa viável poderia ser comprovada por meio de obstáculos técnicos, legais ou 

econômicos. Nesse sentido, caso haja alternativa viável, ainda que menos vantajosa, não 

restaria caracterizada a indispensabilidade. A análise desse critério foi flexibilizada no caso 

Microsoft,250 em decorrência das particularidades do caso, como a existência de efeitos de 

rede e a qualidade do sistema operacional Windows como um standard de facto. 

																																																													
249 Tradução livre de: “[In some complex cases involving refusal to license], competition law is pushed to the 
limits of its regulatory capacities. On the one hand, it is the essence of any intellectual property right to 
entitle its owner to exclude others from commercially exploiting the protected subject matter. On the other 
hand, it is the essence of that exclusionary effect to integrate intellectual property into a market-based 
pricing mechanism. Intellectual property rights convert information into a tradable commodity. Thus, in 
principle, it should be up to the right holder to choose his trading partners and to freely dispose of his 
intellectual property, just as it should be up to him to ask whatever price the market is willing to pay. This 
however holds true only to the extent that there is effective competition in the relevant market which prevents 
him from fixing prices and terms. Where this is not the case, abandoning the Market to its fate would be 
incompatible not only with the rationale of competition law, but also with the role of intellectual property as 
a ‘framework regulation for competition on dynamic markets’.” (LAMPING, Matthias. Op. cit., 9-10) 
250 VESTERDORF, Bo. Article 82 EC: Where Do We Stand After the Microsoft Judgment? Global 
Antitrust Review, n. 1, p. 1-14, 2008, p. 7. Nesse sentido, cf. também EZRACHI, Ariel; MAGGIOLINO, 
Mariateresa. European Competition Law: Compulsory Licensing, and Innovation. Journal of Competition 
Law & Economics, v. 8, n. 3, p. 595-614, 2012, p. 602; e KWOK, Kelvin Hiu Fai. A New Approach to 
Resolving Refusal to License Intellectual Property Rights Disputes. Word Competition, v. 34, n. 2, p. 262-
263, 2011, p. 264; e KILLICK, J. IMS and Microsoft Judged in the Cold Light of IMS. The Competition 
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A emergência de um novo produto, por sua vez, critério utilizado apenas em casos 

envolvendo a recusa de licenciar direitos de propriedade intelectual, foi desenvolvido com 

mais propriedade no caso IMS, no qual o ECJ declarou que a avaliação desta condição 

estaria relacionada ao tipo de concorrência pretendida, ou seja, se a empresa requerente 

pretende limitar-se a duplicar essencialmente os bens ou serviços já oferecidos pela 

empresa dominante, ou se tenciona produzir novos produtos ou serviços não oferecido pela 

empresa dominante e para os quais existe uma demanda efetiva ou potencial. Segundo o 

Tribunal, esta análise diria respeito a um equilíbrio entre a proteção da livre concorrência e 

a propriedade intelectual. Aquela só poderia prevalecer sobre esta quando a recusa impedir 

o desenvolvimento do mercado em detrimento dos consumidores. 

Uma vez mais, este critério também foi flexibilizado no caso Microsoft. Após 

relacioná-lo ao artigo 102(2)(b) do TFEU (“Limitar a produção, a distribuição ou o 

desenvolvimento técnico em prejuízo dos consumidores”), o tribunal esclareceu que a 

emergência de um produto novo não poderia ser considerada como o único parâmetro para 

se averiguar se a recusa causaria prejuízo aos consumidores.251 Nesse sentido, a análise do 

caso Microsoft englobou também inovações tecnológicas que atendam a uma demanda 

ainda não inteiramente satisfeita.252 O entendimento do tribunal europeu no caso Microsoft 

parece ter deixado mais dúvidas do que certezas sobre a aplicabilidade do critério.253 

																																																																																																																																																																																									
Law Review, v. 1, n. 2, p. 23-47, 2004, p. 41. 
251 Nesse sentido, Dolmans, O’Donoghue e Loewenthal propõem a subsunção do requisito de “novo produto” 
sob uma noção mais ampla de “dano ao consumidor”. Esclarecem que jurisprudência dos tribunais europeus 
não exige que a recusa sempre impeça o surgimento de um produto que nunca tenha existido sob qualquer 
forma, mas engloba também a situação em que os consumidores são privados de um produto específico, para 
o qual apresentam demanda insatisfeita, o que seria um exemplo de uma limitação da inovação em 
detrimento dos consumidores (DOLMANS, Maurits; O’DONOGHUE, Robert; LOEWENTHAL, Paul-John. 
Are Article 82 EC and Intellectual Property Interoperable? The State of the Law Pending the Judgment in 
Microsoft v. Commission. Competition Policy International, v. 3, n. 1, p. 107-144, 2007, p. 131). 
252 Nesse sentido, Dolmans, O’Donoghue e Loewenthal esclarecem que “o prejuízo ao consumidor pode 
ocorrer de diversas formas” sendo que “cada recusa de negociação ou instância de não divulgação deve ser 
revista com base em seus méritos à luz dos detalhes do mercado em questão, a possibilidade de danos aos 
consumidores naquele mercado e possíveis justificativas proporcionais”. Portanto, o critério “deve ser 
entendido como uma proxy para identificar condutas que sufoquem a inovação e reduzam o bem-estar do 
consumidor”, sendo que a “restricção da inovação pode […] prejudicar os consumidores mesmo que ainda 
não existam novos produtos, mas incentivos e oportunidades para inovar são sufocados a tal ponto que rivais 
que no passado mostraram uma propensão a inovar estão sendo excluídos do mercado” Tradução livre de: 
“prejudice to consumers can occur in a variety of factual settings”; “each refusal to deal or instance of non-
disclosure must be reviewed on its merits in the light of the details of the market under consideration, the 
scope for harm to consumers on that market, and possible proportionate justifications”; “must be understood 
as a proxy to identify conduct that stifles innovation and reduces consumer welfare”; e “Restriction of 
innovation […] can prejudice consumers even if there are no new products yet, but incentives and 
opportunity to innovate are stifled to such an extent that rivals who in the past have shown a propensity to 
innovate are being cut out of the market.” 
253 Nesse sentido entende boa parte da doutrina. Gerandin ressalta, por exemplo, que o tribunal poderia ter se 
utilizado de um conceito de produtos sucedâneos, mais bem delimitado e conhecido no Direito Concorrencial 
(GERANDIN, Damien. Limiting the Scope of Article 82 EC: What Can the EU Learn From the U.S. 
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Em relação à eliminação da concorrência no mercado jusante, a abordagem da 

Comissão e dos tribunais europeus para averiguar a existência de um abuso em casos 

envolvendo a recusa de licenciar direitos de propriedade intelectual parece estar 

diretamente relacionada à identidade dos mercados afetados pela conduta.254 Em princípio, 

a exploração exclusiva de um direito de propriedade intelectual é permitida no mercado 

primário de um produto específico, enquanto as tentativas de estender os efeitos da 

exclusividade para mercados secundários vizinhos ou produtos correlatos podem 

configurar conduta abusiva à luz do artigo 102 do TFUE.255 Em outras palavras, se o titular 

de um direito de propriedade intelectual se utilizar da sua posição dominante no mercado a 

montante para alavancar a sua posição no mercado a jusante, ele corre o risco de ser 

responsabilizado nos termos do artigo 102 do TFUE. 

O critério também foi flexibilizado no caso Microsoft. Como ressalta Vesterdorg,256 

nos casos anteriores a recusa constituiria conduta abusiva caso tivesse o condão de 

eliminar a concorrência no mercado a jusante, mas, a partir do caso Microsoft, o critério 

passou a ser preenchido pelo simples risco de eliminação de qualquer concorrência 

efetiva,257 ou seja, a concorrência que pode representar uma restrição real ou um 

verdadeiro desafio competitivo à empresa dominante.258 

Por fim, no que se refere às justificativas objetivas, a jurisprudência europeia parece 

não ter elucidado suficientemente como se daria a interpretação deste critério.259 Ressalta-

																																																																																																																																																																																									
Supreme Court’s Judgment in Trinko in the Wake of Microsoft, IMS and Deutsche Telekom? Common 
Market Law Review, v. 41, n. 6, p. 1.519-1.553, 2004). Na opinião de Drexl, o entendimento do tribunal 
parece apontar para a distinção entre competição por imitação e competição por substituição (DREXL, J. 
Abuse of Dominance in Licensing and Refusal to License: A More Economic Approach to Competition by 
Imitation and to Competition by Substitution. In: EHLERMANN, Claus Dieter; ATANSIU, Isabela (ed.). 
The Interaction Between Competition Law and IP Law: European Competition Law Annual, 2005. 
Oxford: Hart, 2007, p. 647-664, p. 653). O mesmo entendimento é adotado por Forrester e Czapracka 
(FORRESTER, Ian; CZAPRACKA, Katarzyna. Compulsory Licensing in European Competition Law: The 
Power of the Adjective. In: ANDERMAN, S.; EZRACHI, A. (ed.). Intellectual Property and Competition 
Law: New Frontiers. Oxford: Oxford University, 2011, p. 156). 
254 ANDERMAN, Steven; SCHMIDT, Hedvig. EU Competition Law and Intellectual Property Rights: 
The Regulation of Innovation. 2. ed. Oxford: Oxford University, 2011, p. 85. 
255 Ibidem, p. 85-86. 
256 VESTERDORF, Bo. Op. cit. 
257 A CG considerou que os concorrentes que mantinham uma presença marginal em determinados nichos de 
mercado não demonstravam a existência de uma “concorrência efectiva”. 
258 Kwok (KWOK, Kelvin Hiu Fai. Op. cit.) e Dolmans, O’Donogue e Loewenthal (DOLMANS, Maurits; 
O’DONOGHUE, Robert; LOEWENTHAL, Paul-John. OP. cit.) ressaltam que o critério da eliminação no 
mercado secundário está intrinsicamente relacionado à indispensabilidade do bem, o que aponta para uma 
sobreposição entre os critérios. 
259 Diante da lacuna, Temple Lang propõe que a recusa poderia ser objetivamente justificável caso o 
licenciamento: (i) interfira no aprimoramento, expansão ou desenvolvimento do direito de propriedade 
intelectual; (ii) interfira em padrões técnicos, de segurança ou de eficiência (por exemplo, causando 
problemas de congestionamento ou compatibilidade na operação do software); (iii) se o titular puder 
comprovar vantagens reais e objetivas de integração vertical ou horizontal, que não poderiam ser alcançadas 
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se, contudo, que a Corte Geral rejeitou as alegações apresentadas pela Microsoft, 

esclarecendo que a proteção da tecnologia por direitos de propriedade intelectual não seria 

suficiente a justificar a recusa. Além disso, a Corte tampouco considerou suficiente o 

desincentivo à inovação supostamente causado pela licença compulsória. 

 

3.4.1 Volvo v. Veng e Renault 

 

A recusa de licenciar direitos de propriedade intelectual foi pela primeira vez 

analisada pelos tribunais europeus nos casos Volvo v. Veng e Renault.260 Em síntese, o ECJ 

foi questionado se a recusa de licenciar os direitos de desenho industrial de peças 

sobresselentes de automóvel a terceiros que pretendem fabricá-las e comercializá-las no 

mercado a jusante (mercado de reparação) constituiria abuso de posição dominante à luz 

do artigo 102 do TFEU. 

O Tribunal considerou que o direito de impedir terceiros de fabricar, vender ou 

importar produtos que incorporem o desenho industrial protegido por propriedade 

industrial, sem o consentimento do seu titular, constituiria “o próprio objeto do seu direito 

exclusivo”.261 Por conseguinte, o ECJ consignou que “uma obrigação, imposta ao titular de 

direitos de propriedade industrial, de licenciar a terceiros o direito de comercialização de 

produtos incorporando o desenho industrial levaria o seu titular a ser privado de seu direito 

de exclusivo”.262 Por este motivo, o ECJ concluiu que a recusa de conceder uma licença 

não podia, por si só, constituir um abuso de posição dominante. 

A despeito disso, o Tribunal ressaltou que o exercício do direito exclusivo pelo 

titular de um desenho industrial poderia ser coibido pelo artigo 102 do TFUE caso a recusa 

envolva “determinados comportamentos abusivos”.263 A título elucidativo, o ECJ 

apresentou três hipóteses não exaustivas que poderiam contribuir para a caracterização do 

abuso de posição dominante: (i) quando a recusa de licenciar é arbitrária; b) quando 

utilizada como ferramenta para a fixação de preços a nível desleal ou (c) quando a recusa 

																																																																																																																																																																																									
por uma cooperação razoavelmente estreita com uma empresa independente; ou (iv) o potencial licenciado 
não é digno de crédito ou não possui as habilidades técnicas e profissionais necessárias para compartilhar ou 
utilizar a tecnologia protegida por direitos de propriedade intelectual (TEMPLE LANG, John. 
Anticompetitive Abuses under Article 82 Involving Intellectual Property Rights. In: EHLERMANN, Claus 
Dieter; ATANSIU, Isabela (ed.). What Is an Abuse of a Dominant Position? European Competition Law 
Annual, 2003. Oxford: Hart, 2007, p. 589-658, p. 624). 
260 Casos C-238/87, Volvo v. Veng [1988] E.C.R. 6211 e C-53/87, CICRA and Maxicar v. Renault (Renault) 
[]1988] E.C.R. 6039, respectivamente. 
261 Caso C-238/87, Volvo v. Veng [1988] E.C.R. 6211, para. 8. 
262 Ibidem. 
263 Ibidem, para. 9. 
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está inserida em um contexto no qual o titular de direitos de propriedade intelectual decide 

cessar ou deixar de produzir peças sobressalentes para um determinado modelo, embora 

muitos carros desse modelo ainda estejam em circulação no mercado. 

Contudo, o aspecto mais significativo dos casos em comento se refere à mudança 

na jurisprudência da corte europeia. Isso porque, até o julgamento dos casos Volvo e 

Renault, os tribunais diferenciavam a existência e o exercício dos direitos de propriedade 

intelectual, aplicando à primeira uma imunidade em relação aos tratados comunitários, e à 

segunda a regra de que os direitos de propriedade intelectual não poderiam ser 

caracterizados como abusivos quando exercidos pelo seu titular de modo a conceder os 

benefícios inerentes à matéria especifica (“specific subject matter”).264 Por outro lado, a 

utilização de um direito de propriedade intelectual para além dos limites da matéria 

específica deveria ser examinada à luz do Direito europeu aplicável, em especial as regras 

da concorrência e da livre circulação.265 

Nos casos em apreço, o tribunal europeu deixou de fazer qualquer distinção entre o 

exercício e a existência de um direito de propriedade intelectual, além de estabelecer que 

seria possível interferir nos direitos exclusivos abrangidos pela matéria específica do 

direito em questão. As decisões nos casos Volvo e Renault podem ser vistas como uma 

mudança na jurisprudência do Tribunal, na medida em que casos anteriores sugeriam que 

os direitos de exclusivo, que constituem o próprio objeto de uma propriedade intelectual, 

eram equivalentes à própria preservação da sua existência e, portanto, não podiam ser 

confrontados com a aplicação dos Tratados comunitários. 

 

3.4.2 Magill 

 

Embora a recusa de licenciar direitos de propriedade intelectual tenha sido 

analisada à luz do artigo 102 do TFEU pela primeira vez nos casos Volvo e Renault, foi no 

caso Magill que os tribunais europeus estabeleceram os critérios para se determinar a 

abusividade da recusa. Em 1995, o Tribunal de Justiça Europeu foi instado a analisar a 

recusa das empresas de televisão britânicas e irlandesas em licenciar seus programas de 

televisão protegidos por direitos autorais. Nos termos da legislação nacional do Reino 
																																																													
264 Sobre o tema, cf. FAULL, J.; NIKPAY, A. (ed.). The EU Law of Competition. 3. ed. Oxford: Oxford 
University, 2015, p. 1.447. Cf. também Joined Cases C-56/64 and C-58/64, Consten & Grundig v. 
Commission (Consten & Grundig) [1966] E.C.R. 299; Case C-24/67, Parke, Davis v. Probel [1968] E.C.R. 
81  e Case C-85/76, Hoffman-La Roche v. Commission (Hoffman-La Roche) [1979] E.C.R. 461, para. 16. 
265 JONES, A.; SUFRIN, B. EU Competition Law: Text, Cases, and Materials. Oxford: Oxford University, 
2014, p. 854. 
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Unido e da Irlanda, os direitos de autor protegiam não apenas o trabalho literário e artístico 

resultante de esforços intelectuais, mas também compilações de informações, como listas 

de programas a serem transmitidos pela televisão. 

A fim de atender à crescente demanda, a editora irlandesa Magill começou a 

publicar semanalmente um guia abrangente contendo detalhes de todos os programas de 

televisão a serem transmitidos pelas empresas de radiodifusão. Antes da iniciativa da 

Magill, os guias eram comercializados separadamente pelas emissores de televisão. 

Nesse contexto, as três principais emissoras do Reino Unido (RTE, BBC e IBA) se 

insurgiram judicialmente contra o abrangente guia semanal da Magill, sob a alegação de 

que o material teria infringido os direitos autorais dos seus respectivos guias de 

programação. A defesa da Magill estava calcada no suposto abuso de posição dominante 

das três emissoras à luz do artigo 102 do TFUE, consubstanciado na recusa de 

licenciamento dos seus respectivos direitos autorais para a publicação do seu guia 

televisivo semanal completo. 

Coube ao Tribunal de Justiça Europeu estabelecer, portanto, se as empresas 

reclamantes detinham posição dominante no mercado e, caso positivo, se a recusa de 

licenciar caracterizaria in casu abuso à luz do artigo 102 do TFEU. 

Em relação ao primeiro ponto, embora tenha consignado que a mera titularidade de 

direitos de propriedade intelectual não seja suficiente para conferir posição dominante aos 

seus titulares,266 o Tribunal Europeu ressaltou que as emissoras eram a única fonte de 

acesso às informações almejadas pela Magill, na medida em que tais informações eram 

resultado necessário da programação por elas criada. Tal fato permitiu ao Tribunal concluir 

que as empresas de televisão RTE, BBC e IBA detinham um monopólio de fato sobre as 

informações utilizadas pela Magill, ocupando, portanto, uma posição dominante no 

mercado de guias televisivos semanais. 

Quanto ao segundo ponto, o Tribunal Europeu ressaltou inicialmente o equívoco 

das reclamantes ao pressupor que o exercício de um direito de propriedade intelectual 

nunca poderia ser examinado à luz do artigo 102 do TFUE. Nesse sentido, o Tribunal 

reiterou a sua posição no caso Volvo, ressaltando que a recusa de licenciar não constituiria, 

por si só, um abuso de posição dominante, mas poderia caracterizá-lo em circunstâncias 

excepcionais. 

																																																													
266 Joined Cases C-241/91 P and C-242/91 P, RTE and ITP v. Commission (Magill) [1995] E.C.R. I-743, 
para. 46-56. 
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O Tribunal identificou, então, quatro argumentos que contribuíram para a 

caracterização de circunstâncias excepcionais no caso concreto. 

Primeiro, porque a recusa impediu a emergência de um “novo produto”, um guia 

semanal completo que as emissoras não ofereciam e para o qual havia uma potencial 

demanda no mercado.267 Segundo, porque as emissoras tinham exercido os seus direitos de 

forma a reservarem para si o mercado secundário de guias televisivos semanais, excluindo 

toda a concorrência nesse mercado. Terceiro, porque a informação cujo acesso foi negado 

à Magill foi qualificada pelo Tribunal como indispensável para a compilação do guia 

televisivo semanal. Quarto, porque não havia justificativa comercial objetiva para a 

recusa.268 

 

3.4.3 Bronner 

 

Em 1998,269 a Mediaprint era responsável pela publicação e distribuição de dois 

jornais austríacos que, juntos, detinham uma participação no mercado de 46,8% em termos 

de circulação e 42% em termos de receitas de publicidade. A Bronner, por sua vez, era 

responsável pela publicação e distribuição do jornal diário Der Standard, que detinha 

aproximadamente 3,6% do mercado de jornais diários austríaco em termos de circulação e 

6% em termos de receita de publicidade. 

Para a distribuição de seus jornais, a Mediaprint instituiu um serviço nacional de 

entrega em domicílio, colocado em prática por meio de um intermediário. A Bronner 

pretendia que a Mediaprint incluísse o Der Standard em seu esquema de entrega, mas a 

Mediaprint recusou. A Bronner judicializou a questão, buscando uma liminar do tribunal 

austríaco para que a Mediaprint fosse compelida a incluir o Der Standard no seu serviço de 

entrega a domicílio em troca de uma remuneração razoável. Dentre outras razões, a 

Bronner alegou que a recusa era reflexo de um abuso de posição dominante por parte da 

Mediaprint. A Bronner ainda fundamentou o seu pedido na inviabilidade de instituir o seu 

próprio sistema de entrega a domicílio, dada a pequena circulação de seu jornal diário, bem 

																																																													
267 Como reconhecido pelo Tribunal de Justiça Europeu, não havia nenhum substituto efetivo ou potencial — 
o Tribunal entendeu que os guias diários não eram alternativas adequadas e os consumidores não teriam 
opção senão comprar cada guia semanal separadamente. 
268 O Tribunal não chegou a esclarecer expressamente se as quatro circunstâncias eram alternativas ou 
cumulativas. Além disso, tampouco restou esclarecido quão novo ou distinguível o produto deve ser em 
comparação com produtos já existentes no mercado. 
269 Case C-7/97, Bronner [1998] E.C.R. I-7791, para. 38-46. 
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como que as alternativas viáveis (entrega postal ou vendas em lojas) eram menos 

vantajosas. 

Ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça Europeu se amparou nos precedentes 

jurisprudenciais dos casos Commercial Solvents e Magill para enumerar três fatores 

determinantes para a aplicação do artigo 102 do TFUE ao caso concreto, a saber: (i) se a 

recusa de fornecer o serviço de entrega a domicílio teria o condão de eliminar toda a 

concorrência no mercado de jornal diário, (ii) se a recusa seria objetivamente justificada e 

(iii) se o serviço seria indispensável para o exercício da atividade comercial da Bronner, na 

medida em que não existiria substituto real ou potencial. 

O Tribunal concluiu pela existência de outros métodos de distribuição, tais como 

entrega postal ou vendas em lojas ou quiosques, o que afastaria a indispensabilidade do 

serviço de entrega a domicílio, mesmo que as alternativas fossem menos favoráveis ou 

vantajosas. Além disso, o Tribunal de Justiça Europeu salientou que não parecia existir 

qualquer obstáculo técnico, jurídico ou económico susceptível de impossibilitar ou 

dificultar injustificadamente a instituição de seu próprio serviço de entrega a domicílio. 

Diferentemente dos casos Volvo e Magill, o caso Bronner trata da recusa de 

fornecer acesso a propriedade física. No entanto, como indicado no julgamento do caso 

Bronner, a abordagem para avaliar recusas envolvendo propriedade física e bens 

intangíveis é praticamente idêntica. A única distinção entre elas reside no critério da 

emergência de um novo produto, utilizado como parâmetro apenas nas recusas de 

licenciamento de direitos de propriedade intelectual. 

O caso Bronner foi fortemente focado na indispensabilidade do serviço de entrega a 

domicílio, cujo acesso lhe foi negado. Depreende-se do julgado a insuficiência de se alegar 

que o acesso à propriedade é desejável, conveniente ou economicamente inviável devido à 

pequena circulação da distribuição de jornais em comparação com a empresa que possui a 

instalação pretendida. Como indicado no julgamento, fatores adicionais, como restrições 

técnicas, legais ou econômicas, são elementos relevantes na avaliação do critério de 

indispensabilidade. Para que o acesso seja indispensável, as opções de utilização de 

qualquer substituto real ou potencial devem ser esgotadas. No caso em particular, várias 

alternativas ainda estavam disponíveis para a Bronner, ainda que não fossem tão vantajosas 

ou favoráveis quanto o sistema de distribuição instituído pela Mediaprint. Por conseguinte, 

pode-se afirmar que o Tribunal de Justiça Europeu adotou um nível de indispensabilidade 

elevado, além de uma visão bastante restritiva no que se refere à obrigação das empresas 

dominantes de partilhar as suas propriedades com os seus concorrentes. 
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3.4.4 IMS Health 

 

No caso IMS Health,270 tanto a IMS quanto a NDC atuavam no mercado de 

serviços relacionados a dados para empresas farmacêuticas. A IMS desenvolveu uma 

estrutura de banco de dados conhecida como “estrutura de tijolos de 1860” (1860 brick 

structure), um sistema que apresenta dados regionais de vendas farmacêuticas na 

Alemanha. A IMS se utilizava de um método para dividir o território alemão em pequenos 

segmentos geográficos (“tijolos”) com base em alguns fatores, incluindo código postal, 

densidade populacional, localização de farmácias e médicos, dentre outros. Para criar a sua 

base de dados, a IMS coletou informações sobre vendas de produtos farmacêuticos de 

atacadistas, configurou-as de acordo com a sua estrutura, permitindo que fossem analisadas 

de várias maneiras e, em seguida, fornecessem relatórios de vendas para seus clientes (as 

empresas farmacêuticas). A estrutura foi desenvolvida pela IMS durante um longo período 

em estreita colaboração com a indústria farmacêutica, e tornou-se o standard de facto no 

mercado para o qual os seus clientes adaptaram os seus respectivos sistemas de informação 

e distribuição. 

Os seus concorrentes tentaram criar estruturas similares, mas continuavam sendo 

impedidos pela IMS por meio de liminares concedidas pelos tribunais austríacos, sob o 

entendimento de que as estruturas rivais infringiriam os direitos autorais sobre a base de 

dados da IMS. A NDC queixou-se à Comissão Europeia, alegando que a recusa da IMS de 

licenciar a sua base de dados consistiria em um abuso de posição dominante, nos termos do 

artigo 102 do TFUE. A controvérsia chegou ao Tribunal de Justiça Europeu. 

À semelhança dos casos Volvo e Magill, reiterando a doutrina das “circunstâncias 

excepcionais”,271 o Tribunal recordou que o direito de exclusivo é inerente à propriedade 

intelectual, razão pela qual o fato de uma empresa dominante se recusar a licenciá-la não 

constituiria, por si só, um abuso de posição dominante. Retomando, em seguida, os 

critérios expostos nos casos Magill e Bronner, o Tribunal reiterou que, para que uma 

recusa de licenciar direitos de propriedade intelectual seja tratada como um 

comportamento abusivo, seria suficiente272 que as seguintes condições cumulativas fossem 

																																																													
270 Case C-418/01, IMS Health [2004] E.C.R. I-5039. 
271 A utilização da expressão “excepcional” reflete uma visão restritiva em tratar uma recusa como conduta 
abusiva. A presunção de legitimidade da recusa poderia ser refutada em circunstâncias específicas. 
272 A terminologia utilizada pelo Tribunal de Justiça Europeu indica que, embora as “circunstâncias 
excepcionais” mencionadas no julgado sejam suficientes para a configuração do abuso de posição dominante, 
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satisfeitas: (a) o acesso ao material protegido por direito de propriedade intelectual é 

indispensável para a realização de uma determinada atividade no mercado; (b) a recusa 

impede o surgimento de um novo produto273 para o qual haja uma demanda efetiva ou em 

potencial, (c) a recusa é incapaz de ser justificada objetivamente, e (d) a recusa é 

susceptível de excluir qualquer concorrência no mercado secundário. 

Em relação à indispensabilidade, o Tribunal abordou a necessidade de se 

determinar se existem produtos ou serviços que constituem soluções alternativas, ainda que 

menos vantajosas. Nesse sentido, averiguar-se-ia a existência de obstáculos técnicos, legais 

ou econômicos que tornariam impossível ou injustificadamente difícil para um concorrente 

desenvolver produtos ou serviços alternativos. Como ressaltado pelo Advocate General 

Tizzano, o alto nível de participação das empresas farmacêuticas no desenvolvimento do 

banco de dados da IMS criou uma dependência no mercado. Na opinião do Tribunal, as 

empresas farmacêuticas arcariam com excepcionais esforços organizacionais e financeiros 

para adquirir relatórios de dados alternativos à IMS, sendo que o fornecedor do serviço 

alternativo seria obrigado a praticar políticas contratuais que, muito provavelmente, 

excluiriam qualquer viabilidade econômica dos negócios em uma escala semelhante à da 

IMS. 

Em relação à emergência de um novo produto, o Tribunal esclareceu que o acesso 

ao bem indispensável poderia ser solicitado não apenas para  

 
limitar-se essencialmente a duplicar os bens ou serviços já oferecidos no 
mercado secundário pelo proprietário do direito de propriedade 
intelectual, mas produzir novos bens ou serviços não oferecidos pelo 
titular do direito e para os quais existe uma potencial demanda.  

 

O critério traduziria, portanto, uma preocupação com os consumidores. Segundo o 

Tribunal, a única hipótese em que a livre concorrência prevaleceria sobre a liberdade 

econômica dos titulares de direitos de propriedade intelectual se daria quando “a recusa 

impede o desenvolvimento do mercado secundário em detrimento dos consumidores”. 

																																																																																																																																																																																									
outras circunstâncias também poderiam ensejar a aplicação do artigo 102 do TFEU. Significa, portanto, que o 
rol de circunstâncias excepcionais parece não ser exaustivo. 
273 No que diz respeito à emergência de um “novo produto”, o Tribunal avaliou se a empresa requerente 
essencialmente duplicaria um produto já existente no mercado ou se ofereceria um produto novo ainda não 
lançado no mercado. Poder-se-ia argumentar que o Tribunal de Justiça pretende incentivar a concorrência por 
substituição, em detrimento da concorrência por imitação. O Tribunal considerou que a intervenção do 
Direito Concorrencial no contexto da recusa de licenciar direitos de propriedade intelectual seria justificável 
apenas quando a recusa impede o desenvolvimento de um mercado secundário em detrimento dos 
consumidores. A justificativa está calcada no bem-estar do consumidor, ao invés da proteção dos 
concorrentes individualmente considerados. 
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O critério da justificação objetiva, por sua vez, não foi detalhado pelo Tribunal, que 

apenas questionou se, à luz das particularidades do caso, a recusa poderia ser justificada 

por considerações objetivas. 

Por fim, a identificação de duas fases distintas e interligadas na cadeia de produção 

foi considerada como fator determinante pelo Tribunal para se preencher o último critério. 

Isso porque, para a caracterização da susceptibilidade de exclusão de qualquer 

concorrência no mercado secundário, o produto a montante (protegido por propriedade 

intelectual) deve ser considerado indispensável para o oferecimento do produto a jusante. 

No caso concreto, o Tribunal questionou se o banco de dados da IMS constitui (a 

montante) um fator indispensável para o oferecimento a jusante de dados regionais de 

vendas para produtos farmacêuticos. 

 

3.4.5 Microsoft 

 

Em 1998, a Comissão iniciou uma investigação contra a Microsoft após uma queixa 

apresentada pela Sun Microsystems (“Sun”).274 A Sun era uma empresa que operava no 

mercado de soluções de infraestrutura de computação, essencialmente voltada para 

sistemas de armazenamento. Na sua queixa à Comissão, a Sun alegou que a Microsoft teria 

abusado da sua posição dominante ao se recusar a divulgar informações sobre a interface 

do Windows que lhe permitiriam criar “work group operating systems” (WGOS) que 

funcionariam satisfatoriamente com o sistema operacional da Microsoft. 

De acordo com a Sun, a informação retida pela Microsoft era necessária para que 

um fornecedor de WGOS pudesse competir de maneira viável.275 Embora tenha fornecido 

essas informações no passado, a Microsoft decidiu reter o acesso às informações de 

interoperabilidade a partir do momento em que começou a produzir seu próprio software. 

Em 2004, a Comissão concluiu que a Microsoft ocupava uma posição dominante 

(quase monopólio) no mercado dos sistemas operacionais para computadores pessoais, 

bem como se tornara um standard de facto no mercado de WGOS. Na decisão, a Comissão 

reiterou a doutrina das “circunstâncias excepcionais” estabelecida na jurisprudência dos 

tribunais europeus e fez referência, nomeadamente, aos casos Volvo, Magill e Bronner. 

Segundo a Comissão, as circunstâncias excepcionais identificadas nestes casos não 

																																																													
274 Commission Decision COMP/C-3/37.792, Microsoft [2004] 24 March 2004, para. 550 et seq. 
275 Destaca-se que as informações de interoperabilidade do Windows eram protegidas por propriedade 
intelectual e segredo comercial. 
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impedem que outras circunstâncias de carácter excepcional sejam consideradas à luz do 

artigo 102 do TFEU, ratificando que os critérios elencados nos casos anteriores não eram 

exaustivos. 

Nesse sentido, a Comissão esclareceu que seria necessário analisar todas as 

circunstâncias que envolvem um caso específico de recusa. Por exemplo, a Comissão 

identificou algumas circunstâncias específicas no caso Microsoft que não se enquadrariam 

diretamente nos critérios estabelecidos nos casos Magill ou IMS Health: (i) a Microsoft 

estava usando a sua posição de quase monopólio em um mercado (standard de facto) para 

excluir ou eliminar a concorrência em um mercado secundário adjacente e (ii) o acesso às 

informações solicitadas havia sido descontinuado. 

Embora a Comissão tenha sugerido uma ampla liberdade para que se proceda a uma 

avaliação global das circunstâncias do caso concreto, a análise do caso Microsoft foi 

pautada nas quatro condições cumulativas que o ECJ havia estabelecido nos precedentes 

anteriores. 

Em primeiro lugar, a Comissão esclareceu que as informações relativas à 

interoperabilidade eram indispensáveis devido à inexistência de alternativas viáveis ao 

sistema operacional da Microsoft. A Comissão concluiu que, para que haja competição 

viável, os sistemas concorrentes deviam ser capazes de interoperar em pé de igualdade com 

os sistemas da Microsoft, o que só era possível mediante o acesso às informações que a 

Microsoft se recusou a divulgar. 

Em segundo lugar, em vez de argumentar que a recusa impedia a emergência de um 

novo produto, a Comissão alegou que a recusa da Microsoft em divulgar as informações 

relativas à interoperabilidade teve um impacto negativo no desenvolvimento técnico em 

detrimento dos consumidores. Nesse sentido, a Comissão entendeu que, se os concorrentes 

tivessem acesso às informações de interoperabilidade, poderiam usá-las para desenvolver 

recursos avançados de seus próprios produtos. No entanto, devido à falta de 

interoperabilidade, um número crescente de clientes estavam presos (“locked in”) aos 

recursos da Microsoft. Segundo a Comissão, os consumidores estariam sendo prejudicados 

na medida em que não seriam capazes de se beneficiar das inovações tecnológicas 

alcançadas pelos concorrentes no mercado. 

Em terceiro lugar, no que diz respeito aos critérios de exclusão da concorrência, a 

Comissão considerou que, ao colocar os seus concorrentes numa posição de forte 

desvantagem concorrencial no mercado de WGOS, a recusa da Microsoft resultaria em 

risco de eliminação da concorrência. 
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Por fim, a Comissão rejeitou o argumento invocado pela Microsoft de que a sua 

recusa era objetivamente justificada pelo fato de as informações relativas à 

interoperabilidade serem protegidas por direitos de propriedade intelectual e que a 

divulgação involuntária afetaria negativamente os seus incentivos à inovação. Segundo a 

Comissão, o possível impacto negativo de uma licença compulsória seria suplantado pelos 

efeitos positivos da inovação em todo o mercado. 

Condenada pela Comissão Europeia, a Microsoft levou o caso para a Corte Geral – 

CG, que acabou ratificando a decisão da instância inferior. 

No que se refere ao critério da indispensabilidade, a CG corroborou o entendimento 

da Comissão, concluindo que, devido ao quase monopólio que a Microsoft detinha no 

mercado de sistemas operacionais para computadores pessoais, os WGOS concorrentes 

estariam impedidos de competir de forma viável no mercado se fossem incapazes de 

alcançar um elevado grau de interoperabilidade com o Windows. Nesse sentido, diversas 

evidências mostraram que a interoperabilidade com o Windows era um fator-chave na 

aceitação dos WGOS oferecidos pela Microsoft no mercado. 

No que diz respeito à eliminação da concorrência, a CG considerou que a existência 

de concorrentes com presença marginal não seria suficiente para substanciar uma 

concorrência “efetiva”. A Corte também esclareceu que o mero “risco” de eliminação da 

concorrência efetiva seria suficiente para a caracterização da conduta abusiva, na medida 

em que a intervenção das autoridades antitruste não deveria estar condicionada à efetiva 

eliminação da concorrência no mercado. 

Mais adiante, a CG observou que a emergência de um novo produto no mercado 

não poderia ser o único parâmetro para se determinar se a recusa de licenciar direitos de 

propriedade intelectual seria susceptível de causar prejuízo aos consumidores na acepção 

do artigo 102 (2)(b) do TFUE. Nesse sentido, ratificou-se o entendimento da Comissão no 

sentido de que a recusa poderia resultar não apenas na limitação da produção, mas também 

no desenvolvimento técnico do mercado em questão. A CG também observou que um 

número crescente de consumidores estava preso a soluções padronizadas do Windows, 

impedidos de utilizar soluções concorrentes tecnicamente mais interessantes. Nesse 

sentido, por meio da recusa ao acesso das informações de interoperabilidade, a Microsoft 

teria desencorajado seus concorrentes a desenvolver e comercializar sistemas operacionais 

de WGOS com recursos inovadores. Ainda sobre o tema, a CG ressaltou que os 

concorrentes da Microsoft não teriam nenhum incentivo ou interesse em duplicar os 
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produtos da Microsoft, tampouco teriam outra escolha senão diferenciar os seus produtos 

das soluções já oferecidas pela Microsoft. 

A contribuição mais significativa do caso Microsoft parece residir na interpretação 

da emergência de um novo produto. Como destacado pela CG, uma vez alcançada a 

interoperabilidade com o Windows, os concorrentes da Microsoft seriam capazes de 

oferecer produtos aprimorados que, longe de meramente clonar ou duplicar os sistemas 

operacionais da Microsoft, representariam uma inovação tecnológica no mercado. Como os 

concorrentes estavam impedidos de acessar as informações de interoperabilidade, eles 

foram consequentemente impedidos de competir de maneira viável e incapazes de 

desenvolver produtos inovadores no mercado a jusante. 

Por conseguinte, pode-se argumentar que, antes de ser um caso fora da curva 

traçada pelos precedentes anteriores, o caso Microsoft representa uma expansão da 

doutrina das “circunstâncias excepcionais”, especialmente no que se refere à inclusão da 

limitação do desenvolvimento técnico no mercado a jusante como um dos fatores na 

equação. 

 

3.4.6 Guidance Paper 

 

A Comissão Europeia editou um documento denominado “Orientação sobre as 

prioridades da Comissão na aplicação do artigo 82º do Tratado CE a comportamentos de 

exclusão abusivos por parte de empresas em posição dominante”.276 No que se refere à 

recusa de fornecimento, as orientações apresentadas pelo Guidance Paper limitam-se às 

situações em que uma empresa dominante verticalmente integrada concorre com o 

comprador a quem se recusa a vender em um mercado a jusante, ou seja, em um mercado 

no qual o componente cuja venda é recusada é essencial para a produção de um produto ou 

para o fornecimento de um serviço. 

A Comissão reconhece que a imposição de uma obrigação de fornecimento (ou 

licença) pode prejudicar os incentivos das empresas para investirem e inovarem e, por 

conseguinte, possivelmente prejudicarem os consumidores. Admite-se igualmente que o 

																																																													
276 COMISSÃO EUROPEIA. Guidance on the Commission’s Enforcement Priorities in Applying Article 
82 of the EC Treaty to Abusive Exclusionary Conduct by Dominant Undertakings: OJ2009, C 45/2. 
Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52009XC0224(01). Acesso 
em: 1 dez. 2018. 
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fornecimento compulsório poderia incentivar o free-riding dos investimentos arcados pela 

empresa dominante.277 

O Guidance Paper não faz distinção entre recusa de licença e outros tipos de 

recusas. A Comissão afirma que o conceito de “recusa de fornecimento” abrange uma 

vasta gama de práticas, como: (i) recusa de fornecer produtos a clientes existentes ou 

novos; (ii) recusa de licenciar direitos de propriedade intelectual; ou (iii) recusa em 

conceder acesso a uma instalação essencial ou a uma rede. O conceito de recusa de 

fornecimento abrange tanto as recusas ao fornecimento quanto as recusas “construtivas”, 

estas definidas pela recusa indireta na forma de atrasos indevidos, degradação do 

fornecimento ou imposição de condições comerciais irrazoáveis. 

Ao refletir a jurisprudência dos tribunais europeus, o Guidance Paper fornece um 

teste para avaliar se uma recusa será tratada prioritariamente pela Comissão. O teste 

compreende três circunstâncias cumulativas, a saber: (i) a recusa incide num produto ou 

serviço objetivamente necessário para uma concorrência efetiva num mercado a jusante; 

(ii) a recusa pode ter como resultado a eliminação da concorrência efetiva no mercado a 

jusante; e (iii) a recusa é susceptível de conduzir a um prejuízo para o consumidor. 

O primeiro critério não significa que, sem o produto recusado, nenhum concorrente 

possa sobreviver no mercado a jusante. Pelo contrário, um meio de produção é 

indispensável quando, no mercado a jusante, não existe nenhum substituto real ou 

potencial que possa ser utilizado pelos concorrentes para contrabalançar — pelo menos a 

longo prazo — as consequências negativas da recusa. Assim, a Comissão irá, regra geral, 

proceder a uma avaliação para verificar se os concorrentes poderiam criar uma fonte 

alternativa e eficiente de fornecimento, que lhes permita exercerem uma pressão 

competitiva sobre a empresa dominante no mercado a jusante.278 

																																																													
277 Nesse sentido, o Guidance Paper esclarece que, “Ao definir as suas prioridades em matéria de aplicação 
das regras, a Comissão parte do princípio de que cada empresa, dominante ou não, deve ter o direito a 
escolher os seus parceiros comerciais e dispor livremente dos seus bens. Por conseguinte, a Comissão 
considera que intervenções na área do Direito da Concorrência devem ser cuidadosamente analisadas sempre 
que a aplicação do artigo 82º conduza à imposição de uma obrigação de fornecimento por parte da empresa 
dominante. A verdade é que a existência dessa obrigação, mesmo contra uma remuneração justa, poderá 
dissuadir a empresa de investir e de inovar e, por conseguinte, poderá prejudicar os consumidores. O 
conhecimento de que poderá existir uma obrigação de fornecimento contra a sua vontade pode conduzir as 
empresas dominantes — ou empresas que prevêem tornar-se dominantes — a não investirem ou investirem 
menos na actividade em questão. Os concorrentes poderão sentir-se igualmente tentados a aproveitar os 
investimentos feitos pela empresa dominante em vez de serem eles os investidores. A longo prazo, nenhuma 
destas consequências seria benéfica para os consumidores.” (COMISSÃO EUROPEIA. Op. cit., p. 12) 
278 Estes critérios se aplicam tanto a casos de interrupção de um fornecimento previamente existente quanto a 
recusas de fornecimento de um bem ou serviço que a empresa dominante não forneceu anteriormente (recusa 
de fornecimento do início). Contudo, a interrupção de um acordo de fornecimento pré-existente será 
considerada, em regra geral, mais abusiva que uma recusa de fornecimento do início. A título ilustrativo, caso 
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Em relação ao segundo critério, a Comissão considera que a possibilidade de 

eliminação da concorrência efetiva no mercado a jusante é consequência da 

indispensabilidade do fornecimento. Ou seja, se o primeiro critério for preenchido, a 

princípio o segundo também o será. A Comissão ainda identifica uma série de fatores que 

influenciam a probabilidade de eliminação da concorrência efetiva, incluindo a 

participação de mercado da empresa dominante a jusante, o grau de substitutibilidade do 

bem cujo acesso foi recusado e a proporção de mercado a jusante afetado pela recusa. 

Em relação ao último critério, a Comissão propõe um balanceamento entre as 

consequências negativas da recusa e as consequências negativas de uma eventual licença 

compulsória. Quando as primeiras se sobressaem às segundas, o critério estaria preenchido. 

Nos termos do Guidance Paper:  

 
o prejuízo ao consumidor pode, por exemplo, surgir quando os 
concorrentes excluídos pela empresa dominante são, em resultado da 
recusa, impedidos de introduzir bens ou serviços inovadores e/ou quando 
é provável que a inovação subsequente venha a ser travada. Esta situação 
poderá ocorrer se a empresa que requer o fornecimento não tenciona 
limitar-se apenas à reprodução de bens ou serviços já oferecidos pela 
empresa dominante no mercado a jusante, mas tenciona produzir bens e 
serviços novos ou melhorados para os quais existe, potencialmente, uma 
procura por parte do consumidor ou que é provável que contribuam para 
o desenvolvimento técnico. 

 

Por fim, vale destacar que a Comissão deverá considerar as justificativas 

eventualmente apresentadas pela empresa dominante, invocando ganhos de eficiência que 

seriam suficientes para tornar pouco provável um prejuízo para os consumidores. Neste 

contexto, a empresa em posição dominante deve demonstrar, com um grau de 

probabilidade suficiente e com base em provas verificáveis, que estão preenchidas as 

seguintes condições cumulativas: (i) os ganhos de eficiência concretizaram-se em 

consequência do comportamento; (ii) o comportamento é indispensável para a 

concretização dos ganhos de eficiência, ou seja, não podem existir alternativas menos 

gravosas que produzam os mesmos ganhos de eficiência; (iii) os prováveis ganhos de 

eficiência gerados pelo comportamento compensam qualquer eventual efeito negativo 

																																																																																																																																																																																									
a empresa dominante tenha fornecido anteriormente à empresa requerente e esta tiver realizado investimentos 
específicos destinados a essa relação comercial, é mais provável que a Comissão considere o produto em 
questão como indispensável. De igual modo, o fato de o proprietário do meio de produção indispensável ter 
considerado no passado que era do seu interesse fornecê-lo indica o seu interesse econômico na remuneração 
acordada. Por conseguinte, incumbe à empresa dominante demonstrar em que medida se verificou uma 
alteração das circunstâncias a ponto de a manutenção do fornecimento passar a comprometer uma 
remuneração adequada para si. 
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sobre a concorrência e o bem-estar dos consumidores nos mercados afetados; e (iv) o 

comportamento não elimina a concorrência efetiva.279 

Propondo uma visão global dos precedentes jurisprudenciais apresentados pelos 

tribunais europeus, Lamping esclarece que a recusa de licenciar direitos de propriedade 

intelectual280 pode ser considerada abusiva quando, por meio da recusa de licenciar 

direitos sobre um determinado bem indispensável para a competição no mercado (não há 

produtos sucedâneos viáveis, sejam potenciais ou existentes), o titular do direito coíbe o 

progresso quantitativo ou qualitativo da satisfação da demanda no mercado, em prejuízo 

dos consumidores, ou expande a sua posição dominante para o mercado economicamente 

independente a jusante.281 

Para Lamping, a doutrina pode ser aplicada quando a recusa (i) impede a oferta de 

um produto ou serviço novo ou mais avançado, para o qual há demanda,282 ou quando (ii) o 

																																																													
279 Na opinião da Comissão, o comportamento de exclusão que mantém, cria ou reforça uma posição de 
mercado próxima do monopólio não pode ser justificado por criar também ganhos de eficiência 
280 Ao tratar sobre propriedades tangíveis e intangíveis, Lamping esclarece que, “Do ponto de vista antitruste, 
não há razão para favorecer um sobre o outro. Em particular, não existe razão para prever requisitos mais 
rigorosos quando a ‘instalação essencial’ é protegida por um direito de propriedade intelectual. O Direito da 
Concorrência destina-se a evitar distorções de concorrência, independentemente do tipo de propriedade que 
impeça essa realização. O fato de a propriedade intelectual não ser mais merecedora de proteção do que 
outros tipos de propriedade não significa dizer que ela não precise de consideração especial. Por sua própria 
natureza, a informação é mais suscetível à expropriação do que a propriedade tangível. Embora existam 
direitos exclusivos em ambos os casos, existe uma diferença qualitativa entre a concessão de acesso a uma 
infraestrutura que só pode ser utilizada sob controle direto de seus proprietários e concessão de licença para 
tecnologia protegida ou divulgação de segredo comercial. Sempre que uma vantagem competitiva sobre um 
ativo pode ser destacada do seu eu material, os efeitos colaterais de compartilhá-lo com os concorrentes 
tendem a ser incontroláveis e podem levar a uma distorção da concorrência, e não à sua melhoria.” Tradução 
livre de: “From an antitrust perspective, there is no reason to favor one over the other. In particular, there is 
no reason to provide for stricter requirements where the ‘essential facility’ is protected by an intellectual 
property right. Competition law aims at preventing distortions of competition, irrespective of the kind of 
property that stands in the way of achieving that. The fact that intellectual property is not more worthy of 
protection than other kinds of property is not to say that it may not be in need of special consideration. By its 
very nature, information is more susceptible to expropriation than tangible property. Although exclusive 
rights are involved in both cases, there is a qualitativa difference between granting access to an 
infraestructure that can only be used under direct control of its owners and granting a license for a protected 
technology or disclosing a trade secret, Whenever the competitive advantage of an asset can be detached 
from its material self, the spillover effects of sharing it with competitors tend to be unmanageable and might 
well lead to a distortion of competition rather than to its improvement.” (LAMPING, Matthias. Op. cit., p. 
23-24). 
281 Ibidem, p. 20-21. 
282 Esta primeira hipótese estaria relacionada à conduta negligente do dominante em relação às oportunidades 
comerciais no mercado relevante, em termos de demanda, atuando de forma contrária à responsabilidade 
especial que lhe incumbe. Segundo Lamping, “Aquele que governa o mercado deve não apenas se abster de 
qualquer comportamento que possa eliminar a concorrência residual. Deve também garantir que as 
necessidades do mercado sejam adequadamente atendidas. […] O mero fato de que não existem ou, pelo 
menos, não há concorrentes substanciais, não obriga o monopolista a criar concorrência em detrimento de sua 
posição de mercado bem adquirida. No entanto, apesar da falta de concorrência real, espera-se que a empresa 
dominante se comporte como se estivesse operando em um ambiente de mercado perfeitamente competitivo. 
Isso inclui não apenas sua responsabilidade geral em satisfazer as necessidades do mercado, mas também seu 
comportamento em termos de preço e inovação. Se não apenas a concorrência por imitação, mas também a 
concorrência por substituição for eliminada, como é o caso em que um direito de propriedade intelectual 
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titular da propriedade intelectual se utiliza do seu direito de exclusão para manter ou 

fortalecer a sua posição em outro mercado relacionado (“market leveraging”).283 O autor 

esclarece que as hipóteses não são cumulativas — cada umas delas é suficiente para a 

caracterização da conduta abusiva à luz do artigo 102 do TFEU.284 

 

3.5 Brasil 

 

No Brasil, a Lei n. 9.279/1996 prevê a possibilidade de mitigação do direito de 

exclusividade, ou seja, o titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente 

nos seguintes casos: (a) abuso no exercício dos direitos garantidos pela patente ou abuso de 

poder econômico (art. 68, caput); (b) falta de exploração da patente no Brasil (art. 68, § 1º, 

I); (c) falta de uso integral do processo patenteado (art. 68, § 1º, I); (d) comercialização 

insuficiente (art. 68 § 1º, II); (e) caracterização de dependência entre patentes, constatação 

de progresso técnico no objeto da patente dependente e ausência de realização de acordo 

com o titular da patente dependente (art. 70, I, II e III); (f) emergência nacional (art. 71); 

(g) interesse público (art. 71). 

Ademais, a Lei de Proteção de Cultivares discorre sobre algumas restrições ao 

direito de exclusivo (artigos 28 a 36), incluindo a eventual concessão, pelo CADE, de 

licença compulsória para assegurar “a disponibilidade da cultivar no mercado, a preços 

																																																																																																																																																																																									
constitui uma facilidade indispensável, o detentor do direito deve explorar as oportunidades de mercado 
protegidas pelo Direito de Propriedade Intelectual ou permitir que outros para fazer isso. Se ele falhar em 
ambos os lados, a lei da concorrência deve intervir.” Tradução livre de: “The one who rules the market must 
not only refrain from any behaviour that may eliminate residual competition. It must also ensure that market 
needs are adequately accommodated. […] The mere fact that there are no or at least no substantial 
competitors does not oblige the monopolist to create competition at the expense of its well-acquired market 
position. However, despite the lack of actual competition, the dominant company will be expected to behave 
as if it were operating in a perfectly competitive market environment. This includes not only its general 
responsability towards satisfying market needs but also its pricing and innovation behavior. If not only 
competition by imitation but also competition by substitution is eliminated, as is the case where an 
intellectual property right constitutes an indispensable facility, it follows that the right holder must either 
himself exploit the market opportunities protected by the intellectual property right or enable others to do so. 
If he fails on both ends, competition law must intervene.” 
283 Um exemplo de ambas as hipóteses se deu nos casos Volvo (Caso 238/87, Volvo, 1988 ECR 6211) e 
Renault (Caso 53/87, Renault, 1988 ECR 6039). A recusa de licenciar partes automotivas específicas para o 
modelo de automóvel levou à alavancagem no mercado a jusante, enquanto a decisão por não mais produzir 
as partes de um modelo ainda em circulação constituiu uma falha da empresa dominante em acomodar as 
necessidades do mercado dominado. 
284 Ambas as hipóteses compartilham de um denominador comum: a conduta abusiva é originária de um bem 
para o qual não existe nenhum substituto efetivo ou potencial e, portanto, confere ao seu titular a influência 
decisiva na operação do mercado, incluindo políticas de distribuição e preço, disponibilidade do bem e, 
finalmente, a entrada ou saída de concorrentes no mercado. Nesse cenário, o bem essencial protegido pela 
propriedade intelectual distorce a lógica concorrencial, visto que o retorno financeiro não estaria ligado à 
eficiência dos atores no mercado, mas antes a uma alocação indireta e artificial do poder de mercado, 
baseado no direito exclusivo daquele que detém a propriedade do bem. 



132 

razoáveis, quando a manutenção de fornecimento regular esteja sendo injustificadamente 

impedida pelo titular do direito de proteção sobre a cultivar”. 

Por sua vez, a Lei n. 12.529/2011 prevê que a tentativa de dominação do mercado 

ou mesmo o exercício abusivo da posição dominante poderá constituir infração à ordem 

econômica. A infração poderá ser constatada especialmente quando a tentativa se dá 

através do açambarcamento às fontes de insumos (§ 3º, inciso V), obstacularização do 

funcionamento ou desenvolvimento de concorrente no mercado a jusante (§ 3º, inciso IV), 

imposições de exigências contratuais que refletem obrigações de exclusividade (§ 3º, 

inciso VI) ou de controle das atividades de players no mercado de melhoramento de 

sementes (§ 3º, inciso VIII), discriminação de adquirentes da biotecnologia (§ 3º, inciso X) 

ou recusa de licenciamento dentro das condições de pagamento normais aos usos e 

costumes comerciais (§ 3º, inciso XI), além do próprio exercício abusivo de direitos de 

propriedade intelectual (§ 3º, inciso XIX). 

O arcabouço legislativo brasileiro parece conter previsões normativas 

suficientemente abrangentes para tratar da recusa de licenciamento de direitos de 

propriedade intelectual com a devida adequação. A despeito disso, exceção feita aos casos 

que serão analisados no próximo capítulo, o CADE ainda não se deparou com caso 

diretamente relacionado à recusa de licenciar direitos de propriedade intelectual. 

A despeito disso, além dos aspectos explorados na seção 3.4, acima, outros 

precedentes do CADE permitem tecer algumas considerações. 

No Processo Administrativo n. 08012.002673/2007-51, o CADE expressamente 

indicou a recusa de licenciamento como uma das hipóteses de conduta abusiva 

eventualmente perpetrada por detentores de propriedade intelectual.285 De acordo com o 

CADE, em determinadas circunstâncias, a recusa estará sujeita à avaliação antitruste 

quando relacionada a um eventual abuso de posição dominante por parte do detentor de 

direitos de propriedade intelectual. 

Nesse aspecto, em consonância com os precedentes de outras jurisdições, o CADE 

poderá examinar a aplicação da doutrina das essential facilities voltada ao licenciamento 

																																																													
285 “Estudiosos do direito da concorrência, por sua vez, mencionam algumas situações nas quais se vislumbra 
o abuso da propriedade intelectual para fins do direito antitruste, a exemplo de (i) aumento excessivos de 
preços, (ii) escassez deliberada de produtos, (iii) não disponibilização de bem ou serviço essencial ao 
desenvolvimento de uma atividade num mercado derivado, (iv) recusa na disponibilização do bem capaz de 
excluir toda e qualquer concorrência efetiva nesse mercado derivado, (v) prática do evergreening, (vi) fraude 
na obtenção do registro, (vii) venda casada de produto patenteado com outro não protegido, (viii) sham 
litigation, (ix) não cumprimento da função social da propriedade, entre outros.” (§ 73, Voto-Vista do 
Conselheiro Maurício Oscar Bandeira Maia) 
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de propriedade intelectual.286 De acordo com o Conselho, os mesmos pressupostos para a 

aplicação da doutrina seriam relevantes em um cenário envolvendo direitos de propriedade 

intelectual, quais sejam: (i) a existência de um insumo essencial detido por um 

monopolista; (ii) a inviabilidade econômica ou jurídica de sua duplicação ou a inexistência 

de meios alternativos de provimento do insumo; (iii) a recusa de acesso ao insumo a um 

competidor no mercado; e (iv) se o provimento do insumo para um novo competidor 

afetaria a qualidade do acesso das empresas que já têm acesso a ele.287 

Embora escassos, os precedentes do CADE denotam não apenas que a doutrina das 

essential facilities é aceita em circunstâncias envolvendo a recusa de licenciar direitos de 

propriedade intelectual, mas indica também que a jurisprudência das autoridades 

concorrenciais brasileiras está mais próxima das discussões europeias sobre o assunto do 

que da visão mais liberal adotada pelos Estados Unidos. 

 

  

																																																													
286 Nesse sentido, cf. Averiguação Preliminar n. 08012.005181/2006-37. 
287 “Em termos prosaicos, o titular de direitos de propriedade intelectual cobra o quanto quiser de terceiros 
que pretendam utilizá-los em sua própria atividade, a não ser que se trate de uma situação muito específica, 
em que o acesso a este conhecimento ou este insumo se revele indispensável para o funcionamento de toda 
cadeia de produção. Trata-se da polêmica teoria das “essential facilities”, cuja delimitação, de acordo com 
precedentes desse Conselho, assenta-se em quatro premissas: 1) a existência de um insumo essencial detido 
por um monopolista; (2) inviabilidade econômica ou jurídica de sua duplicação ou a inexistência de meios 
alternativos de provimento deste insumo; 3) a recusa de acesso ao insumo a um competidor no mercado alvo; 
e 4) se o provimento desse insumo para um novo competidor comprometeria a qualidade do acesso para 
empresas que já têm tal acesso.” (Voto Conselheiro Olavo Zago Chinaglia, p. 14-15) 
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4 A RECUSA DE LICENCIAR NO MERCADO DE BIOTECNOLOGIA 
 

Não se tem notícia de precedentes judiciais ou administrativos relevantes que 

tenham analisado, direta e especificamente, a recusa de licenciar direitos de propriedade 

intelectual relacionados ao mercado de biotecnologia.288 

O tema, contudo, em nada difere, em termos teóricos, da recusa no licenciamento 

de direitos de propriedade intelectual. O referencial teórico a ser utilizado na recusa de 

licenciamento de um direito de propriedade intelectual, seja ele direito de autor, marca ou 

patente (química, mecânica ou biotecnológica), é claramente próximo, senão em alguns 

casos idêntico. Não só, a recusa de licenciar qualquer desses direitos deve ser tratada pelas 

autoridades antitrustes por meio de uma análise casuística, sob a perspectiva da regra da 

razão, nos seguintes termos: 

 
Cabe assim salientar que o problema real envolvido na aplicação da lei 
antitruste ao exercício de um direito de propriedade intelectual não 
envolve a existência de um conflito insanável, de princípio, entre ambos 
os campos normativos, mas sim a necessidade de realização de uma 
análise sistemática — empregando os métodos antitruste, e seguindo o 
princípio da rule of reason — voltada à identificação, em cada caso 
concreto, do caráter possivelmente abusivo, do ponto de vista 
concorrencial, do uso daquele direito. 
[…] 
Em particular, o mecanismo legal de proteção por meio de DPI é um 
instrumento de concorrência, devendo ser analisado como tal. A 
importância econômica da PI decorre de sua efetividade enquanto meio 
de apropriabilidade (que cria ou reforça a apropriabilidade “natural”) dos 
ganhos diferenciais derivados de estratégias competitivas centradas em 
inovações e, portanto, de seus impactos sobre essas mesmas estratégias. 
Aí reside seu papel estratégico no processo de concorrência. A pergunta 
relevante, para avaliar a eficácia desses direitos, é saber se, e em que 
condições, um DPI é capaz de influir no custo e no tempo de imitação de 
uma inovação (no sentido de aumentá-los), observando-se que entre a 
total eficácia e a nula, há um continuum de situações intermediárias. 

																																																													
288 Para além dos precedentes do CADE explorados nesse capítulo, o tema foi tangencialmente mencionado 
nos autos da ação coletiva autuada sob o n. 0251316-44.2012.8.21.7000, cujo escopo visa “definir se é 
possível conferir proteção simultânea — pelos institutos da patente de invenção (Lei 9.279/96) e da proteção 
de cultivares (Lei 9.456/1997) — a sementes de soja Roundup Ready, obtidas mediante a técnica da 
transgenia, e, como corolário, se é ou não facultado aos produtores rurais o direito de reservar o produto de 
seu cultivo para replantio e comercialização como alimento ou matéria-prima, bem como o direito de 
pequenos agricultores de doar ou trocar sementes reservadas no contexto de programas oficiais específicos”. 
Outra interessante discussão se deu nos autos do agravo de instrumento n. 5107094.66.2018.8.09.0000, no 
qual o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a decisão de primeira instância que havia deferido a 
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional requerida por sojicultores em recuperação judicial, 
determinando à Monsanto a autorização do uso da tecnologia Intacta RR2 IPRO com o intuito de lhes 
garantir os serviços essenciais às suas atividades comerciais. Conforme reconhecido pelo tribunal, “eventual 
interrupção da autorização do registro dos campos de sementes da safra 2017/2018, inviabilizará, de plano, 
qualquer expectativa de desenvolvimento pleno da atividade empresarial”. 
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[…] Em primeiro lugar, a abordagem antitruste permite questionar os DPI 
apenas na medida em que gerem poder de mercado e restrições à 
concorrência. Ou seja, não se trata de generalizar ou assumir que os 
efeitos são, a priori, restritivos e contrários ao interesse social, mas que 
podem vir a sê-lo. Em segundo, a forma pela qual a lei antitruste 
caracteriza o ilícito — pelos efeitos anticoncorrenciais de qualquer tipo 
de prática — transfere o foco da análise para as condições de mercado 
que tornam provável o exercício do poder de mercado, permitindo 
incorporar na análise todos os fatores econômicos, tecnológicos e 
institucionais que afetam a eficácia da proteção. Finalmente, por 
reconhecer que certas condutas ou atos de concentração restritivos da 
competição possam também gerar ganhos de eficiência que compensem 
seus efeitos negativos, o instrumental analítico antitruste viabiliza o 
tratamento dos já mencionados efeitos ambíguos da propriedade 
intelectual, ponderando-os caso a caso a fim de verificar qual deles 
prevalece, para só reprimir situação que gerem efeitos anticompetitivos 
líquidos.289 

 

Nesse sentido, mais vale atentar-se a determinadas particularidades do mercado de 

biotecnologia, que podem agravar as preocupações concorrenciais em relação a uma 

eventual recusa de licenciar. Significa dizer que, mantido o referencial teórico exposto nos 

capítulos anteriores, possíveis recusas de licenciar no mercado de biotecnologia devem ser 

tratadas com especial atenção às particularidades do mercado em si — as quais denotam a 

existência de posição dominante de poucos players, elevadas barreiras à entrada e a 

essencialidade dos eventos transgênicos no mercado de soja, como será demonstrado 

adiante. 

 

4.1 Definição e breve histórico dos marcos biotecnológicos 

 

Durante a 1ª Sessão do Comitê de Peritos em Invenções Biotecnológicas e 

Propriedade Industrial, realizada em novembro de 1984, a Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual – OMPI definiu que a biotecnologia abrange “todos os 

desenvolvimentos tecnológicos referentes a organismos vivos (o que inclui animais, 

plantas e micro-organismos) e outros materiais biológicos”.290 Sinteticamente, contudo, a 

biotecnologia pode ser definida como “biologia aplicada”.291 

																																																													
289 Ato de Concentração n. 08700.001097/2017-49. Documento SEI n. 0390731, p. 27 e 30-1. 
290 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Doc. WIPO/BIOT/CE-I/3, Par. 
22. Disponível em: https://www.wipo.int/mdocsarchives/BIOT_CE_84/BIOT_CE_84_I_3_E.pdf. Acesso 
em: 16 jan. 2019. 
291 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT – OECD. Intellectual 
Property Rights. 2005, p. 19. Disponível em http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplay 
documentpdf/?cote=DAF/COMP(2004)24&docLanguage=En. Acesso em: 13 set. 2018. 
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Em sua acepção mais ampla e tradicional, a biotecnologia, como ciência relativa a 

melhoramento e inovações aplicados à biologia, remonta de longa data. Esse tipo de 

atividade já podia ser observado no cotidiano do ser humano desde os egípcios e outras 

civilizações antigas, quando se utilizavam técnicas na elaboração de produtos como pães, 

cervejas e queijos. As técnicas nesse período caracterizavam-se pela utilização de 

processos de fermentação de bactérias e leveduras para a produção de alimentos e bebidas. 

A acepção moderna da biotecnologia, definida como o acervo tecnológico que 

permite o manuseio de atributos das células e moléculas biológicas (como DNA e 

proteínas) para fazer coisas úteis,292 foi gradativamente formada a partir do século XX, 

com o advento de ciências complexas como a Microbiologia, a Imunologia, a Bioquímica e 

a Genética.  

Um dos primeiros marcos relativos à biotecnologia moderna se refere aos estudos 

genéticos elaborados pelo biólogo botânico e monge agostiniano Gregor Johann Mendel. 

Conhecido como “pai da genética”, Mendel passou a sistematizar a variação do aspecto das 

plantas e como esta variação era influenciada pelo cruzamento entre diferentes indivíduos. 

Em meados de 1865, durante dois encontros da Sociedade de História Natural de Brno, 

onde lecionava, Mendel chegou a apresentar as leis da hereditariedade, que regem a 

transmissão dos caracteres hereditários. Propôs, então, que as características das flores 

seriam advindas de um par de unidades elementares de hereditariedade, ora conhecidas 

como genes.293  

A despeito de sua relevância, os estudos de Mendel foram redescobertos no início 

do século XX. Nascia, então, a Genética como ciência moderna — uma das mais 

importantes ferramentas a serviço da Biotecnologia. 

Alguns anos depois, em 1929, Alexander Fleming descobriria a penicilina, alçando 

importante salto na aplicação da Biotecnologia na saúde humana. 

Outro importante marco no gradativo desenvolvimento da Biotecnologia refere-se 

ao modelo helicoidal para a molécula de ácido desoxirribonucleico (DNA) proposto pelo 

norte-americano James Watson e pelo britânico Francis Crick em 1953. A descoberta da 

sua estrutura, formada pela dupla hélice constituída por cadeias de nucleotídeos, permitiu à 

ciência moderna posteriormente avançar nas suas funções biológicas, como na 

decodificação de genes e genomas, na transcrição e tradução do código genético 
																																																													
292 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT – OECD. Op. cit. 
293 Sobre o tema, confira-se OCTAVIANI, Alessandro. Recursos genéticos e desenvolvimento: os desafios 
furtadiano e gramsciano. 2008. Tese (Doutorado em Direito Econômico e Financeiro) – Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008, p. 111. 
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(estabelecendo a ligação entre fenótipo e genótipo), chegando inclusive à replicação do 

DNA nos dias atuais. 

A descoberta do DNA foi seguida pela sua aplicação tecnológica, dando azo ao 

desenvolvimento de estudos como a engenharia genética, a medicina forense, a 

bioinformática, a nanotecnologia, dentre outras. 

Inclusive, a aplicação da engenharia genética no campo da Biotecnologia constitui 

o divisor de águas na sua ascensão econômico-comercial. Em 1973, os americanos Herbert 

Boyer e Stanley Cohen realizaram a primeira transferência genética bem-sucedida. 

Firmando as bases para a mudança no programa genético de micro-organismos por meio 

da transferência interespécies, Boyer e Cohen transplantaram o gene de um sapo para uma 

bactéria por meio da técnica denominada recombinação de DNA. 

A partir de então, observou-se uma mudança de locus da produção e aplicação 

desses conhecimentos, dos laboratórios às indústrias, momento no qual as inovações 

biotecnológicas passam a atingir o mercado. Este movimento “rumo à indústria” denota a 

perspectiva operacional da biotecnologia, como “atividade baseada em conhecimentos 

multidisciplinares, que utiliza agentes biológicos para fazer produtos úteis ou resolver 

problemas”.294 

Não por acaso que a primeira empresa de biotecnologia foi fundada em 1976, três 

anos após a primeira transferência genética noticiada acima. A empresa norte-americana 

Genentech foi responsável pelo desenvolvimento da insulina humana por meio da técnica 

de DNA recombinante.295 

No campo da agricultura, iniciava-se a Revolução Verde, período marcado pela 

disseminação de novas práticas a fim de intensificar a produção agrícola a partir de 

intensos programas de melhoramento genético clássico, uso intensivo de insumos e 

mecanização. Paralelamente, os grandes centros de pesquisa passaram a investigar mais a 

fundo a aplicação da biotecnologia na agricultura, momento em que a engenharia genética 

iniciou a transferência de genes para vegetais.296 

No campo da biotecnologia agrícola, os principais expoentes são as plantas 

geneticamente modificadas, atualmente produzidas em larga escala por meio da 

																																																													
294 MALAJOVICH, Maria Antonia. A biotecnologia. 2. ed. Rio de Janeiro: BTeduc, 2016. Disponível em: 
https://bteduc.com/livros/Biotecnologia_2016.pdf. Acesso em: 16 jan. 2019. 
295 AFONSO, Larissa M. Galimberti. Exceções patentes. 2013. Dissertação (Mestrado em Direito 
Comercial) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2013, p. 215. 
296 DIAS, Giovanna; CARNEIRO, Paula. Contexto histórico e inovações em biotecnologia agrícola.  
Céleres, 12 dez. 2015. Disponível em: http://www.celeres.com.br/contexto-historico-e-inovacoes-em-
biotecnologia-agricola. Acesso em: 13 out. 2018.  
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identificação e isolamento de um determinado gene contendo uma característica almejada e 

posterior inserção desse gene no DNA da célula vegetal por meio de engenharia genética. 

Após o processo de inserção, as células vegetais são avaliadas em condição de cultivo para 

que sejam identificadas aquelas que receberam o gene de interesse. As células vegetais 

modificadas são, então, regeneradas para que se obtenha a planta completa. Durante todo o 

processo de transgenia, são realizados testes de biossegurança para avaliar a segurança da 

planta transgênica para a saúde humana, animal e para o meio ambiente.297 

O processo de transgenia pode ser assim sumarizado: 

 

																																																													
297 Cumpre destacar que a segurança das plantas geneticamente modificadas deve ser avaliada pela Comissão 
Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio antes da sua comercialização. Um dos importantes marcos 
regulatórios da biotecnologia se refere à promulgação da Lei federal n. 11.105, de 24 de março de 2005 (“Lei 
de Biossegurança”), que criou o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestruturou a CTNBio e 
dispôs sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB. Para uma discussão mais profunda sobre o 
assunto, cf. ZUCOLOTO, Graziela Ferrero; FREITAS, Rogério Edivaldo. Propriedade intelectual e aspectos 
regulatórios em biotecnologia: Brasil. In: ZUCOLOTO, Graziela Ferrero; FREITAS, Rogério Edivaldo 
(org.). Propriedade intelectual e aspectos regulatórios em biotecnologia. Brasília: IPEA, 2013. Disponível 
em: 
http://protec.org.br/uploads/paginas/file/Propriedade%20Intelectual%20e%20aspectos%20regulat%C3%B3ri
os%20em%20biotecnologia.pdf. Acesso em: 19 dez. 2018. 
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Figura 1 - Processo de produção de plantas transgênicas298 

 

A primeira planta transgênica foi desenvolvida em 1983, por meio da transferência 

de genes responsáveis pela produção de uma substância chamada nopalina, existentes no 

DNA circular da bactéria Agrobacterium tumefaciens, para uma variedade de tabaco. A 

partir desse primeiro experimento, acentuou-se o interesse e as pesquisas sobre aplicação 

de técnicas de biotecnologia para melhoramento de vegetais. Em 1994, o órgão 

responsável pela regulamentação de variedades vegetais transgênicas nos Estados Unidos, 

o Food and Drug Administration (FDA), aprovava o tomate “Flavr Savr”. Desenvolvido 

pela empresa norte-americana Calgene, o produto foi o primeiro derivado de uma planta 

geneticamente modificada a ser comercializado. Devido a problemas de logística e 

administração, o tomate Flavr Savr logo saiu do mercado, tendo sido a Calgene 

posteriormente comprada pela Monsanto. 

O desenvolvimento dos organismos geneticamente modificados trouxe à tona 

produtos agrícolas com um melhoramento genético até então inatingível por meio de 

																																																													
298 BRONDANI, Adriana. OGM e transgênicos: você sabe a diferença? [S.d.]. Disponível em: 
https://cib.org.br/faq/ogm-e-transgenicos. Acesso em: 21 dez. 2018. 
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cruzamento de espécies. Tais melhorias proporcionaram variedades de plantas que 

produzam em maior quantidade, tenham maior tolerância a pragas, melhor resistência a 

herbicidas e sobrevivam melhor a condições adversas de meio ambiente. 

A partir da década de 1980, as pesquisas comerciais relativas à Biotecnologia 

acentuaram-se exponencialmente. Parte dessa expansão se deve à segurança jurídica 

proporcionada pelo precedente norte-americano no caso Chakrabarty.299 

Em 1972, Ananda Chakrabarty, bioquímico da General Eletric, depositou no 

Escritório de Patentes dos Estados Unidos o pedido de patente para uma bactéria 

modificada do gênero Pseudomonas, capaz de digerir moléculas de petróleo. O Escritório 

rejeitou o pedido, sob o entendimento de que seres vivos não poderiam ser patenteados, por 

se tratarem de produtos da própria natureza. 

A decisão do Escritório de Patetes dos Estados Unidos foi reformada pela Court of 

Customs and Patent Appeals, que reconheceu a possibilidade de patenteamento de ser vivo. 

O caso chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos, que, em 1980, manteve a decisão do 

tribunal a quo, corroborando a possibilidade de patenteamento de seres vivos que não se 

encontravam na natureza. Portanto, diferentemente de leis da natureza, fenômenos físicos e 

ideias abstratas, a bactéria desenvolvida por Chakrabarty não se relacionava a nenhum 

fenômeno natural existente, pois possuía características não encontradas na natureza. O 

julgado eternizou-se pela afirmação de que seria apropriável “qualquer coisa sob o sol 

produzida pelo homem”. 

Desde então, seguiu-se uma gradativa proteção das invenções biotecnológicas, 

refletida nas alterações legislativas sobre a matéria. Considerando-se que as invenções no 

campo da biotecnologia necessitavam de vultosos investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento, nas mais diversas áreas do conhecimento, nada mais lógico do que as 

inserir ao arcabouço da propriedade intelectual, ou seja, no clássico sistema de incentivos à 

inovação. 

A título ilustrativo, destaca-se que a Diretiva Europeia n. 98/44/CE, relativa à 

proteção jurídica das invenções biotecnológicas, traz em seu preâmbulo as razões de sua 

edição, dentre elas: (i) o papel cada vez mais importante que a biotecnologia e a engenharia 

genética desempenham num número considerável de atividades industriais; (ii) a 

importância fundamental da proteção das invenções para o desenvolvimento industrial da 

Comunidade; e (iii) os consideráveis investimentos de alto risco exigidos pela investigação 

																																																													
299 Diamond, Commissioner of Patents and Trademark v. Chakrabarty, 447 US 303 (1980). 
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e o desenvolvimento no domínio da engenharia genética, cuja rentabilização só será 

possível através de proteção jurídica adequada. 

 

4.2 Da proteção às invenções biotecnológicas no mercado agrícola 

 

Atualmente, as invenções biotecnológicas podem ser protegidas por duas espécies 

de direitos de propriedade intelectual — as patentes e os cultivares. 

O termo “cultivar”, de origem inglesa, é formado pela junção das palavras 

cultivated variety, ou variedade cultivada. O cultivar pode ser definido como nova 

variedade vegetal, distinguível de outras variedades e espécies vegetais por um conjunto 

mínimo de características morfológicas, fisiológicas, bioquímicas ou moleculares, 

herdadas geneticamente. Essas características, denominadas descritores, devem se mostrar 

homogêneas e estáveis através das gerações sucessivas. As cultivares podem ser 

classificadas em duas espécies, de acordo com o método de sua obtenção, a cultivar 

tradicional (obtida por reprodução sexuada) e a cultivar geneticamente modificada (obtida 

por alterações genéticas). 

O primeiro marco normativo direcionado à proteção das cultivares em nível 

internacional se refere ao Global System for Plant Genetic Resources and Agriculture, 

idealizado pela Food and Agriculture Organization e pela Convenção sobre Diversidade 

Biológica em meados de 1980. A criação desse sistema se deu em um contexto de 

movimentações germânicas300 e francesas para a implantação de um órgão internacional de 

proteção para as novas variedades vegetais, sucedidas pela criação da União Internacional 

para Proteção de Obtenções Vegetais (UPOV) durante a Conferência de Paris realizada em 

1961.301 

Com personalidade jurídica própria e sede em Genebra, a UPOV é uma 

organização internacional independente, atualmente contando com 74 membros.302 Em 

cooperação técnica e administrativa com a OMPI, a UPOV tem como escopo primordial 

																																																													
300 A Alemanha já contava com uma diversidade de julgados nas suas cortes, que resultaram na criação de um 
princípio no sistema legal que pregava que “os procedimentos que empregam organismos vivos não devem 
ser julgados imprivilegiáveis, porque os correspondentes processos podem se enquadrar no conceito legal de 
invenção”. 
301 A proteção de variedades vegetais nos Estados Unidos já existia de longa data. A propriedade intelectual 
sobre cultivares foi garantida pela Lei de Proteção a Variedades Vegetais (US Plant Protection Act – PPA) 
em meados de 1930. A partir de 1970, a legislação estadunidense estendeu essa proteção, por meio da 
promulgação da The Plant Variety Protection Act – PVPA. 
302 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Members of the International 
Union for the Protection of New Varieties of Plants. 13 out. 2017. Disponível em: https://www.upov.int/ 
export/sites/upov/members/en/pdf/pub423.pdf. Acesso em: 14 set. 2018. 
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promover e unificar os sistemas de proteção de obtenções vegetais pelo mundo, 

estabelecendo padrões mínimos de proteção às variedades vegetais e fixação dos elementos 

de avaliação/definição das cultivares. Com este intuito, promulgou-se a Convenção 

Internacional para a Proteção de Novas Variedades de Planta (“Convenção UPOV”) em 

1961, revista em 1972, em 1978 e em 1991. Duas versões atualmente coexistem (1978 e 

1991). 

A Convenção UPOV estabelece, em seu artigo 2º, as formas de proteção das 

variedades vegetais, consignando que  

 

cada Estado membro da União pode reconhecer o direito do criador, 
previsto na presente Convenção, pela concessão de um título especial de 
proteção ou de uma patente. No entanto, um Estado membro da União 
cuja lei nacional admite proteção sob ambas as formas pode fornecer 
apenas uma para um mesmo gênero ou espécie botânica.  

 

O sistema dual de proteção de variedades vegetais foi posteriormente corroborado 

pelo Acordo TRIPS, que, em seu artigo 27.3(b), estabelece que “os Membros concederão 

proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema sui 

generis eficaz, seja por uma combinação de ambos”. O mesmo dispositivo legal garante, 

ainda, a patenteabilidade de micro-organismos e processos não biológicos e 

microbiológicos.303 

A análise literal da redação do TRIPS permite afirmar que os Países-Membros têm 

a faculdade de admitir ou não a patente de plantas (incluindo as plantas transgênicas), de 

variedades de plantas (incluindo as variedades híbridas) e de células das plantas ou 

materiais derivados das plantas. Por outro lado, o TRIPS impôs aos Países-Membros a 

adoção de um sistema de proteção às variedades vegetais, seja através do sistema de 

patentes, de um sistema sui generis ou de um sistema híbrido. 

Por sua vez, além de instituir as formas de proteção das cultivares, a Convenção 

UPOV também: (i) conferiu aplicabilidade aos princípios da reciprocidade e do tratamento 

nacional aos cultivares; (ii) definiu a amplitude da proteção a todas as espécies vegetais; e 

(iii) estabeleceu uma cobertura mínima de direitos. A Convenção ainda definiu o objeto da 

proteção (material propagativo, ou seja, a semente), os titulares dos direitos (obtentores), 

																																																													
303 O processo de elaboração do artigo 27.3(b) do TRIPs resulta de um conflito de interesses entre países 
desenvolvidos e em desenvolvimento. Nesse sentido, cf. UNCTAD; ICTSD. Resource Book on TRIPS and 
Development: An Authoritative and practical guide to the TRIPS Agreement. Cambridge: Cambridge 
University, 2005. Disponível em: https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2204. 
Acesso em: 16 jan. 2019, p. 389.  
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exceções (livre acesso para uso em pesquisa e por pequenos agricultores, sem fins 

comerciais) e restrições ao direito de exclusivo (possibilidade de restrição em prol do 

interesse público304). 

Ainda segundo a Convenção UPOV, a proteção de uma determinada variedade 

vegetal condiciona-se ao preenchimento de alguns requisitos. Em primeiro lugar, deve 

haver uma distinguibilidade das suas características fenotípicas e genotípicas relevantes, 

que devem ser distintas das demais espécies ou variedades encontradas no estado da arte. 

Segundo, tais características devem apresentar uma homogeneidade, que se traduz na 

ausência de variações no decorrer do desenvolvimento de novas gerações da variedade 

vegetal. Terceiro, deve-se comprovar uma estabilidade, ou seja, as suas características não 

sofrem alterações durante os ciclos de vida e reprodução. Quarto, deve-se comprovar que a 

espécie não existia previamente, o que reflete a sua novidade. Por fim, a proteção 

condiciona-se à indicação de uma denominação própria para a variedade vegetal, a fim de 

que seja identificada e referenciada em específico, além do fornecimento de informações e 

material propagativo da variedade vegetal a ser protegida, para fins de divulgação, à 

semelhança do sistema de patentes. 

O Brasil adotou o sistema híbrido de proteção, permitindo a apropriação de 

variedades vegetais por meio da proteção aos cultivares, bem como de microrganismos e 

processos biológicos relacionados à engenharia genética por meio da proteção patentária. 

A proteção aos cultivares tem como fulcro a Lei n. 9.456/1997 (“Lei de Proteção de 

Cultivares”), promulgada em 25 de abril de 1997, um ano após a promulgação da Lei n. 

9.729/1996 (“Lei de Propriedade Industrial”). O Decreto n. 2.366/1997, por sua vez, 

regulamenta a Lei de Proteção de Cultivares e dispõe sobre o Serviço Nacional de Proteção 

de Cultivares (“SNPC”). Vige, ainda, a Lei n.º 10.711/2003, que dispõe sobre o Sistema 

Nacional de Sementes e Mudas, além da própria Lei n. 11.105/2005 (Lei de 

Biossegurança). 

Nos termos da Lei de Proteção de Cultivares, a proteção dos direitos intelectuais se 

efetua mediante a concessão de um certificado de proteção de cultivar, considerado um 

bem móvel para todos os efeitos legais, sendo a única forma de proteção apta a obstar a 

livre utilização de plantas ou de suas partes. O prazo de proteção é de 15 anos para a 

maioria das espécies, especialmente de grãos (oleaginosas, cereais e outras). 

																																																													
304 Artigo 17 da Convenção de 1991 e artigo 9º da Convenção de 1978. 
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Dentre outros aspectos, a Lei de Proteção de Cultivares discorre sobre as limitações 

ao direito do titular (artigo 10) e algumas restrições ao direito de exclusivo (artigos 28 a 

36), incluindo a eventual concessão, pelo CADE, de licença compulsória para assegurar “a 

disponibilidade da cultivar no mercado, a preços razoáveis, quando a manutenção de 

fornecimento regular esteja sendo injustificadamente impedida pelo titular do direito de 

proteção sobre a cultivar”. 

Por sua vez, a Lei de Propriedade Industrial permite a apropriação de 

microrganismos e elementos infracelulares,305 desde que se atenda aos requisitos de 

patenteabilidade, a saber: (i) a novidade;306 (ii) a atividade inventiva;307 e (iii) aplicação 

industrial.308 Para além dos requisitos acima indicados, observáveis para qualquer tipo de 

patente, o microrganismo cuja proteção patentária se pretende não deve ser resultado de 

mera descoberta. Significa dizer que um quarto requisito se descortina para as invenções 

biotecnológicas: a criação humana.309 O objeto da patente biotecnológica deve, portanto, 

ser resultado de intervenção humana e, como tal, sem similares na natureza — condição 

esta que foi muito bem explorada pelo caso Chakrabarty, acima mencionado. 

A Lei de Propriedade Industrial também prevê hipóteses de limitações ao direito do 

titular (artigo 18), de restrições ao direito de exclusivo (artigo 43) e de licenciamento 

compulsório (artigos 68 a 74). Dentre as hipóteses de licença compulsória, destaca-se: (i) o 

abuso de direito ou poder econômico (artigo 68, caput); (ii) a não exploração do objeto da 

patente no território (artigo 68, inciso I); (iii) a comercialização que não supra a 

																																																													
305 Nesse sentido, o artigo 18, inciso III, da Lei n. 9.279/1996 estabelece que não são patenteáveis “o todo ou 
parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de 
patenteabilidade — novidade, atividade inventiva e aplicação industrial — previstos no art. 8º e que não 
sejam mera descoberta”. 
306 Segundo Silveira, “Novo é aquilo que não se acha no estado da técnica, o qual é definido nos parágrafos 
do art. 11 como tudo que não foi divulgado até a data do depósito” (SILVEIRA, Newton. Propriedade 
Intelectual. 5. ed. Barueri SP. Manole, 2014, p.34) 
307 Segundo Junqueira Leite, “A atividade inventiva, ou ‘não obviedade’, estará presente sempre que, para um 
técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. […] O dispositivo legal 
deixa claro que a invenção deve representar algo além do resultado da mera aplicação de conhecimentos 
técnicos àquilo que já estava compreendido pelo estado da técnica. Assim, se a partir de diferentes objetos ou 
documentos previamente existentes, um especialista no assunto puder, com seus conhecimentos, chegar à 
solução proposta pela pretensa ‘invenção’, não se caracteriza a atividade inventiva.” (JUNQUEIRA LEITE, 
Márcio. Patentes de segundo uso no brasil. São Paulo: Almedina, 2015, p. 73) 
308 Nos termos do artigo 15 da Lei federal n. 9.279/1996, “a invenção e o modelo de utilidade são 
considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer 
tipo de indústria”. 
309 Este requisito resulta não apenas da parte final do inciso III do artigo 18 da Lei n. 9.279/1996 (“que não 
sejam mera descoberta”), mas também do seu artigo 10, inciso IX, segundo o qual “Não se consideram 
invenção nem modelo de utilidade: […] o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos 
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser 
vivo natural e os processos biológicos naturais”. 
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necessidade do mercado (artigo 68, inciso II); (iv) a dependência entre patentes (artigo 70); 

e (v) os casos de emergência nacional e interesse público (artigo 71). 

Em síntese, enquanto a Lei de Proteção de Cultivares protege o material 

propagativo de variedades vegetais com características distintas, homogêneas e estáveis 

(requisitos e proteção jurídica de menor complexidade), a Lei de Propriedade Industrial 

protege produto (microrganismo transgênico) ou processo (de transgenia) que atendam à 

novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (requisitos e proteção jurídica de maior 

complexidade). 

A dupla proteção conferida à biotecnologia no Brasil pode ser sinteticamente 

apreendida por meio do seguinte quadro comparativo310: 

 

Quadro 1 - Quadro comparativo entre os sistemas protetivos de patentes e cultivares 

 Patentes de Invenção Proteção de Cultivares 
Órgão  INPI/MDIC SNPC/MAPA 

Proteção 

Microrganismos transgênicos que 
atendam aos requisitos de 
patenteabilidade. Organismos que 
expressem, mediante intervenção 
humana direta em sua composição 
genética, uma característica 
normalmente não alcançável pela 
espécie em condições naturais. 

Nova cultivar ou cultivar 
essencialmente derivada de todos 
os gêneros e espécies vegetais 
descritos. 

Exclusões Todo ou parte de seres vivos. Espécies não vegetais. 
continua 

 Patentes de Invenção Proteção de Cultivares 
Órgão  INPI/MDIC SNPC/MAPA 

Requisitos 
Novidade, atividade inventiva, 
aplicação industrial e suficiência 
descritiva. 

Novidade, distinguibilidade, 
homogeneidade, estabilidade e 
denominação própria. 

Publicação 

Descrever de forma clara e 
suficiente o objeto, de modo a 
possibilitar sua realização por 
técnico no assunto e indicar a 
melhor forma de execução. 
Depósito do material novo quando 
não puder ser descrito. 

Descrição da cultivar e depósito da 
amostra viva para fins de 
contraprova. 

Reivindicação 
Reivindicação genética, do gene, 
do vetor de transferência do gene, 
do processo de obtenção, etc. 

Reivindicação da cultivar. 

continua 
																																																													
310 BRUCH, Kelly Lissandra; DEWES, Homero; VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto. Proteção de cultivares e 
patentes de invenção biotecnológicas: uma coexistência possível? Revista de Propriedade Intelectual: 
Direito Contemporâneo e Constituição. Aracaju, ano 4, v. 9 n. 3, p. 67-93, out. 2015. 
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 Patentes de Invenção Proteção de Cultivares 
Órgão  INPI/MDIC SNPC/MAPA 

Direitos 

Exclusão de terceiro de, sem o seu 
consentimento, produzir, usar, 
colocar à venda, vender ou 
importar com estes propósitos 
produto objeto da patente e 
processo ou produto obtido 
diretamente por processo 
patenteado. 

Reprodução comercial no território 
brasileiro. Exclusão de terceiros, 
sem o seu consentimento, da 
reprodução com fins comerciais, 
oferecimento à venda ou a 
comercialização do material de 
propagação da cultivar. 

Prioridade Primeiro a depositar o pedido Primeiro a depositar o pedido 

Prazo 

- 20 anos do depósito ou 10 anos 
da concessão da patente; 
- 15 anos do depósito ou 7 anos da 
concessão do modelo de utilidade. 

- 15 anos para cultivares em geral a 
partir da concessão do certificado 
provisório; 
- 18 anos para videiras, árvores 
frutíferas, florestais e ornamentais, 
a partir da concessão do certificado 
provisório. 

Território 
País onde é feito o depósito do 
pedido de patente de invenção ou 
modelo de utilidade. 

País onde é feito o depósito do 
pedido de proteção de nova cultivar 
ou cultivar essencialmente 
derivada. 

Exceções 

Atos sem fins comerciais; 
pesquisa e experimento; e uso de 
matéria viva como fonte de 
propagação para obtenção de 
outros produtos. 

Uso próprio; uso como fonte de 
variação para fins de pesquisa; uso 
da cultivar como fonte de variação 
para obtenção de outros cultivares; 
venda para consumo; uso por 
agricultores. 

Restrições 

Interesse Privado: (i) exercer os 
direitos de forma abusiva; (ii) 
praticar abuso de poder 
econômico por meio do uso do 
direito de patente; (iii) não 
explorar o produto ou processo 
patenteado no território nacional 
no prazo de três anos, ressalvados 
os casos de inviabilidade 
econômica; (iv) comercializar o 
produto de maneira insatisfatória 
no mercado nacional; (v) titular de 
uma patente anterior não firmar 
acordo com titular da patente 
dependente quando esta consistir 
em substancial progresso técnico. 

Interesse Privado: (i) comercializar 
o produto de maneira insatisfatória 
no mercado nacional. 

Interesse Público: (i) interesse 
público ou (ii) emergência 
nacional. 

Interesse Público: (i) emergência 
nacional ou (ii) abuso de poder 
econômico. 

continua 
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 Patentes de Invenção Proteção de Cultivares 
Órgão  INPI/MDIC SNPC/MAPA 

Esgotamento 

Primeira colocação no mercado 
interno por titular ou terceiro 
autorizado, salvo o uso para 
multiplicação ou reprodução com 
fins comerciais. 

Primeira colocação no mercado 
interno por titular ou terceiro 
autorizado, salvo o uso para 
multiplicação ou reprodução . 

 

Depreende-se, portanto, que, no Brasil, coexistem as proteções garantidas pelo 

sistema de patente e de cultivar. Conforme exposto por Bruch, Dewes e Vieira,311 há três 

possibilidades de proteção relacionadas ao campo da biotecnologia, quais sejam: (i) a 

proteção da planta, abarcada pela cultivar; (ii) a proteção de uma função para um 

determinado gene, nucleotídeo, plasmídeo ou proteína, abarcado pela patente de invenção; 

e (iii) a proteção do processo de inserção deste gene, nucleotídeo, plasmídeo ou proteína, 

também abarbado pela patente de invenção.312 

Desse modo, se uma determinada planta apresenta características genéticas 

distintas, homogêneas e estáveis, poderá ser protegida por cultivar. Esta mesma planta 

poderá, ainda, receber a transferência genética de um determinado atributo (e.g., um novo 

nucleotídeo que desempenhe uma função nova), garantindo-se a proteção patentária apenas 

e tão somente em relação ao atributo inserido. 

Significa dizer que uma mesma semente poderá ser protegida por cultivar e por 

patente. Contudo, as proteções se justificam por razões distintas — se, por uma lado, a 

proteção por cultivar se refere ao melhoramento genético refletido em um conjunto mínimo 

de características morfológicas, fisiológicas, bioquímicas ou moleculares da planta, 

atribuído por herança genética, por outro, a proteção por patente se refere ao melhoramento 

genético refletido em uma nova função, atribuída por meio de engenharia genética. O 

ponto em comum reside no melhoramento genético da planta. 

A dupla proteção é bastante comum no mercado de sementes. Como demonstrado 

mais adiante, enquanto algumas empresas atuam no mercado de variedades vegetais, 

criando um largo banco de germoplasma, outras estão direcionadas à pesquisa e 

desenvolvimento de traits, como são denominados os eventos transgênicos.  

 

 
																																																													
311 BRUCH, K. L.; VIEIRA, A. C. P.; DEWES, H. A propriedade industrial: dupla proteção ou proteções 
coexistentes sobre uma mesma planta. In: BUAINAIN, A. M.; BONACELLI, M. B.; MENDES, C. I. C. 
(ed.). Propriedade intelectual e inovações na agricultura. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Ciência e 
Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, 2015. [No prelo]. 
312 Ibidem. 
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4.3 Das particularidades atinentes ao mercado de biotecnologia agrícola 

 

Como mencionado no início deste capítulo, mantido o referencial teórico 

relacionado à recusa de licenciar direitos de propriedade intelectual,  

 

a forma pela qual a lei antitruste caracteriza o ilícito — pelos efeitos 
anticoncorrenciais de qualquer tipo de prática — transfere o foco da 
análise para as condições de mercado que tornam provável o exercício do 
poder de mercado, permitindo incorporar na análise todos os fatores 
econômicos, tecnológicos e institucionais que afetam a eficácia da 
proteção.313 

 

Mais vale, portanto, atentar-se a determinadas particularidades do mercado de 

biotecnologia que poderiam justificar a caracterização da recusa como infração à ordem 

econômica. 

Com isso em mente, demonstra-se a seguir: (i) a estrutura da cadeia produtiva de 

sementes transgênicas; (ii) a posição monopolista de desenvolvedores de eventos 

transgênicos no mercado brasileiro; (iii) a existência de elevadas barreiras à entrada; e, 

especialmente, (iv) a essencialidade dos únicos eventos transgênicos do mercado. 

 

4.3.1 Da estrutura da cadeia produtiva no mercado de biotecnologia agrícola: 

mercados independentes economicamente em diferentes níveis da cadeia 

 

A cadeia produtiva de sementes é verticalizada em três etapas muito bem definidas. 

A primeira se refere à pesquisa e desenvolvimento da tecnologia transgênica (denominada 

evento transgênico ou “trait”). O trait é resultado da manipulação do material genético da 

semente por meio da transgenia, conforme detalhado acima. As empresas que atuam nesta 

etapa da cadeia produtiva são chamadas de “Desenvolvedoras”, por serem responsáveis 

pelo desenvolvimento do evento transgênico. Essa é a etapa mais longa e dispendiosa de 

toda a cadeia, implicando altos investimentos em P&D, testes de biossegurança, além das 

cogentes aprovações regulamentares.  

A segunda etapa da cadeia produtiva se refere à pesquisa e desenvolvimento do 

banco de germoplasma. Por meio do cruzamento e retrocruzamento entre variedades 

vegetais, busca-se a obtenção de novas cultivares, com características aprimoradas e mais 

																																																													
313 Ato de Concentração n. 08700.001097/2017-49. Documento SEI n. 0390731, p. 27; p. 30-1. 
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produtivas.314 Portanto, as empresas atuantes nesta etapa da cadeia, denominadas 

“Obtentoras” ou “Melhoristas”, almejam aprimorar as características naturais das plantas e 

desenvolver variedades vegetais adaptadas para um bom desempenho em condições locais 

específicas. As Obtentoras são proprietárias dos chamados “bancos de germoplasma”, 

verdadeiras bases físicas onde são reunidos e conservados os materiais genéticos 

hereditários de uma determinada espécie, a partir dos quais se realizam os cruzamentos 

para a criação de novos cultivares. 

Via de regra, às Obtentoras são licenciados os direitos sobre os eventos 

transgênicos para que estes possam ser acoplados ao germoplasma específico. Em outras 

palavras, enquanto as Desenvolvedoras fornecem o evento transgênico por meio do seu 

licenciamento, as Obtentoras fornecem o germoplasma selecionado, resultando em uma 

nova variedade vegetal fruto de melhoramento genético e transgenia. Uma vez alcançada a 

nova semente almejada, as Obtentoras se responsabilizam pela obtenção dos direitos da 

cultivar perante o SNPC e posterior aprovação para comercialização perante a CTNBio. 

 
O germoplasma é, em outras palavras, a carga completa e natural de 
determinada espécie, enquanto que o Trait é a característica não 
intrínseca ou comum daquele organismo e que fora inserido nele de 
maneira artificial. […] 
Em suma, o germoplasma é o material genético natural de uma espécie 
vegetal, no qual estão contidas todas as características gerais e de 
adaptação que esta poderá conter. O Trait, por sua vez, caracteriza-se 
como uma peça adicional deste material genético, o qual dará à planta 
uma determinada característica. As entidades que realizam a tarefa de 
desenvolvimento de uma Cultivar são chamadas de “Obentores” e/ou 
“Melhoristas”‘ e seu trabalho é segmentado em duas etapas. 
Primeiramente, o Obtentor tentará combinar em uma mesma linhagem o 
máximo de características de adaptação (e.g. maior produtividade, 
resistência a stress hídrico, resistência a insetos) a determinado 
ecossistema por meio do cruzamento de linhagens da mesma espécie (ou 
seja, fazendo “Melhoramento Genético”), gerando assim uma Cultivar 
específica, isto é, uma variedade superior de qualquer gênero ou espécie 
vegetal, cujas sementes são homogêneas, estáveis e distintas de outras 

																																																													
314 Conforme esclarecido pelo Conselheiro Eduardo Pontual Ribeiro, o desenvolvimento do germoplasma 
constitui “etapa na qual empresas de melhoramento genético, chamadas Obtentoras Vegetais (‘Obtentoras’) 
desenvolvem diferentes variedades de soja (sementes matrizes). Essas empresas são proprietárias de bancos 
de germoplasma, que consistem em uma base física que reúne e conserva o material genético hereditário de 
uma espécie com o objetivo de garantir sua sobrevivência para uso das futuras gerações, o que também 
demanda altos investimentos em pessoas especializadas, infraestrutura de pesquisa e tempo. Em suma, são os 
proprietários da ‘genética’ (semente), em que podem ser introduzidas tecnologias como a da Monsanto (a 
rigor, as sementes funcionam como um veículo para a referida tecnologia). Vale destacar que há dezenas de 
variedades de soja, cada qual com características genéticas próprias. Nesse elo, atua a Monsoy, da Monsanto, 
bem como empresas Requerentes licenciadas, quais sejam, Coodetec, Don Mario, Syngenta e Nidera, dentre 
outras.” (Voto vista nos autos dos Atos de Concentração n. 08012.002870/2012-38, n. 08012.006706/2012-
08, n. 08012.003898/2012-34 e n. 08012.003937/2012-01). 
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Cultivares. Neste caso, gera-se uma nova Cultivar convencional, 
mediante apenas a aplicação do melhoramento genético. 
Em segundo lugar, os Obtentores são também os responsáveis pela 
incorporação dos Traits ao genoma daquela Cultivar modelo, garantindo 
assim uma nova Cultivar geneticamente modificada.315 

 

A terceira etapa se refere à multiplicação e comercialização da semente 

selecionada. Nesta etapa da cadeia produtiva atuam as “Multiplicadoras” ou 

“Sementeiras”, responsáveis pela produção em larga escala, limpeza, tratamento e 

comercialização das sementes. As sementes podem ser comercializadas diretamente aos 

sojicultores ou, de forma indireta, distribuídas às cooperativas para posterior venda aos 

consumidores. 

As três etapas são concluídas por diferentes players, quais sejam: (i) as empresas 

que desenvolvem a tecnologia transgênica (Desenvolvedoras); (ii) as empresas que 

desenvolvem variedades dessas sementes dotadas da biotecnologia (Obtentores ou 

Melhoristas316); e (iii) as empresas que multiplicam as sementes selecionadas 

(Multiplicadoras ou Sementeiras), além das que distribuem-nas ao consumidor final, o 

sojicultor. 

 

																																																													
315 Ato de Concentração n. 08700.001097/2017-49. Documento SEI n. 0390731, p. 12. 
316 O Conselheiro Alessandro Octaviani Luis explica que “a função do melhoristas/obtentor do cultivar é de 
extrema importância na cadeia produtiva de sementes transgênicas, vez que as inovações vegetais devem 
adaptar-se às condições edafoclimáticas (condições do solo e do clima) e ecológicas nas quais serão 
introduzidas. Portanto, a introdução de uma tecnologia transgênica nesse mercado depende necessariamente 
da combinação dessa tecnologia com o germoplasma de cultivares adaptados aos diferentes ambientes dessa 
tecnologia com o germoplasma de cultivares adaptados aos diferentes ambientes e necessidades agrícolas 
[…]. Portanto, conclui-se que os desenvolvedores de tecnologia necessitam ter acesso aos germoplasma dos 
melhoristas/obtentores para poderem inserir seu produto (tecnologia transgênica) no mercado. Isso explica as 
inúmeras aquisições de empresas nacionais possuidoras de banco de germoplasma adaptado ao solo brasileiro 
por grande empresas multinacionais desenvolvedoras de tecnologia transgênica, como estratégia de entrada 
no mercado nacional. Esse foi o caso da Monsanto que, por meio da aquisição da empresa Teragill Pesqquisa 
Agrícola Ltda. (atual Monsoy s.A.), pôde se estabelecer no mercado de soja transgênica. Além disso, tais 
multinacionais lançaram mão de contratos de licenciamento de tecnologia e formas de integração e 
colaboração no desenvolvimento de pesquisas conjuntas com empresas nacionais, como detalhadamente 
descrito pelo i. Conselheiro Elvino de Carvalho Mendonça, em seu voto-vista nos Atos de Concentração n. 
08012.002870/2012-38, n. 08012.006706/2012-08, n. 08012.003898/2012-34 e n. 08012.003937/2012-01”. 
(p. 22) 
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Figura 2 - Cadeia Produtiva de Sementes de Soja317 

 

Embora as duas primeiras etapas da cadeia produtiva de sementes pressuponham 

investimentos voltados ao melhoramento genético da variedade vegetal, os mercados de 

desenvolvimento de traits e de melhoramento genético guardam importantes distinções. 

Primeiro porque, por se tratar de conhecimentos produzidos na fronteira da pesquisa 

científica, o desenvolvimento de eventos transgênicos pressupõe maiores investimentos e 

capacidade financeira. Por outro lado, uma vez desenvolvidos, os eventos transgênicos 

podem representar uma inovação disruptiva no mercado global.318 

Isto posto, a cadeia produtiva se apresenta como uma pirâmide no que se refere à 

quantidade de players ativos em cada nicho — poucas são as empresas com capacidade 

tecnológica e financeira para atuar na primeira etapa da cadeia, crescendo a quantidade e a 

qualidade de agentes econômicos atuantes nas demais etapas da cadeia produtiva a jusante, 

na medida em que os custos de entrada vão diminuindo. Confira-se, nesse sentido, trecho 

do parecer técnico apresentado pela Bayer e Monsanto nos autos do Ato de Concentração 

n. 08700.001097/2017-49: 

																																																													
317 Elaboração própria. 
318 Nesse sentido, a primeira etapa da cadeia produtiva de sementes de soja se amolda ao mercado de 
inovação e, como tal, a perspectiva schumpeteriana de competição por lucro extraordinário se aplica com 
ainda mais força nestes mercados. 
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(i) Embora ambos os paradigmas utilizem conhecimentos científicos nas 
suas atividades de inovação, o paradigma da biotecnologia é mais 
intensivo em conhecimentos produzidos na fronteira da pesquisa 
científica, exigindo um acúmulo de capacitações e pessoal especializado 
que limita o número de P&D. Por esta razão, as atividades de melhoria 
genética de espécies vegetais são mais difundidas em termos do número 
de empresas e países capazes de desempenhá-las. 
(ii) Os custos e a duração de cada projeto de P&D são significativamente 
maiores na busca de novos Traits do que na busca de novas Cultivares, 
exigindo das empresas inovadoras maior capacidade financeira. 
(iii) No paradigma da melhoria genética, os programas de P&D são em 
maior número e voltados para a geração de inovações incrementais, de 
maneira que se observa um fluxo mais contínuo de inovações, que 
representam ganhos marginais em relação às variedades existentes. Já no 
paradigma da biotecnologia, o fluxo de inovações é descontínuo e a 
introdução de um novo Trait representa uma inovação discreta capaz de, 
isoladamente, gerar grandes impactos sobre as condições competitivas de 
um dado mercado relevante. 
(iv) As inovações obtidas pela melhoria genética de variedades de 
espécies vegetais geralmente correspondem a Cultivares especialmente 
mais produtivas e mais adaptadas para determinadas regiões de cultivo, 
ou seja, são inovações cuja difusão tende a estar limitada a determinadas 
regiões (além de, obviamente, a uma dada cultura). Por sua vez, as 
inovações produzidas com base na biotecnologia podem, de maneira 
geral, ser introduzidas em uma ampla gama de variedades de determinada 
cultura e utilizadas em um espaço geográfico muito mais amplo.319 

 

Diante das diferenças apresentadas, o CADE define os extratos da cadeia de 

produção de semente de soja como mercados relevantes distintos. No Ato de Concentração 

n. 08012.006985/2006-53, com o intuito de escancarar a sua característica essencialmente 

voltada à inovação, o Conselheiro Relator Abraham Benzaquen Sicsú considerou que a 

etapa primária a montante corresponderia ao mercado relevante de pesquisa e 

desenvolvimento de fungicidas. A etapa de pesquisa deve ser entendida, portanto, como 

um mercado relevante em si, na medida em que há condicionante do padrão de 

competitividade de acordo com os altos investimentos exigidos. No mesmo sentido, ao 

analisar o Ato de Concentração n. 08012.000797/2010-06, o Conselho Relator César Costa 

Alves de Mattos definiu o mercado relevante como o de pesquisa e inovação em 

biotecnologia.320 A distinção dos mercados é tema pacífico na jurisprudência do 

Conselho.321 

																																																													
319 Ato de Concentração Bayer-Monsanto: considerações sobre condições de concorrência. LCA Consultores. 
Ato de Concentração n. 08700.001097/2017-49. Documento SEI n. 0390731, p. 38. 
320 Cf voto do Conselheiro Relator, fls. 255 et seq. “Pois bem, os ativos — banco de germoplasma e direitos 
de propriedade — apesar de não estarem vinculados a marketshare corrente, têm relevância significativa para 
o mercado de desenvolvimento agrícola, onde a concorrência relevante se dá exatamente no mercado de 
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As empresas desenvolvedoras de tecnologia transgênica para a produção de 

sementes atuam, portanto, no mercado a montante em relação às melhoristas, que, por sua 

vez, dependem do licenciamento das tecnologias desenvolvidas na primeira etapa da cadeia 

para competir de forma viável no mercado a jusante, como se verá a seguir. 

 

4.3.2 Da posição dominante exercida no mercado a montante 

 

A soja (Glycine max), cultura anual da família Fabaceae, é um dos grãos mais 

utilizados mundialmente. Originada através da domesticação de espécies nativas do 

nordeste da China, a soja tem alto teor proteico, sendo utilizada principalmente para a 

alimentação animal, extração de óleo e consumo humano, além da produção de 

biocombustível e outros usos industriais. Segundo estudo realizado pela Embrapa, o 

consumo mundial de grãos de soja passou de 134 milhões de toneladas (1997) para 315,7 

milhões (2015) em menos de vinte anos, o que corresponderia a uma Taxa Geométrica de 

Crescimento (TGC) anual de aproximadamente 4%.322 

No Brasil, o crescimento anual da produção de soja foi de 3,5 milhões de toneladas 

nas últimas duas décadas, representando um incremento de 13,4% ao ano. A título 

ilustrativo, a produção da safra 2015/2016 foi de 95 milhões de toneladas, contra 26 

milhões de toneladas na safra 1996/1997. Atualmente, o grão lidera a pauta de exportações 

brasileiras, representando 14% do total exportado pelo país em 2014, no montante de US$ 

31 bilhões.323  

																																																																																																																																																																																									
inovações ou tecnologia. Isto significa que a dimensão concorrencial substancial não se apresenta no 
mercado de produção e comercialização de sementes, mas sim pela competição por P&D visando a 
diferenciação dos produtos da firma. De fato, a concorrência por inovação é o ponto nevrálgico da dinâmica 
de mercado deste setor”. No mesmo sentido, no Ato de Concentração n. 08012.012194/2010-49, o Conselho 
destacou que, “neste mercado em específico, a dimensão concorrencial substancial não se apresenta no 
mercado de produção e comercialização de sementes, mas sim pela competição por P&D, visando a 
diferenciação dos produtos da firma. […] a firma apresentará potencial para o desenvolvimento e criação de 
novos produtos a serem ofertados — seja na diferenciação, incremento às condições da planta, cultivo, 
adaptação a região e/ou defensivos agrícolas etc. A patente é um ativo nessa concorrência puxada pela 
inovação. Os direitos patentários, condicionam, assim, o padrão de concorrência pela inovação.” 
321 Como exposto nos autos do AC n. 08700.008857/2014-04, as atividades envolvendo o mercado de 
sementes podem ser segmentadas em três mercados distintos, a saber: (i) o mercado de produção e 
comercialização de sementes por cultivo; (ii) o mercado de pesquisa, desenvolvimento e licenciamento de 
tecnologia de eventos geneticamente modificados (traits de biotecnologia); e (iii) o mercado de pesquisa e 
desenvolvimento de variedades de sementes (Melhoramento Genético), todos na dimensão nacional. 
322 BALBINOT Jr., A. A.; HIRAKURI, M. H.; FRANCHINI, J. C.; DEBIASI, H.; RIBEIRO, R.H. Análise 
da área, produção e produtividade da soja no Brasil em duas décadas (1997-2016). Boletim de Pesquisa e 
Desenvolvimento, n. 11, Londrina: Embrapa Soja, 2017. Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/ 
digital/bitstream/item/156652/1/Boletim-de-PD-11.pdf, Acesso em: 23.10.2018. 
323 DALL’AGNOL, Amélio. A Embrapa Soja no contexto do desenvolvimento da soja no Brasil: 
histórico e contribuições. Brasília: Embrapa, 2016. Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/ 
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Outro ponto relevante a ser destacado em relação à produção de soja no Brasil é a 

intensa adoção de tecnologias transgênicas. Segundo estimativas do Conselho de 

Informações sobre Biotecnologia (CIB),324 o Brasil é o segundo país com maior área 

plantada com transgênicos no mundo, com 44,2 milhões de hectares, atrás apenas dos 

Estados Unidos, com 70,9 milhões de hectares. O CIB também estimou que a taxa de 

adoção de transgênicos na produção de soja no Brasil, no ano de 2015, seria de 94%, 

representando a cultura com maior adoção de transgênicos no Brasil.  

Como visto acima, o mercado de desenvolvimento de eventos transgênicos é 

caracterizado pela existência de poucos competidores, na medida em que a competição por 

inovação pressupõe uma capacidade tecnológica e financeira alcançada apenas por grandes 

agentes. A título ilustrativo, durante a instrução do Ato de Concentração n. 

08700.004957/2013-72, o CADE destacou que apenas cinco empresas dominavam 91% 

das vendas globais do mercado de sementes transgênicas de soja — Monsanto Company, 

Syngenta Seeds Ltda., Bayer CropScience, DuPont S/A e Dow AgroSciences Ltda. Após 

as aquisições globais ocorridas recentemente, o mercado se encontra ainda mais 

oligopolizado, contando com apenas três grandes conglomerados (Bayer-Monsanto, Dow-

DuPont e ChemChina-Syngenta).325 

Como se não bastasse, um único concorrente se destaca pela sua posição de quase 

monopolista no mercado de sementes transgênicas de soja. Segundo levantamento 

realizado pela Organização das Nações Unidas em 2005 (UNCTAD, 2009), a Monsanto 

representa a principal fornecedora de sementes para cultivo transgênico de soja no mundo, 

com expressivos 90% do fornecimento global, representando 60% da área plantada 

mundial.326 

																																																																																																																																																																																									
digital/bitstream/item/142568/1/Livro-EmbrapaSoja-desenvolvimento-BR-OL.pdf. Acesso em: 23 out. 2018. 
324 BRASIL apresenta crescimento da adoção de transgênicos. Conselho de Informações sobre 
Biotecnologia, 13 abr. 2016. Disponível em: https://cib.org.br/brasil-lidera-crescimento-mundial-da-adocao-
de-transgenicos. Acesso em: 23 out. 2018. O mesmo resultado foi apontado posteriormente, em BRASIL é 
responsável por 26% da área plantada com transgênicos no mundo, aponta estudo inédito. Conselho de 
Informações sobre Biotecnologia, 26 jun. 2018. Disponível em: https://cib.org.br/isaaa-2018. Acesso em: 
23 out. 2018. 
325 O processo de oligopolização no mercado de biotecnologia envolveu uma série de aquisições. Sobre o 
tema, cf. MATSON, James; TANG, Minli; WYNN, Sarah. Seeds, Patents and Power: The Shifting 
Foundation of Our Food System. 1 nov. 2014. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=2525120; 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2525120. Acesso em: 16 jan. 2019. No mesmo sentido, cf. LIANOS, Ioannis; 
KATALEVSKY, Dmitry; IVANOV, Alexey. The Global Seed Market, Competition Law and Intellectual 
Property Rights: Untying the Gordian Knot. CLES Research Paper Series, 1 fev. 2016. Disponível em: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2773422. Acesso em: 16 jan. 2019. 
326 Voto Octaviani, 2013, p. 62. 
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No âmbito nacional, a posição dominante da Monsanto no mercado brasileiro vem 

sendo consolidada desde o início do século XXI,327 culminando com o seu reconhecimento 

pelo Conselho já em 2012. Confira-se: 

 
76. […] Das sementes de soja não convencionais, ou seja, transgênicas, 
568 são RR, 69 são Intacta RR PRO2, e apenas três são transgenias 
outras, não ligadas à Monsanto. […] Se o número de cultivares é 
relevante para este mercado, a informação de que 90% da área plantada 
no Brasil de soja emprega sementes transgênicas leva a concluir que a 
Monsanto possui grande poder neste mercado, muito além da produção 
direta através da Monsoy. 
77. Para esse quadro, além das elevadas barreiras que potenciais 
concorrentes devem superar, cumpre destacar a intempestividade da 
entrada. O desenvolvimento de cultivares, em especial quando associado 
à utilização de tecnologia transgênica, é uma atividade de longo prazo. 
Isso é refletido nos Contratos de P&D citados nos presentes processos, os 
quais foram assinados dois anos antes ou mais do efetivo registro das 
cultivares. 
[…] 
81. Adicionalmente, é necessário ressaltar que as sementes de soja 
geneticamente modificadas alcançaram, em pouco mais de uma década 
desde sua entrada no mercado, cerca de 90% da produção total no país ou 
mais. Ainda que as cultivares pertençam a empresas diferentes, uma 
relevante, se não a principal característica da semente transgênica, é o 
próprio evento transgênico, e não exclusivamente o germoplasma, como a 
tabela acima daria a entender. Desta forma, as diferentes sementes 
certificadas transgênicas são efetivamente sementes Monsanto, o que 
pode ser inferido pelo próprio nome delas, que apresentam comumente a 
sigla RR ou a designação Roundup Ready, e não referência a glifosato de 
forma genérica.328 

 

Um ano depois, a Monsanto se mantinha com aproximadamente 90% da produção 

total do Brasil. Não bastasse, das 674 cultivares de soja geneticamente modificadas 

registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, 669 

utilizavam uma das duas tecnologias desenvolvidas pela Monsanto, ou seja, 99,21% das 

cultivares registradas.329 Em 2015, o mercado brasileiro de sementes de soja contava com 

apenas dois eventos transgênicos registrados e aprovados para comercialização, ambos 

desenvolvidos pela Monsanto. Destaca-se, nesse sentido, trecho do parecer elaborado pela 

Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – SG/CADE 

																																																													
327 COSTA, Nilson; SANTANA, Antônio. Poder de mercado e desenvolvimento de novas cultivares de soja 
transgênicas e convencionais: análise da experiência brasileira. Revista de Ciências Agrárias. v. 56, n. 1, p. 
61-68, jan./mar. 2013. 
328 Voto Eduardo Pontual Ribeiro, Atos de Concentração n. 08012.002870/2012-38, n. 08012.006706/2012-
08, n. 08700.003898/2012-34 e n. 08700. 003937/2012-01 (julgados conjuntamente), p. 24-25. 
329 Ibidem, p. 66. 
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nos autos do Ato de Concentração n. 08700.001097/2017-49, com base em dados da 

Kleffmann: 

 
Como se vê na figura acima, no ano de 2015, [30-40%] das sementes de 
soja comercializadas tinham o evento Intacta IPRO (tolerante ao 
herbicida glifosato e resistente a insetos), da Monsanto, [50-60%] o 
evento RR (tolerante ao herbicida glifosato), também da Monsanto, mas 
já em domínio público, enquanto que [0-10%] eram convencionais. 
Ademais, nota-se que, no ano de 2015, havia apenas dois eventos em 
comercialização no mercado nacional de sementes de soja, ambos 
desenvolvidos pela Monsanto. Ainda que o evento RR esteja em domínio 
público, trata-se de evento desenvolvido pela Monsanto, bem como o 
evento Intacta IPRO. 
[…] Já com relação ao desenvolvimento de eventos transgênicos no 
mundo, pode-se utilizar como proxy da capacidade das Requerentes o 
número de eventos por elas desenvolvidos e comercializados, em relação 
ao número total de eventos disponíveis no mercado. Há, no mundo, 
segundo informam as Requerentes, 14 eventos transgênicos de soja, 
sendo, desse total, 10 das Requerentes, ou seja, aproximadamente 71% do 
total, sendo 8 da Monsanto e 2 da Bayer, e 4 de concorrentes, sendo 2 de 
DuPont, 1 de Basf e 1 de Verdeca. Assim, também no que tange ao 
desenvolvimento de eventos transgênicos no mundo, as Requerentes têm 
posição relevante.330 

 

Nesse cenário, considerando que até 2015 a Monsanto detinha os únicos dois 

eventos transgênicos disponíveis no mercado brasileiro, e diante da evidente predileção do 

mercado por sementes de soja transgênica, a dependência tecnológica dos melhoristas em 

relação à Monsanto chega a ser uma conclusão inevitável, ao menos no mercado brasileiro 

de sementes de soja transgênicas, cuja produtividade e comercialização é extremamente 

superior à soja convencional (menos de 10% da produção brasileira). 

Atualmente, o mercado brasileiro ganhou mais um evento transgênico para o 

mercado de sementes de soja, desenvolvido, contudo, pela Bayer, empresa adquirente da 

Monsanto. Portanto, o conglomerado da Monsanto ainda detém os únicos eventos 

transgênicos do mercado brasileiro.331 A posição de quase monopólio do conglomerado 

Monsanto foi analisada em detalhes pela SG/CADE durante a instrução nos autos do Ato 

de Concentração n. 08700.001097/2017-49: 

 

																																																													
330 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Superintendência-Geral. Parecer Técnico n. 
9/2017/CGAA1/SGA1/SG. In: Ato de Concentração n. 08700.001097/2017-49. [Documentos SEI n. 
0393723 e n. 0394116], p. 60. 
331 Exceção feita ao evento Cultivance, desenvolvido recentemente pela Basf e Embrapa. O evento, contudo, 
representa parcela insignificante do mercado, o que poderia inclusive indicar o efeito lock-in dos licenciados 
da Monsanto, como demonstrado a seguir. 
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Ainda, considerando que, segundo informações das Requerentes, com 
base em dados Kleffmann, cerca de [90-100%] das sementes de soja 
comercializadas no Brasil eram transgênicas, verifica-se que a Monsanto 
é um player essencial no mercado de sementes de soja no Brasil, dada a 
relevância da sua tecnologia para o mercado. 
Como se verifica do gráfico acima, do total do faturamento com eventos 
transgênicos de tolerância a herbicidas em 2015, [90-100%] […] 
correspondem ao evento Roundup Ready (RR Soybean, RR Maize, RR 
Cotton, RR Canola e RR Sugarbeet), da Monsanto, nas diferentes 
culturas. O evento Roundup Ready na soja (RR Soybean), sozinho, 
correspondeu a [80-90%] […] do faturamento de eventos transgênicos de 
tolerância a herbicidas em todas as culturas. […] 
Esses dados demonstram dois pontos de extrema relevância para a 
presente análise, quais sejam: a Monsanto e a Bayer são as duas 
principais empresas na comercialização de eventos de tolerância a 
herbicidas no mundo, e a cultura da soja, na qual as duas empresas têm 
biotecnologias disponíveis no mercado, é a cultura mais relevante no que 
concerne a traits de resistência a herbicidas. 
Esses dados também qualificam a constatação da redução do número de 
players que atualmente comercializam eventos transgênicos de soja no 
mundo: além desse número reduzido de 4 para 3, a operação unirá os dois 
principais concorrentes. 
[…] Portanto, a operação reduz o número de players em um mercado já 
concentrado, com um número significativamente baixo de concorrentes, o 
que suscita preocupações com relação a eventual redução de incentivos à 
competição por inovação. Isso porque, em um ambiente em que as 
Requerentes veem sua posição “ameaçada” por menos concorrentes, é 
possível que tenham menor incentivos a manter o mesmo ritmo de 
investimentos em inovação. Ainda, pode-se questionar se a união de dois 
concorrentes levaria à descontinuação de determinadas pesquisas 
“duplicadas”, que poderiam, ausente a fusão, resultar em mais produtos 
competindo no futuro.332 

 

Comprovada a dependência tecnológica do mercado de produção de sementes de 

soja (mercado a jusante na cadeia produtiva) em relação aos eventos transgênicos da 

Monsanto (mercado a montante na cadeia produtiva), eventual recusa no licenciamento da 

biotecnologia poderia resultar não apenas no fechamento do mercado, mas propriamente na 

alavancagem da posição claramente dominante da Monsanto no mercado a jusante, no qual 

passou a atuar posteriormente e, pelas razões expostas na seção 3.3.1, contém competição 

mais acirrada e maior quantidade de players. 

Se a dependência tecnológica exposta acima não fosse suficiente para escancarar a 

relevância de eventuais recusas de licenciamento no mercado de sementes transgênicas, as 

elevadas barreiras à entrada no mercado de desenvolvimento de eventos transgênicos 

																																																													
332 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Superintendência-Geral. Parecer Técnico n. 
9/2017/CGAA1/SGA1/SG. Op. cit., p. 100-5 



159 

tornam o tema ainda mais complexo. Uma vez constatada a posição de quase monopólio, a 

Monsanto dificilmente será contestada por novos concorrentes. 

 

4.3.3 Das barreiras à entrada 

 

O mercado de pesquisa e desenvolvimento de eventos transgênicos para a produção 

de sementes de soja apresenta barreiras consideravelmente elevadas à entrada de novos 

competidores. A sua caracterização como mercado de capital intensivo e competição por 

inovação, tornando imprescindíveis os altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, 

se apresenta como principal justificativa das consideráveis barreiras. Além disso, constata-

se também: (i) os vultosos investimentos necessários para competir com eficácia no 

mercado; (ii) a proteção por propriedade intelectual,333 (iii) a regulação pelos órgãos 

governamentais de biossegurança alimentar, culminando em processo burocrático e 

custoso que também interfere na tempestividade da entrada; e (iv) a relevante dependência 

do novo produto na confiança do agricultor.334 

 

4.3.3.1 Da competição por inovação: a imprescindibilidade de vultosos investimentos 

em pesquisa em inovação para a viabilidade concorrencial 

 

A “nova economia” é uma expressão que abrange os setores de telecomunicações, 

mídia e tecnologia da informação, bem como indústrias de alta tecnologia, como as de 

software, hardware, biotecnologia e negócios baseados na Internet.335 Esses mercados são 

																																																													
333 Vale destacar, neste passo, a preocupação concorrencial relacionada à aplicabilidade da tragédia dos 
anticomuns no mercado de biotecnologia. Sobre o tema, cf. ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-
OPERATION AND DEVELOPMENT – OECD. Op. cit. Cf. também BOYD, William. Wonderful 
Potencies: Deep Structure and the Problem of Monopoly in Agriculture Biotechnology. University of 
Colorado Law Legal Studies Research Paper, n. 12-10, 8 jun. 2012. Disponível em: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2080128. Acesso em: 16 jan. 2019. 
334 “Outro aspecto merecedor de atenção diz com as barreiras à entrada, reconhecidamente elevadas nesse 
mercado. Trata-se de indústria de capital intensivo, por um lado, mas que depende sobremaneira da confiança 
do agricultor, de outro. Além disso, ainda existem as leis de proteção à propriedade intelectual que, em 
cenários de grande concentração, podem efetivamente constituir-se como barreiras à entrada. Um desses 
exemplos, já fortemente mapeados, são os chamados ‘arbustos de Propriedade Intelectual’, conjuntos de 
propriedade intelectual adquiridos por um ator que tornam trajetórias tecnocientíficas inteiramente de uma ou 
mais patentes integrantes de referido conjunto, estabelecendo, na prática, uma espécie de ‘pedágio’ aos 
interessados em percorrer a trajetória”. (Voto Octaviani 2013, p. 68) 
335 JONES, A.; SUFRIN, B. EU Competition Law: Text, Cases, and Materials. Oxford: Oxford University, 
2014, p. 54. Veja-se também: EUROPEAN COMMISSION. Green Paper on the Convergence of the 
Telecommunications, Media and Information Technology Sectors, and the Implications for Regulation. 
Bruxelas, dez. 1997. Disponível em: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/green-paper-
convergence-telecommunications-media-and-information-technology-sectors-and. Acesso em: 02 nov. 2018. 
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caracterizados por inovações e mudanças tecnológicas muito rápidas, assídua exploração 

dos direitos de propriedade intelectual, interoperabilidade entre serviços e plataformas, 

bem como um elevado grau de complexidade tecnológica.336 Além disso, esses mercados 

apresentam um conjunto distinto de características que os diferenciam dos setores 

industriais tradicionais, particularmente a existência de efeitos lock-in sobre o consumidor, 

as externalidades de rede, a economia de escala e altas taxas de inovação.337 

Os setores da nova economia trazem consigo novas problemáticas no campo do 

Direito Concorrencial. A título ilustrativo, a competição entre empresas deixa de ser 

baseada no preço para amparar-se essencialmente na inovação. Além disso, os métodos 

tradicionais de definição do mercado relevante e da dominância podem não refletir 

adequadamente o mercado e sua estrutura.338 

A rápida evolução nos setores da nova economia ocasiona preocupações 

concorrenciais com as quais as autoridades não têm lidado até então. Evocam-se riscos 

associados à possibilidade de abuso do poder de mercado inerente aos padrões industriais 

protegidos por direitos de propriedade intelectual.339 

As estratégias comerciais dos detentores de padrões industriais protegidos por 

direitos de propriedade intelectual podem abranger exclusões verticais por meio de 

contratos exclusivos, vinculação ou agrupamento de produtos e recusas de negociação ou 

licenciamento ou qualquer outro meio pelo qual o titular de direitos possa alavancar seu 

domínio sobre um mercado a montante num mercado a jusante ou vizinho. Tais práticas 

têm o condão prejudicar o processo de inovação ou restringi-lo às pesquisas realizadas pelo 

agente detentor da posição dominante no mercado a montante. Além disso, os efeitos de 

rede de um padrão industrial poderiam constituir uma barreira de entrada para os 

inovadores prospectivos, mitigando o surgimento de novos produtos superiores.340 

Por outro lado, pode-se argumentar que os líderes de mercado nas indústrias da 

nova economia não estão automaticamente ocupando uma posição dominante apenas em 

decorrência da sua relevante participação de mercado.341 Como mencionado acima, a 

concorrência nesses mercados é definida em virtude dos produtos e serviços inovadores 

																																																													
336 MESSINA, M. Article 82 and the New Economy: Need for Modernisation? The Competition Law 
Review, v. 2, n. 2, p. 73-98, 2006, p. 74-75. 
337 Ibidem, p. 75. 
338 JONES, A.; SUFRIN, B. Op. cit., p. 55. 
339 ANDERMAN, Steven. The Interface Between Intellectual Property Rights and Competition Policy. 
Cambridge: Cambridge University, 2007, p. 9. 
340 ANDERMAN, Steven. Op. cit. 
341 GOVAERE, I.; ULLRICH, H. (ed.). Intellectual Property, Market Power and the Public Interest. 
Bruxelas: P.I.E. Peter Lang, 2008. [Cahiers Du Collège d’Europe / College of Europe Studies v. 8], p. 14-17. 
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das empresas — trata-se de competição por inovações disruptivas. As empresas investem 

pesadamente na introdução contínua de inovações superiores, aspirando substituir o líder 

de mercado anterior.342 

Dado que as participações de mercado nesses mercados da nova economia estão 

permanentemente ameaçadas por empresas inovadoras, os monopólios ou posições 

dominantes são comumente considerados temporários e frágeis.343 Portanto, em mercados 

de competição dinâmica inseridos na nova economia, as restrições imediatas que um 

empreendimento enfrenta são menos relevantes do que a concorrência em potencial.344 

Ou seja, quando a concorrência se dá predominantemente através da inovação, o 

grau de concentração e as barreiras à entrada não devem ser considerados meros 

parâmetros estruturais que balizam e eventualmente restringem a rivalidade, mas sim o 

resultado provisório da competição via inovação.345 Nesse sentido, participações de 

mercado elevadas ou barreiras à entrada na competição por inovação proporcionam apenas 

um poder de mercado temporário, mas não implicam limitações à concorrência dinâmica. 

Uma abordagem mais centrada em capacitações das empresas, que são mais permanentes 

do que os produtos e as fronteiras dos mercados, parece mais adequada em mercados 

intensivos em inovação, redirecionando o foco da análise aos esforços de P&D e ao 

acúmulo de recursos inovativos pelos players. 

Não significa dizer que a inovação tecnológica é exclusiva dos mercados inseridos 

na nova economia,346 mas faz-se particularmente relevante nesses setores. Isso porque a 

																																																													
342 AHLBORN, Christian. Competition Policy in the New Economy: Is the European Competition Law Up 
to the Challenge? E.C.L.R., 2001, p. 159. 
343 Ibidem, p. 160; JONES, A.; SUFRIN, B. Op. cit., p. 361; ANDERMAN, S. EC Competition Law and 
Intellectual Property Rights in the New Economy. Antitrust Bulletin, v. 47, n. 2, p. 285-308, jun. 2002, p. 
286. 
344 GERADIN, D.; AHLBORN, C.; DENICOLÒ, V.; PADILLA, J. DG Comp’s Discussion Paper on 
Article 82: Implications of the Proposed Framework and Antitrust Rules for Dynamically Competitive 
Industries. mar. 2006. Disponível em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=894466, Acesso 
em: 16 jan. 2019, p. 25; JONES, A.; SUFRIN, B. Op. cit., p. 361. 
345 Vide SIDAK, J. G.; TEECE, D.J. Dynamic Competition in Antitrust law. Journal of Competition Law 
& Economics, v. 5, n. 4, p. 581–631, 2009. Disponível em: https://www.criterioneconomics.com/docs/ 
dynamic-comp1.pdf. Acesso em: 16 jan. 2019. Cf também KATS, M., SHELANSKI, H. “Mergers and 
Innovation”. Antitrust Law Journal, v. 74, n. 1, p. 1-85, 2007, p. 1-85. 
346 Vale notar, nesse sentido, que Schumpeter atribuía ao próprio capitalismo uma natureza essencialmente 
dinâmica, afirmando que “O ponto essencial a ser entendido é que, ao lidar com o capitalismo, estamos 
lidando com um processo evolucionário. Pode parecer estranho que alguém possa deixar de ver um fato tão 
óbvio que, há muito tempo, foi enfatizado por Karl Marx. No entanto, essa análise fragmentária que produz o 
grosso de nossas proposições sobre o funcionamento do capitalismo moderno o negligencia persistentemente. 
[…] O capitalismo, então, é por natureza uma forma ou método de mudança econômica e não apenas nunca 
é, mas nunca pode ser estacionário. E esse caráter evolutivo do processo capitalista não se deve apenas ao 
fato de que a vida econômica se desenvolve em um ambiente social e natural que muda e, por suas mudanças, 
altera os dados da ação econômica; esse fato é importante e essas mudanças (guerras, revoluções e assim por 
diante) frequentemente condicionam a mudança industrial, mas elas não são seus principais impulsionadores. 
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lógica econômica proposta por Schumpeter,347 inerente à competição dinâmica por 

inovações disruptivas (afastando-se da mera competição por preços348), faz-se ainda mais 

clara nos mercados inseridos na nova economia. A competição por inovação traz consigo o 

desequilíbrio temporário do mercado,349 de modo a garantir ao agente inovador uma 

																																																																																																																																																																																									
Tampouco esse caráter evolutivo se deve a um aumento quase automático da população e do capital ou a 
caprichos de sistemas monetários dos quais exatamente a mesma coisa se aplica. O impulso fundamental que 
define e mantém o motor capitalista em movimento vem dos novos bens de consumo, dos novos métodos de 
produção ou transporte, dos novos mercados, das novas formas de organização industrial que a empresa 
capitalista cria.” Tradução livre do trecho: “The essential point to grasp is that in dealing with capitalism we 
are dealing with an evolutionary process. It may seem strange that anyone can fail to see so obvious a fact 
which moreover was long ago emphasized by Karl Marx. Yet that fragmentary analysis which yields the bulk 
of our propositions about the functioning of modern capitalism persistently neglects it. […] Capitalism, then, 
is by nature a form or method of economic change and not only never is but never can be stationary. And this 
evolutionary character of the capitalist process is not merely due to the fact that economic life goes on in a 
social and natural environment which changes and by its changes alters the data of economic action; this 
fact is important and these changes (wars, revolutions and so on) often condition industrial change, but they 
are not its prime movers. Nor is this evolutionary character due to a quasi-automatic increase in population 
and capital or to vagaries of monetary systems of which exactly the same thing holds true. The fundamental 
impulse that sets and keeps the capitalist engine in motion comes from the new consumers’ goods, the new 
methods of production or transportation, the new markets, the new forms of industrial organization that 
capitalist enterprise creates.” (SCHUMPETER, Joseph A. Capitalism, Socialism and Democracy. New 
York: Harper Perennial, 1976, p. 82-83). 
347 Schumpeter, para quem o empresário é o agente das inovações que criam e destroem posições 
competitivas de empresas, mercados e até mesmo ramos de atividade, caminhava em outra linha. Enfatizava 
o desenvolvimento como fenômeno dinâmico e dependente das inovações tecnológicas introduzidas na 
economia por uma elite de empresários que assumia riscos, mas criava as condições produtivas monopolistas 
que lhes garantiam lucros fantásticos por algum tempo. Enquanto Keynes se interessava por equilíbrio e 
estabilidade econômica, Schumpeter se preocupava com crescimento, acreditando que o livre jogo de 
mercado produziria bem-estar, apesar de passar por fases de turbulência e destruição criadora. A instabilidade 
é inerente ao capitalismo — e não uma exceção, dizia. O capitalismo gera inovações que rompem a ordem 
estabelecida, aumentam as pressões competitivas e suscita novas ordens estabelecidas, concluía. (FARIA, 
José Eduardo, Poucas certezas e muitas dúvidas: o direito depois da crise financeira, Revista DIREITO GV, 
v. 5, n. 2, p. 297-324, jul./dez. 2009, p. 2. Disponível em: https://direitosp.fgv.br/publicacoes/revista/ 
artigo/poucas-certezas-muitas-duvidas-direito-depois-crise-financeira. Acesso em: 16 jan. 2019) 

348 Nesse sentido, “O impulso fundamental que coloca e mantem o motor do capitalismo em movimento 
deriva dos novos bens de consumo, novos métodos de produção ou transporte, novos mercados e novas 
formas de organização industrial que a empresa capitalista cria. […] A abertura de novos mercados, 
estrangeiros ou domésticos, e o desenvolvimento organizacional desde as lojas de artesanato e fábrica até as 
preocupações como o U.S. Steel ilustram o mesmo processo de mutação industrial — se é que posso utilizar 
este termo biológico — que incessantemente revoluciona a estrutura econômica de dentro para fora, 
incessantemente destruindo a antiga estrutura, incessantemente criando uma nova. Este processo de 
Destruição Criadora é o fato essencial sobre o capitalismo. É o fato no qual o capitalismo consiste e o que 
todas as preocupações capitalistas têm de viver.” (Tradução livre do trecho: “The fundamental impulse that 
sets and keeps the capitalist engine in motion comes from the new consumers’s goods, the new methods of 
production or transportations, the new markets, the new forms of industrial organization that capitalist 
enterprise creates. […] The opening up of new markets, foreign or domestic, and the organizational 
development from the craft shop and factory to such concerns as U.S. Steel illustrate the same process of 
industrial mutation — if I may use that biological term — that incessantly revolutionizes the economic 
structure from within, incessantly destroying the old one, incessantly creating a new one. This process of 
Creative Destruction is the essential fact about capitalism. It is what capitalism consists in and what every 
capitalist concern has got to live in.” (SCHUMPETER, Joseph A. Op. cit., p. 83) 

349 “[…] A doutrina schumpeteriana descreve a competição como uma luta contínua por inovações — uma 
luta contínua que leva a economia a um equilíbrio superior. Quando ocorre uma inovação, por um lado, a 
empresa inovadora salta do estado de equilíbrio, onde permanece com seus concorrentes, para outro estado 
de coisas, onde desfruta de sua vantagem competitiva e ganha lucros extras. Por outro lado, seus concorrentes 
começam a tentar imitar a inovação para reduzir a distância entre eles e a empresa inovadora. Quando 
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relevante vantagem competitiva e os lucros extraordinários a ele inerentes. O progresso 

tecnológico, portanto, depende da competição por inovação,350 que, por sua vez, acarreta 

naturalmente uma elevada participação de mercado do agente inovador. 

A despeito disso, a naturalidade com a qual uma posição de dominância é criada 

por meio do desenvolvimento de inovações disruptivas não parece justificar condutas que 

prejudicariam a concorrência efetiva, tampouco o exercício abusivo pelo agente 

inovador.351 Significa dizer que, embora de fato deva gozar de lucros extraordinários 

resultantes de sua inovação (muitas vezes protegida por direitos de propriedade 

intelectual), ao agente inovador não é dado o direito de manipular o mercado ao seu bel 

prazer, tampouco alavancar a sua posição dominante para mercados adjacentes. 

Dito de forma simples, embora seja possível afirmar que a rivalidade no mercado 

de inovações possa ser verificada mediante a existência de potenciais inovadores,352 o que 

independe do nível de concentração do mercado,353 não nos parece correto afirmar que a 

																																																																																																																																																																																									
conseguem imitar plenamente a inovação, a economia alcançará um novo e melhor estado de equilíbrio, onde 
nenhuma empresa desfrutará de uma vantagem competitiva e obterá lucros extras, e esse processo 
recomeçará quando ocorrer uma nova inovação.” Tradução livre de: “[…] Schumpeterian doctrine describes 
competition as a continuous fight for innovations – a continuous fight that leads the economy to superior 
equilibria. When an innovation occurs, on the one hand, the innovative firm jumps from the state of 
equilibrium where it stays with its competitors to another state of affairs, where it enjoys its competitive 
advantage and earns extra-profits. On the other hand, its competitors begin trying to imitate the innovation 
in order to reduce the gap between them and the innovative firm. When they succeed in imitating fully the 
innovation, the economy will reach a new and better state of equilibrium, where no firm will enjoy a 
competitive advantage and earn extra profits, and this process will start again when a new innovation 
occurs.” (MAGGIOLINO, Mariateresa. Op. cit., p. 13-14) 
350 “O que determina o progresso é a busca por lucros extraordinários, que lança empresas e empresários à 
competição e à inovação não só tendo em vista o barateamento de preços e processos, mas focando na 
‘ameaça onipresente’ provocada pelo ‘vendaval perene da destruição criadora’.” (BRAGA, Marco Aurélio. 
Subdesenvolvimento, tecnologia, e Direito Econômico: o programa nacional de nanotecnologia e o desafio 
furtadiano. Dissertação (Mestrado em Direito Econômico e Financeiro) – Faculdade de Direito, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2013). “A incessante revolução da estrutura econômica por dentro, carrega em si o 
processo de destruição criadora como fato essencial ao capitalismo.” (Ibidem, p. 83). “O progresso técnico 
apresenta-se para Schumpeter como consequência imediata da concorrência capitalista […]” (Ibidem, p. 92-
94). 
351 Cumpre ressaltar, neste ponto, que a efetiva concorrência é ferramental para a promoção da inovação. 
Como bem pontuado por Kenneth Arrow, o incentivo para inovar é menor para um monopolista, dado que o 
custo de inovação não resultaria, ao final, em ganho adicional de mercado (ARROW, Kenneth. Economic 
Welfare and the Allocation of Resources for Invention. In: The Rate and Direction of Inventive Activity: 
Economic and Social Factors. Princeton University, 1962, p. 610. Disponível em: 
http://www.nber.org/chapters/c2144.pdf. Acesso em: 19 nov. 2018). 
352 “[…] concorrência efetiva refere-se ao processo competitivo, e não ao resultado. Mais importante do que a 
terminologia, avaliar a concorrência com base na rivalidade nos permite articular e empregar princípios 
práticos envolvendo inovação que são teórica e empiricamente robustos […]. Rivalidade no presente 
contexto é impulsionada pelo incentivo e capacidade das firmas de se engajar em inovação.” (SHAPIRO, C. 
Competition and Innovation: Did Arrow Hit the Bull’s Eye? In: LERNER, J.; STERN, S. (ed.). The Rate 
and Direction of Inventive Activity Revisited. Chicago: University of Chicago, 2011, p. 361-404, p. 383) 
353 “Como discutido mais acima, a intensidade da concorrência Schumpeteriana não depende necessariamente 
da presença de estruturas de mercado desconcentradas. A presença de empresas oligopolistas capazes de 
inovar e comprometidas com atividades de P&D é suficiente para gerar uma forte rivalidade via inovação, ou 
seja, para fazer com que cada player, mesmo detendo elevadas participações de mercado e usufruindo de 
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natureza essencialmente disruptiva das inovações tecnológicas nos mercados da nova 

economia garantiria uma imunidade do agente inovador em relação às políticas antitrustes.  

Nesse sentido, a negativa de acesso a eventos transgênicos, ativos centrais na 

dinâmica competitiva do setor, pode resultar no fechamento do mercado a jusante e 

alavancagem da posição dominante do agente inovador de forma abusiva. Afinal, os 

royalties provenientes do licenciamento da tecnologia disruptiva constituem um dos 

principais meios de assunção dos lucros extraordinários.  

Os riscos associados à possibilidade de abuso do poder de mercado por parte de 

agentes inovadores se revestem de especial gravame em decorrência da quantidade e 

qualidade de potenciais competidores. Por todas essas características inerentes à 

competição por inovação, a rivalidade nesses mercados, ainda que em potencial, é calcada 

na imprescindibilidade de vultosos investimentos em pesquisa. Nesse contexto, o mercado 

de desenvolvimento de eventos transgênicos se encontra global e nacionalmente 

oligopolizado — poucos são os agentes que detêm capacidade tecnológica e financeira 

para se portarem como competidores em potencial. 

A título ilustrativo, um estudo elaborado pela consultoria Phillips McDougall354 

indica que o custo total para a descoberta, desenvolvimento e autorizações regulatórias foi, 

em média, de USD 136 milhões, no período de 2008-2012. Desse total, cerca de USD 35,1 

milhões, ou seja, 25% dos custos totais, foram destinados a questões regulatórias. 

Independentemente de a rivalidade nesses mercados estar calcada no competidor em 

potencial, fato é que os investimentos necessários para competir constituem relevantes 

barreiras à entrada de novos potenciais competidores. 

 

4.3.3.2 Da intempestividade da entrada  

 

Uma das barreiras à entrada de novos competidores no mercado de sementes de 

soja diz respeito à sua inefetividade. A probabilidade de exercício de poder de mercado 

pelo agente detentor de posição dominante está relacionada à efetividade da entrada de 

																																																																																																																																																																																									
barreiras à entrada estáticas, se veja compelido a buscar continuamente o desenvolvimento de novas 
tecnologias, de maneira a afastar o risco de que suas soluções tecnológicas correntes sejam superadas.” (Ato 
de Concentração n. 08700.001097/2017-49. Documento SEI n. 0390731, p. 43) 
354 PHILLIPS MCDOUGALL. The Cost and Time Involved in the Discovery, Development and 
Authorization of a New Plant Biotechnology Derived Trait. 2011. Disponível em: https://croplife.org/wp-
content/uploads/pdf_files/Getting-a-Biotech-Crop-to-Market-Phillips-McDougall-Study.pdf. Acesso em: 25 
out. 2018. 
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novos competidores, na medida em que a primeira é tanto menor quanto maior forem as 

barreiras existentes no mercado. 

Nos termos do Guia para Análise de Atos de Concentração Horizontal, a 

efetividade da entrada estaria pautada na sua probabilidade, tempestividade e suficiência. 

A entrada do novo competidor no mercado relevante é provável quando, além de 

potencialmente lucrativa, a escala mínima viável para a atuação de um novo agente é 

menor que as oportunidades de venda disponíveis no mercado. A tempestividade, por sua 

vez, ocorre quando a nova empresa tem condições de estar em completo e adequado 

funcionamento no mercado em menos de 2 (dois) anos. Por fim, a suficiência da entrada 

implica averiguar se o novo entrante terá condições de efetivamente se apropriar, de modo 

adequado, das oportunidades de vendas disponíveis. Isso depende da capacidade ociosa das 

empresas já instaladas no mercado — os rivais já instalados muito provavelmente se 

apropriariam das oportunidades de vendas caso as suas respectivas capacidades ociosas 

fossem superiores às oportunidades de vendas.355  

Durante a instrução realizada nos autos do Ato de Concentração n. 

08700.001097/2017-49, a SG/CADE constatou que a entrada de novos competidores no 

mercado de desenvolvimento de eventos transgênicos para sementes de soja seria 

intempestiva.356 Segundo o gráfico elaborado pela consultoria Phillips McDougall, 

utilizado pela SG/CADE em seu parecer, as fases de pesquisa e desenvolvimento de 

eventos transgênicos, até o seu lançamento no mercado, contam com um tempo estimado 

de 15 anos.357 

O estudo conduzido pela Phillips McDougall concluiu que o tempo necessário para 

todas as etapas de pesquisa e desenvolvimento de um evento transgênico, desde a 

descoberta até sua primeira venda comercial, é, em média, de 12,7 anos para a cultura de 

algodão e 16,3 anos para a cultura de soja. Apenas a etapa regulatória e de registro 

envolvia, segundo o mesmo estudo, 65,5 meses em 2011 (mais de 5 anos).358 

 

																																																													
355 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Superintendência-Geral. Parecer Técnico n. 
9/2017/CGAA1/SGA1/SG. Op. cit., p. 88. 
356 Vale destacar que a intempestividade da entrada foi apontada na instrução do Ato de Concentração n. 
08700.001097/2017-49 (Monsanto Bayer) e também no AC Dow DuPont (08700.005937/2016-61). 
357 PHILLIPS MCDOUGALL. Op. cit., p. 7-10. 
358 Nos termos da manifestação da Pioneer durante a instrução do Ato de Concentração n. 
08700.001097/2017-49, “a CTNBio geralmente leva pelo menos 18 (dezoito) meses para a aprovação de um 
novo evento, após a solicitação.” (Documento SEI 351387) 
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Figura 3 - Linha do tempo e estágios de atividades da descoberta e desenvolvimento 
de eventos transgênicos359 

 

Considerando-se o custo e o tempo envolvidos na pesquisa e desenvolvimento de 

novos eventos de biotecnologia no mercado,360 além da necessidade de mão de obra 

especializada e do cumprimento de requisitos regulatórios estritos, a SG/CADE concluiu 

que havia barreiras à entrada significativas nos mercados de desenvolvimento de eventos 

transgênicos.361 

Além disso, concorrentes já estabelecidos no mercado têm vantagens competitivas 

expressivas em relação a eventuais entrantes, tendo em vista que já têm marcas cuja 

reputação foi construída ao longo dos anos, associadas, no mercado, à qualidade do 

produto e a determinado nível de atividades de pós-venda e assistência técnica, além de já 

terem construído rede de distribuição eficiente, o que aumenta a penetração da marca no 

mercado. 

Considerando a importância dos atributos da semente para a produtividade e 

qualidade da colheita, representando impacto direto na rentabilidade da atividade do 

produtor rural, é de se esperar que o produtor tenda a utilizar sementes de marcas já 

testadas e cujo rendimento já pôde atestar no campo, para um dado nível de preços.362 

																																																													
359 PHILLIPS MCDOUGALL. Op. cit. 
360 Considerando que a intempestividade da entrada no mercado era suficiente para se constatar a sua 
inefetividade, a SG/CADE deixou de analisar a sua probabilidade e suficiência. 
361 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Superintendência-Geral. Parecer Técnico n. 
9/2017/CGAA1/SGA1/SG. Op. cit., p. 96. 
362 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Superintendência-Geral. Parecer Técnico n. 
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A existência de barreiras consideravelmente elevadas à entrada de novos 

competidores facilita a consolidação da posição dominante e exercício de poder de 

mercado do agente monopolista.363 Nesse sentido, as barreiras à entrada naturalmente 

existentes no mercado de soja transgênica são reforçadas pelas políticas contratuais 

praticadas pela Monsanto, única detentora de eventos transgênicos do mercado até 2015. 

 

4.3.3.3 Das políticas contratuais impostas pela Monsanto: a constatação de controle 

empresarial ab extra 

 

Uma das mais relevantes discussões sobre o licenciamento de eventos transgênicos 

no mercado de biotecnologia de sementes de soja se deu nos autos dos Atos de 

Concentração n. 08012.002870/2012-38, n. 08012.006706/2012-08, n. 

08700.003898/2012-34 e n. 08700.003937/2012-01, julgados conjuntamente pelo CADE, 

envolvendo operações relacionadas a contratos de licenciamento celebrado entre a 

Monsanto e a Syngenta, a Don Mario, a Nidera e a Coodetec. 

Na ocasião, o Conselho se deparou com a análise preventiva de contratos de 

licenciamento da soja Intacta Roundup Ready 2 PRO, tecnologia desenvolvida a partir da 

soja Roundup Ready.364 A sua comercialização no Brasil foi aprovada em 2005, após a 

promulgação da Lei de Biossegurança.  

Após um longo debate sobre o conhecimento da operação, envolvendo discussões 

sobre a definição de contrato associativo para fins de aplicabilidade do artigo 90 da Lei n. 

12.529/2011,365 o Conselheiro Eduardo Pontual Ribeiro ressaltou a complexidade dos 

contratos analisados, envolvendo não apenas o desenvolvimento e registro de novas 

variedades, mas também a multiplicação de sementes com pagamento de royalties, uso das 

informações das variedades desenvolvidas pela obtentora, regramentos sobre o 

sublicenciamento (licenciada aos multiplicadores), além do uso das marcas da Monsanto. 

																																																																																																																																																																																									
9/2017/CGAA1/SGA1/SG. Op. cit., p. 97-98. 
363 Esse tipo de estratégia já deu azo à disputas no segmento, como se pode verificar em matéria veiculada 
pelo jornal Valor Econômico: INACIO, Alexandre; BARROS, Betina. Produtores acusam a Monsanto de 
“segurar” semente convencional. Valor Econômico,   jul. 2010. Disponível em: https://www.valor.com.br/ 
arquivo/835861/produtores-acusam-monsanto-de-segurar-semente-convencional. Acesso em: 25 ago. 2018. 
364 A Roundup Ready é uma soja geneticamente modificada de maneira a inserir em sua estrutura molecular a 
enzima EPSP sintase, resistente ao glifosato, um herbicida não seletivo, sistêmico e de amplo espectro. A 
soja Intacta Roundup Ready 2 PRO, por sua vez, é resistente a cinco tipos de lagartas e ao herbicida 
glifosato, facilitando o manejo de plantas daninhas e promovendo o aumento significativo na produtividade. 
365 Sobre o tema, cf. PARANHOS, Mário Cosac Oliveira. Contratos Associativos: Liames Contratuais como 
Atos de Concentração. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro – RDM, n. 
166/167. 
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Nesse contexto, o Conselheiro relatou haver “esforços para um bem comum, com 

forma de financiamento do desenvolvimento de produtos de forma conjunta (com a venda 

do cultivar) e com uma influência concorrencial clara nos negócios outros da licenciada 

que não com a Monsanto”. Não bastasse, constatou-se a presença de “um sistema de 

incentivos que criam uma influência externa da Monsanto nas decisões comerciais da 

licenciada”, o que refletiria a dominância da Monsanto no mercado de soja e elevaria as 

barreiras à entrada sem justificativa econômica.366 

O sistema de incentivos criado pela Monsanto refletia algumas faixas de 

bonificação proporcional ao uso das sementes Intacta RR2 PRO. Ou seja, quanto maior o 

uso da tecnologia da Monsanto pelo licenciado, maior a sua remuneração. Confira-se: 

 

Tabela 1 - Tabela hipotética de política de descontos e bonificações367 

 
 

Embora o sistema de bonificação da Monsanto não se caracterize como 

exclusividade in juris, representa uma forma de elevar as barreiras à entrada em um 

mercado que já possui elevadas barreiras. Como consignado pelo Conselheiro Eduardo 

Pontual Ribeiro, “trata-se, pois, do pagamento de um prêmio para reduzir o interesse das 

Licenciadas em desenvolver tecnologia concorrente, ou mesmo para produzir para 

concorrentes”.368 

As cláusulas analisadas nos referidos atos de concentração demonstram uma 

restrição imposta pela Monsanto à liberdade comercial e concorrencial das suas 

licenciadas. Segundo o CADE, além da possibilidade de limitar a livre concorrência, a 

estratégia analisada tem o condão de consolidar a posição dominante da Monsanto no 

mercado de sementes de soja.  

																																																													
366 Voto Conselheiro Eduardo Pontual Ribeiro, p. 16-17. 
367 Voto do Conselheiro Eduardo Pontual Ribeiro nos autos do AC n. 08700.003937/2012-01. 
368 Voto Conselheiro Eduardo Pontual Ribeiro, p. 18-19. 
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Para além da evidente posição dominante da Monsanto no mercado de soja e da sua 

interferência sobre a gestão estratégica dos seus licenciados, destaca-se que a política de 

descontos e bonificação da Monsanto equivaleria à exclusividade de fato, na medida em 

que aumentaria significativamente o custo dos seus licenciados em relação ao uso de 

tecnologias competidoras, conforme consignado pelo Conselheiro Eduardo Pontual 

Ribeiro: 

 
78. Feitas essas considerações, no que tange a acordos verticais, vale 
também destacar a posição da autoridade concorrencial norte-americana, 
indicada no Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual 
Property, do DOJ/FTC: 

“Uma licença de propriedade intelectual que não contém nenhuma 
restrição à conduta competitiva do licenciado ou licenciador, em 
geral não traz preocupações concorrenciais […] 
Uma licença que explicitamente não requer exclusividade pode ter 
o efeito de exclusividade se for estruturada para aumentar de modo 
significativo o custo do licenciado quando do uso de tecnologia 
competidoras. (livre tradução nossa)” 

79. No presente AC, a Monsanto realmente não se utilizou de cláusula 
com exclusividade textual, até porque lembrou que esse tipo de cláusula 
não seria aceito pelo CADE, mas criou um mecanismo que segue a 
mesma direção. Estes tipos de cláusula, frente ao reconhecimento da 
dominância de mercado direta ou indiretamente apontam para sérias 
barreiras à entrada no mercado de soja transgênica. 

 

Significa dizer que a influência da Monsanto nas atividades comerciais de seus 

licenciados culminou a tal ponto que as políticas de bonificação resultariam nos mesmos 

efeitos práticos de cláusulas de exclusividade in juris. A política de bonificação justificaria, 

portanto, a recusa de seus licenciados a adquirir tecnologias rivais à tecnologia da 

Monsanto, ocasionando o fechamento do mercado a montante e o aumento dos custos dos 

seus rivais.369  

																																																													
369 Nesse contexto, o CADE já havia se atentado para os efeitos anticoncorrenciais potencialmente advindos 
de relações de exclusividade e de disposições explícitas ou implícitas cujo escopo é gerar o controle das 
licenciadas pela licenciante. Em 2007, ao analisar o Ato de Concentração n. 08012.000311/2007-26, o 
Conselho indicou sua preocupação “quando o contrato dispõe cláusulas do tipo que o CADE tem analisado, 
em direção a uma vinculação de exclusividade no fornecimento de inovação, cria-se a dependência a apenas 
um produto de tecnologia por meio de mecanismos que fecham o acesso das empresas instaladas no Brasil a 
outras rotas tecnológicas que, com o tempo, podem mostrar-se mais eficientes, o que é nocivo para a 
concorrência dentro da análise de mercados de inovação. Mesmo que outras empresas desejem fornecer o 
produto tecnológico e consigam passar à frente da fronteira tecnológica, a concorrência tecnológica é inibida 
por conta de obrigações contratuais assumidas. Os detentores brasileiros de bancos de germoplasma ficariam 
vinculados apenas ao produto da Monsanto. Tanto empresas existentes quanto entrantes nos mercados de 
biotecnologia veem seu acesso ao mercado obstaculizado. Há risco de impactos no território brasileiro que 
podem ser danosos à economia nacional.” 
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O Conselho também se debruçou sobre o exercício do controle ab extra370 

decorrente do licenciamento da semente transgênica Intacta.371 Nesse sentido, o 

Conselheiro Elvino de Carvalho Mendonça ressaltou que “a Monsanto utiliza a 

transferência de tecnologia via contrato de licenciamento como uma forma de testar, 

disseminar, distribuir e comercializar as sementes de soja com tecnologia RR”.372 Tratar-

se-ia de uma integração vertical entre a Monsanto e seus licenciados, um tipo de controle 

ab extra cujo exercício só foi possível em decorrência da sua posição dominante no 

mercado e da dependência tecnológica do mercado a jusante em relação às suas 

tecnologias.373 

																																																													
370 Nas palavras de Orcesi da Costa, “o controle externo tecnológico é o que redunda da dominação por 
motivos de técnica, tais como o de transferência de know how, de processos de fabricação, matérias primas, 
controle de qualidade, fornecimento de mão de obra especializada ou seu treinamento […].” (ORCESI DA 
COSTA, Carlos Celso. Controle externo nas companhias. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico, Financeiro. São Paulo, n. 44, p. 70-75, out-dez, 1981, p. 74). Da mesma forma, Comparato 
ensina que o “poder de controle de uma empresa sobre a outra — elemento essencial do grupo de 
subordinação — consiste no direito de decidir, em última instância, a atividade empresarial de outrem. 
Normalmente, ele se funda na participação societária de capital, permitindo que o controlador se manifeste na 
assembleia geral ou reunião de sócios da empresa controlada. Mas pode também suceder que essa dominação 
empresarial se exerça ab extra, sem participação do capital de uma empresa em outra e sem que o 
representante da empresa dominante tenha assento em algum órgão administrativo da empresa subordinada. 
É o fenômeno do chamado controle externo. […] além desses tipos de contratos nominados […] também 
admite[-se] que qualquer outro contrato possa gerar a situação de dependência – controle, característica do 
grupo de subordinação.” (COMPARATO, Fábio Konder. Grupo societário fundado em controle e abuso de 
poder do controlador. In: Direito Empresarial. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 270-291) 
371 Esse foi o entendimento do Conselheiro Alessandro Octaviani, acompanhado pelo Conselheiro Elvino de 
Carvalho Mendonça. 
372 Nas suas palavras, “as empresas que recebem a soja modificada via contrato de licenciamento contribuem 
para potencializar a utilização do cultivar da Monsanto, funcionando, em última instância, como um tipo 
especial de integração produtiva sem exclusividade. O elemento fundamental que se pode aferir pela Figura 1 
refere-se à forma como a participação de mercado da Monsanto aumento à medida que a transferência de 
tecnologia via contrato de licenciamento vai se implementando. Como ficou demonstrado, em torno de 83% 
das cultivares transgênicas são disseminadas no mercado via parceiros. Como a tecnologia é da Monsanto e 
esta recebe royalties por toda e qualquer comercialização das sementes, a participação de mercado da 
Monsanto aumenta no mercado de forma direta com a disponibilização de sementes de soja com a tecnologia 
RR, ou seja, para cada 1% de aumento de cultivares de soja com a tecnologia RR, a Monsanto se apropria de 
um percentual. […] Por tudo quanto exposto, independente de haver exclusividade no relacionamento entre 
as licenciadas e a Monsanto, a natureza da tecnologia licenciada une as envolvidas de forma quase que direta. 
Sendo assim, a meu juízo os contratos de licenciamento ofertados pela Monsanto exercem algum tipo de 
controle externo sobre as licenciadas.” (Voto Conselheiro Elvino de Carvalho Mendonça, p. 20-21) 
373 Esse entendimento foi corroborado pelo Conselheiro Eduardo Pontual Ribeiro, na medida em que o aceite 
de algumas cláusulas evidentemente intervencionistas nas atividades dos licenciados, além de resultar em um 
convergência imposta de interesses, revela a dependência tecnológica dos licenciados em relação à tecnologia 
da Monsanto. Nesse sentido, “Se o sistema de incentivos parece perverso aos olhos de alguns, pela influência 
que a licenciadora imporia sobre a licenciada (pois a licenciada deve revelar como está a sua estrutura 
produtiva de Sementes Certificadas), o aceite por parte da licenciada veste-se de lógica cristalina quando 
percebemos os custos envolvido em não acompanhar os rivais no mercado de sementes que adotaram a 
primeira geração de sementes de soja transgênica, a soja RR1. Cláusulas como a de share atestam um 
compromisso crível por parte da licenciada que envidará os maiores esforços para o sucesso da nova geração 
de sementes, a Intacta, substituindo o mais rapidamente possível aquelas sementes cuja patente irá expirar 
(RR1), ou sementes de concorrentes. Estamos mais uma vez diante de uma situação que pode ser interessante 
do ponto de vista das empresas envolvidas, mas que gera graves prejuízos à concorrência ao erguer claras 
barreiras à entrada. Mesmo que os agricultores não queiram, hipoteticamente, utilizar outras tecnologias no 
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Nesse mesmo sentido foi o voto do Conselheiro Vinícius Marques de Carvalho, 

então presidente do Conselho, para quem restaram “caracterizados alguns elementos das 

relações contratuais em tela que […] afetavam de forma significativa a independência entre 

as partes”, como, por exemplo,  

 

(i) em razão da forma como o sistema de incentivos foi desenhado, a 
Monsanto tinha, de fato, capacidade de influência em decisões 
estratégicas das demais contratantes para muito além dos limites do 
objeto do contrato, já que essa influência alcançava não apenas a 
produção de sementes com tecnologia Monsanto, mas também a 
produção total das licenciadas; (ii) nessa mesma linha, a remuneração das 
licenciadas é feita por parâmetros que não dizem respeito às vendas do 
produto licenciado, e que envolvem ou concorrentes da Monsanto em 
sementes certificadas (cláusulas de share) ou remuneração de royalties 
devido à Monsanto apenas, em valor absoluto ou relativo; e (iii) a 
solidariedade gerada pelo compartilhamento de riscos evidenciado na 
imposição de penalidades às licenciadas por perdas por inadimplência dos 
agricultores no pagamento dos Royalties de Semente devido à Monsanto. 

 

Os mesmos apontamentos foram destacados pelo Conselho nos autos do Ato de 

Concentração n. 08700.004957/2013-72, de relatoria do Conselheiro Alessandro Octaviani 

Luis. Após detalhar a estrutura do mercado relevante,374 o modelo de negócio e o sistema 

de cobrança de royalties Point of Delivery da Monsanto,375 o Conselheiro Relator destacou 

que os arranjos contratuais impostos pela Monsanto refletem o seu controle empresarial ab 

extra sobre os seus licenciados, de forma a induzir a exclusividade em relação às 

tecnologias da Monsanto e ocasionar o fechamento de mercado.376 

																																																																																																																																																																																									
momento, o desenvolvimento do mercado de invocação de sementes e o acesso a obtentores e melhoristas no 
mercado de sementes deve ser o mais equitativo possível, para garantir que a concorrência seja preservada 
com seus benefícios.” (Voto, p. 25-26) 

374 “[…] no segmento de soja transgênica no Brasil e no mundo, (i) as trajetórias tecnocientíficas, (ii) o 
regime jurídico vigorante e (iii) o aporte de recursos financeiros apontam para uma trajetória de concentração 
ascendente, que pode se traduzir em alocação menos eficiente de recursos.” (Voto Octaviani 2013, p. 70) 
375 Como esclarecido por Figueira et al., “No sistema do POD, quando o agricultor toma a decisão de entregar 
seus grãos para um empresa ou para uma cooperativa, a cooperatia pergunta se a soje é transgênica ou não. 
Se o agricultor afirma que a soja é transgênica, ele assume que, no momento em que comercializar essa soja, 
ele autoriza um desconto no valor do royalty. O armazém, nesse sistema, se torna o responsável pelo 
pagamento à Monsanto, independentemente do caminho que a soja irá tomar, se irá para a indústria ou será 
exportada.” (FIGUEIRA, M.; ZAMBALDE, A. L.; SUGANO, J. Y. Inovação de modelo de negócios em 
uma empresa de biotecnologia agrícola. Revista de Administração e Inovação. São Paulo, v. 8, n. 2, p. 106-
131, abr./jun. 2011) 

376 “Portanto, concluo que as referidas cláusulas, tal como redigidas, não obrigam a exclusividade, mas 
induzem-na (ou, melhor dizendo, a ‘aconselham com veemência’), incrementando os custos de troca da 
tecnologia Intacta por outras tecnologias eventualmente disponíveis para a Bayer e, consequentemente, 
elevando as barreiras à entrada de novos concorrentes no mercado de tecnologias transgênicas para soja, de 
forma que os prejuízos à concorrência superam em muito as eficiências produzidas pela instituição do 
compartilhamento de valor e de incentivos entre licenciantes e licenciadas nesse mercado. Aqui, ter-se-ia a 
consagração de um modelo ‘desindutor’ da inovação e da concorrência, justamente o inverso da melhor 
hermenêutica para as relações entre direito da concorrência e direito da propriedade industrial, ainda mais sob 
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A dominação empresarial ab extra se faz ainda mais clara em setores de alta 

densidade tecnológica, nos quais a subordinação das licenciadas em relação à licenciante 

se dá em decorrência da assimetria de poderes tecnológicos. Esta dependência tecnológica 

compele as licenciadas a adequarem-se às especificações técnicas ou à própria vontade do 

fornecedor da tecnologia almejada.377 

Segundo o Conselheiro Relator Alessandro Octaviani, o arranjo contratual imposto 

pela Monsanto às suas licenciadas reflete a dependência tecnológica dos obtentores e 

melhoristas em relação aos únicos eventos transgênicos existentes no mercado.378 Tal fato, 

aliado à alta demanda por sementes transgênicas por parte dos sojicultores, é suficiente 

para qualificar as tecnologias detidas pela Monsanto como standard de facto.379 Isso 

explicaria, portanto, o aceite, por parte das licenciadas, de cláusulas que resultam em um 

efetivo controle empresarial ab extra,  

 

no qual uma relação contratual de direito (por exemplo, um contrato de 
fornecimento de tecnologia sem exclusividade) pode significar a efetiva 
direção dos negócios, isto é, a formatação de uma nova estrutura 
econômica, que não guarda a necessária correspondência com a forma 
jurídica expressa ou visível.380 

 

Destaca-se, portanto, a possível imprescindibilidade da tecnologia transgênica para 

a viabilidade da atividade comercial no mercado a jusante, consignando-se que “a demanda 

por sementes transgênicas é alta, o que faz que as obtentoras dependam do acesso a essa 

tecnologia para que as sementes com suas características genéticas sejam 

comercializadas”. A dependência tecnológica dos obtentores e melhoristas em relação à 

Monsanto começa a se descortinar perante os olhos do CADE. 

Os arranjos contratuais do licenciamento das tecnologias da Monsanto englobavam 

cláusulas prevendo (i) o compartilhamento dos royalties proporcionalmente ao sucesso na 

																																																																																																																																																																																									
a égide da Constituição de 1988, propaladora de uma Ordem Econômica vertida à ‘produção de produtores 
de conhecimento’.” (Voto Octaviani 2013, p.77) 
377 Voto, p. 54-56. 
378 “Essa tipologia contratual modula o seguinte comportamento: em razão de ter adquirido uma tecnologia, a 
licenciada passa a subordinar suas estratégias globais no mercado à apreciação da licenciadora. Assim, a 
partir do papel de fornecedora de insumo, a licenciadora transforma-se em reguladora do mercado e de sua 
conformação geral, afirmando quem poderá concentra-se com quem.” (p. 42) 
379 Os standards de facto ou informais são aqueles que emergem espontaneamente no mercado, em 
decorrência de demanda existente pela instituição de um padrão tecnológico. Sobre o tema, Cf. KILMAR, S. 
G. Patentes Essenciais à Implementação de standards: efeitos anticompetitivos e as soluções propostas 
pelos Direitos Patentário e Concorrencial. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade 
de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2018, p. 81 et seq. 
380 Voto Octaviani (2013), p. 53. 
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implementação e execução do sistema comercial;381 (ii) royalties mínimos devidos pelos 

obtentores;382 (iii) compartilhamento de informações concorrencialmente sensíveis aos 

obtentores;383 e (iv) incentivos financeiros direcionados à substituição da RR1, cuja patente 

expirou em 2010, pela nova tecnologia Intacta RR2 PRO.384 

A estratégia comercial adotada pela Monsanto no mercado de soja transgênica visa 

à relação de parceria para com as suas licenciadas. O licenciamento de eventos 

transgênicos neste mercado se identifica cada vez menos com o mero contrato comutativo 

ou descontínuo, para gradativamente se entrelaçar a características de contratos 

relacionais385 ou associativos.386 Nesse sentido, utilizando-se de premissas assentadas nos 

precedentes de 2012, o Conselho entendeu haver, entre licenciante e licenciada: (i) 

comunhão de interesses comerciais;387 (ii) exercício de empreendimento comum;388 (iii) 

coordenação de atividades empresariais;389 e (iv) compartilhamento de riscos.390 

																																																													
381 “[…] a redução no compartilhamento de valor a que a Bayer tem direito em 10% ‘por perdas de canal’ 
reforça, na licenciada, o interesse na pervasiva implementação e execução do Sistema de Soja Comercial, 
garantindo o pagamento do royalty pelo agricultor já na compra da semente. Em outras palavras, essa 
cláusula cria o interesse da Bayer de contribuir para que os sojicultores paguem o royalty devido à Monsanto 
já na compra da semente, alinhando-se com esse mesmo interesse comercial específico da Monsanto, que não 
está diretamente ligado ao licenciamento da tecnologia Intacta em particular, e sim ligado à atuação da 
Monsanto como desenvolvedora de tecnologias transgênicas como um todo, assim, estrutura-se uma lógica 
do individual ao total, pela qual a licenciada começa a tornar-se agente difusor da licenciadora. Não estão 
mais separados; passam a estar conectados. E essa conexão é programada para a auto expansão. Da 
capacidade de dizer não, para a manufatura do terreno onde muitos quererão obter o sim.” (p. 40) 
382 “Em resumo, o Incentivo Aumentado garante um ‘prêmio’ à Bayer englobando todo seu portfólio no 
mercado de soja. Novamente temos aqui o alinhamento de interesses comerciais e posições estratégicas entre 
licenciante e licenciada, resultando, inclusive, na troca de informações concorrencialmente sensíveis entre 
ambos, chegando ao ponto de intrusão que expressamente estipula apresentação de relatórios de vendas por 
áreas geográficas passíveis de serem solicitadas pela Monsanto ‘a qualquer momento’.” (p. 40) 
383 “Como se vê, Royalty Mínimo é a importância financeira devida pela Bayer à Monsanto, a partir de 
determinado marco temporal, todas as vezes em que os acres de Soja Intacta produzida nos campos sob a 
responsabilidade da Bayer sejam menores do que o percentual estipulado […]. Com isso, a Bayer pagaria 
essa compensação ou ‘indenização’, caso não implemente a tecnologia ora licenciada em sua produção de 
forma satisfatória. Aqui, a modulação contratual mais uma vez faz ser portada, com uma tecnologia, um 
comportamento econômico de parceria estratégica, em tudo distante da caricatural, abstrata e inofensiva 
imagem de ‘meros contratos de transferência de tecnologia sem exclusividade’”. (p. 41) 
384 “Além disso, a cláusula 4.4.1 exclui do cálculo dessa área produzida os acres contendo somente o evento 
RR1 (sem quaisquer outros eventos ou características transgênicas), o que alinha a prática comercial da 
Bayer com interesses estratégicos da Monsanto, vez que desincentiva o uso da única outra tecnologia 
transgênica disponível para soja atualmente, a RR1, também inventada pela Monsanto, mas com a patente 
expirada desde 2010.” (p. 41) 
385 MACNEIL, Ian R. O novo contrato social: uma análise das relações contratuais modernas. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2009. 
386 Nos termos do artigo 90 da Lei n. 12.529/2011. 
387 “Como se pode notar, existe comunhão de interesses comerciais entre a Monsanto e a Bayer, em 
decorrência do licenciamento da tecnologia Intacta RR2 PRO, pelas seguintes razões: (i) a Monsanto 
depende da criação de uma cultivar comercialmente viável, pela Bayer (e outras licenciadas), para que sua 
tecnologia penetre o mercado e ela possa receber royalties e, (ii) em razão da demanda dos agricultores pela 
tecnologia Intacta (pois, além de ser resitente ao glifosato, também é resistente às lagartas), a Bayer depende 
da introdução da tecnologia da Monsanto para lucrar com as sementes resultantes de suas cultivares. Como 
resultado, temos que (iii) tanto Monsanto quanto Bayer dependem do sucesso comercial da ‘Semente 
Certificada’ Intacta RR2 PRO para terem lucro com suas respectivas criações. Adicionalmente, ressalte-se 
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No caso concreto, além além de possibilitar o controle da Monsanto sobre a 

atividade comercial da Bayer no mercado de soja transgênica, o Conselho também 

destacou a existência de cláusulas que permitiriam a interrupção do licenciamento dos 

direitos sobre o evento transgênico, o que ocasionaria a suspensão das atividades da Bayer 

no mercado em questão, bem como o direito de veto do relacionamento comercial da 

Bayer com outras empresas que atuem no mercado de soja. 

 
Como se vislumbra, ainda que o contrato em questão trate do 
licenciamento da tecnologia da Monsanto à Bayer, as referidas cláusulas 
possibilitam à primeira controle efetivo sobre a atividade comercial da 
segunda.. Além de poder determinar quando a produção da Bayer 
(envolvendo sua tecnologia) será lançada no mercado, a Monsanto ainda 
detém a prerrogativa de interromper essa produção e até mesmo retirar o 
produto do mercado quando quiser. A depender do portfólio da Bayer e 
sua diversificação nesse mercado, tais cláusulas podem significar o 
controle da Monsanto sobre toda a produção da Bayer no mercado de soja 
transgênica.391 

 

Se, por um lado, o exercício da sua posição dominante permitiu à Monsanto impor 

cláusulas contratuais que denotam o controle das atividades de suas licenciadas no 

mercado a jusante, por outro lado, essas obrigações contratuais incentivam ainda mais a 

dependência tecnológica das licenciadas em relação aos eventos da Monsanto, 

configurando um verdadeiro ciclo vicioso. Este aspecto tampouco passou despercebido 

pelo Conselho.392 

																																																																																																																																																																																									
que (iv) a Bayer tem seu interesse no sucesso comercial da Monsanto no mercado de soja transgênica 
aumentado, em razão do compartilhamento de valor instituído pelo presente contrato (é dizer: o lucro da 
Monsanto será também, em parte, o lucro da Bayer).” (p. 47) 
388 “Enquanto a cláusula 4.7.1 estabelece o compartilhamento de valor naqueles produtos nos quais a Bayer 
empreenda esforço e contribua com seus ativos e know how, criando sementes que combinem a tecnologia 
Intacta com seu banco de germoplasma, a cláusula seguinte (4.7.2) esclarece que a ausência desse esforço 
conjunto não ensejará o compartilhamento do valor. Em outras palavras, apenas quando a Bayer atuar como 
efetiva melhoristas, participando do empreendimento conjunto com a Monsanto de criação e comercialização 
de Soja Intacta, terá direito à parcela de seu lucro; quando atuar como simples distribuidora de sementes com 
a tecnologia, sem contribuir para sua confecção, ficará de fora desse compartilhamento.” (p. 48) 
389 “O que temos aqui são duas empresas aparentemente separadas, mas em situação na qual uma pede a 
benção da outra sobre suas estratégias de crescimento no mercado relevante, em comportamento subalterno, 
com efeitos para todo o mercado.” (p. 50) 
390 “Ainda que essa não seja a realidade de muitos contratos de licenciamento de tecnologia utilizados em 
diversos setores econômicos, fato é que esse tipo de contrato tem sido utilizado no mercado de biotecnologia 
agrícola como ferramenta jurídica viabilizadora da exploração comercial das tecnologias transgênicas 
resultantes de pesados investimentos em P&D. Assim, por meio dos repasses financeiros a melhoristas (tais 
como o Compartilhamento de Valor e Incentivo Aumentado, no presente caso) e outros incentivos, os 
desenvolvedores de tecnologia garantem o direcionamento do esforço, dos ativos empresariais e da atividade 
inventiva de melhoristas na criação de sementes com suas tecnologias.” (p. 51) 
391 Voto Octaviani (2013), p. 57. 
392 “Temos, portanto, um mecanismo de geração de controle que se retroalimenta, pois os incentivos 
estabelecidos contratualmente elevam a importância do produto contendo a tecnologia da licenciante no 
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Tais obrigações contratuais são claros exemplos de como a dependência 

tecnológica garante ao detentor de direito de propriedade intelectual sobre a única 

biotecnologia disponível no mercado (e, portanto, gozando de posição dominante neste 

mercado) o controle empresarial externo por meio do licenciamento de direitos de 

propriedade intelectual sobre biotecnologia.393 Além de oferecer ferramental para a 

hipótese de recusa de licenciar (indireta) no mercado em discussão, a decisão do Conselho 

indica inclusive outras preocupações concorrenciais relacionadas à conduta, como se 

percebe da possibilidade de interrupção e veto de parcerias comerciais.394 

Os precedentes administrativos expostos acima confirmam a existência de barreiras 

consideravelmente elevadas à entrada de novos competidores a ponto de promover a 

consolidação da posição dominante e o exercício abusivo de poder de mercado do agente 

monopolista.395 A posição dominante no mercado de sementes de soja transgênica foi 

exercida abusivamente pela Monsanto de tal forma que as suas políticas contratuais 

significaram o efetivo controle das licenciadas no mercado a jusante e a própria imposição 

de exclusividade por meio de políticas de descontos não lineares. Tais condutas restritivas 

foram suficientes para propiciar ainda mais o fechamento de um mercado (a montante) 

cujas barreiras à entrada já são naturalmente elevadas.  

A conclusão alcançada pelo CADE nos precedentes acima reportados estava 

condicionada à constatação da dependência tecnológica existente entre licenciados e 

licenciante. Esse racional foi mais bem explorado pelo Conselho nos autos do Ato de 

Concentração n. 08700.001097/2017-49, como se verá a seguir. 

 

																																																																																																																																																																																									
portfólio da licenciada o que, posteriormente, garante um controle maior ainda sobre a licenciada em razão de 
outras obrigações estipuladas contratualmente. O regime contratual estipulador do controle ab extra tem a 
seguinte estrutura: (i) o contrato possibilita o controle indireto por meio de uma particular combinação de 
obrigações e compensações na qual, num primeiro momento, (ii) as compensações e bônus induzem a 
atividade empresarial da licenciada, influenciando sua atividade produtiva e alterando seu portfólio, mas, 
num segundo momento, (iii) o aumento expressivo do produto licenciado no portfólio da licenciada confere 
maior peso às obrigações e ônus contratuais, consolidando e expandindo o controle da licenciante, que 
anteriormente era apenas potencial e indireto” (Voto Octaviani, p. 59). 
393 Vale destacar que o Conselho também verificou a existência de abuso de direitos de propriedade 
intelectual, na medida em que o compartilhamento de royalties era calculado com base da produção global da 
Bayer no mercado de soja. Além disso, a política de royalties mínimos e progressivos era utilizada como 
“instrumento para desencorajar mudanças na política comercial da Bayer, garantindo a manutenção da alta 
presença da tecnologia da Monsanto em produção de soja transgênica da Bayer.” (p. 58-59) 
394 “Há, como visto, a possibilidade de a Monsanto vetar o relacionamento comercial da Bayer com outra 
empresa que atue no mercado de soja no tocante à produção e comercialização de Soja Intacta, a seu juízo 
discricionário: […] Tais cláusulas possibilitam à Monsanto influenciar de forma determinante os negócios da 
Bayer no mercado de soja, extrapolando o mero licenciamento de sua tecnologia, caracterizando o 
comportamento virótico do controle ab extra.” (Ibidem, p. 59) 
395 Esse tipo de estratégia já deu azo à disputas no segmento, como se pode verificar em matéria veiculada 
pelo jornal Valor Econômico: INACIO, Alexandre; BARROS, Betina. Op. cit. 
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4.3.4 Da essencialidade dos eventos transgênicos  

 

Em junho de 2018, o grupo farmacêutico alemão Bayer AG concluiu a compra da 

norte-americana Monsanto, líder no mercado de sementes e agroquímicos. A aquisição 

global, responsável pela criação do maior conglomerado agroquímico do mundo, envolveu 

mais de US$ 60 bilhões.396 No Brasil, a operação foi analisada pelo CADE nos autos do 

Ato de Concentração n. 08700.001097/2017-49, cuja aprovação foi condicionada à 

celebração de um Acordo em Controle de Concentração com remédios estruturais e 

compromissos comportamentais. 

Em diversas ocasiões ao longo da instrução do processo administrativo, algumas 

associações e terceiros interessados manifestaram as suas respectivas preocupações em 

relação à operação, especialmente ao se considerar que a aquisição uniria os dois maiores 

players nos mercados de produção de sementes e agroquímicos. 

Dentre as preocupações apontadas, destaca-se a posição de quase monopólio do 

conglomerado em relação aos eventos transgênicos disponíveis no mercado de soja,397 

além da dependência tecnológica dos concorrentes no mercado a jusante e a própria 

indispensabilidade dos eventos transgênicos para a viabilidade da competição no mercado 

a jusante. Nesse sentido, em diversos momentos o Conselho analisou o risco de 

fechamento de mercado em decorrência de eventual recusa da Bayer em licenciar os seus 

ativos biotecnológicos.  

A título elucidativo, por meio de parecer técnico,398 a SG/CADE constatou que as 

empresas “Bayer e Monsanto têm capacidade para limitar o acesso de concorrentes a 

biotecnologia, que é um insumo essencial para concorrer no mercado de sementes de soja”. 

Além de reconhecer a posição de dominância da Monsanto em relação ao mercado de 

desenvolvimento de eventos transgênicos no Brasil, a SG/CADE também constatou a 

“absoluta dependência” dos competidores em relação à biotecnologia oferecida pela 

Monsanto, bem como, e especialmente, “a capacidade de exclusão de concorrentes no 

																																																													
396 BAYER conclui a compra da Monsanto por US$ 63 bilhões. G1, 7 jun. 2018. Disponível em: 
https://g1.globo.com/economia/noticia/bayer-conclui-a-compra-da-monsanto-por-us-63-bilhoes.ghtml. 
Acesso em: 19 dez. 2018. 
397 Dos quatro únicos eventos transgênicos disponíveis no mercado, três eram do conglomerado Bayer-
Monsanto. O quarto evento, de titularidade da Basf/Embrapa, contava com uma participação diminuta do 
mercado de sementes transgênicas (como exposto acima, diversos fatores ocasionam o fechamento do 
mercado de sementes, como a forte relevância da marca, canais de distribuição e políticas de exclusividade 
da Monsanto). 
398 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Superintendência-Geral. Parecer Técnico n. 
9/2017/CGAA1/SGA1/SG. Op. cit. 
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mercado downstream devido à interrupção do licenciamento pelas Requerentes, ou do 

estabelecimento de condições menos vantajosas, dada a elevada adoção de transgenia no 

mercado brasileiro de sementes de soja”, nos seguintes termos: 

 
Em relação ao reforço de integração entre biotecnologia de soja e 
sementes de soja das Requerentes, constatou-se que Bayer e Monsanto 
têm capacidade para limitar o acesso de concorrentes a biotecnologia, que 
é um insumo essencial para concorrer no mercado de sementes de soja. 
Essa capacidade deriva, principalmente dos seguintes fatores: (i) a 
dominância da Monsanto na comercialização de eventos de soja no 
Brasil; (ii) a relevância das Requerentes no número de eventos 
autorizados no Brasil, bem como na P&D de eventos de soja no mundo; 
(iii) a relevância da participação conjunta das Requerentes no mercado 
downstream de sementes de soja no Brasil; (iv) os indícios de que a 
política de licenciamento de eventos da Bayer já é, atualmente, menos 
ampla que a da Monsanto; (v) a absoluta dependência dos concorrentes 
no mercado de sementes de soja do licenciamento da biotecnologia de 
terceiros (especialmente Monsanto) para atuar no mercado; (vi) a 
capacidade de exclusão de concorrentes no mercado downstream devido 
à interrupção do licenciamento pelas Requerentes, ou do estabelecimento 
de condições menos vantajosas, dada a elevada adoção de transgenia no 
mercado brasileiro de sementes de soja. Além da evidente capacidade de 
determinar as condições de acesso de concorrentes a biotecnologia, não 
se pode descartar a existência de incentivos à adoção de práticas 
comerciais que dificultem o desenvolvimento de concorrentes no 
mercado downstream.399 

 

A presença de transgenia tem sido vista como fator decisivo no mercado de 

sementes. Mencione-se, por exemplo, que o mercado já adotou a escolha de variedades que 

dispunham de determinadas tecnologias transgênicas em detrimento de uma genética 

superior. Nesse sentido, embora tolerem uma genética inferior para ter acesso à transgenia 

mais avançada, os produtores teriam baixa propensão a adotar uma variedade de genética 

superior que não disponha das transgenias mais atuais.400 

A predileção dos produtores também se faz perceber no volume e produtividade das 

sementes dotadas de biotecnologia — a soja transgênica corresponderia a mais de 90% da 

produção total no mercado brasileiro. Trata-se, portanto, de standard de facto401 existente 

																																																													
399 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Superintendência-Geral. Parecer Técnico n. 
9/2017/CGAA1/SGA1/SG. Op. cit., § 27. 
400 Embrapa Algodão, Documento SEI 371271, apud BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica. Superintendência-Geral. Parecer Técnico n. 9/2017/CGAA1/SGA1/SG. Op. cit., p. 141. 
401 Sobre o tema, cf. VACCA, Ryan G.; COLE, Benjamin M.; HORTON, Brent J. Food for Thought: 
Genetically Modified Seeds as De Facto Standard Essential Patents. University of Akron Legal Studies 
Research Paper, n. 13-07, mar. 2014. Disponível em: http://ssrn.com/abstract=2245887. Acesso em: 16 jan. 
2019. Cf também LIM, Daryl. Self-Replicating Technologies and the Challenge for the Patent and Antitrust 
Laws. Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, v. 32, n. 1, p. 101-190, 2013. Disponível em: 
https://papers.ssrn.com/abstract=2350426. Acesso em: 16 jan. 2019. 
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no mercado de sementes de soja, sem o qual a competição no mercado poderia não se 

viabilizar para um determinado concorrente excluído. 

A indispensabilidade dos eventos transgênicos para a competição no mercado de 

soja pode ser corroborada de forma indireta, pela incontestável posição dominante da única 

detentora de eventos transgênicos até 2015. Nesse sentido, o exercício abusivo de sua 

posição, culminando no próprio controle empresarial ab extra, como verificado pelo 

CADE nos ACs 2012 e 2013, denota a indispensabilidade da biotecnologia oferecida pela 

Monsanto: prefere-se antes tolerar a influência externa sobre decisões estratégicas a 

competir sem o usufruto dos eventos transgênicos disponíveis no mercado. 

Fazendo coro aos resultados dos precedentes anteriores, a SG/CADE constatou que 

a Monsanto foi a única empresa do mercado a obter share por faturamento 

significativamente superior ao share por volume, o que indicaria que a empresa consegue 

precificar seus produtos em patamares muito superiores aos dos concorrentes.  

A despeito da precificação significativamente superior de seus produtos, a 

Monsanto foi uma das poucas empresas a conseguir aumentar sua participação no período 

2011-2015, culminando com o maior faturamento do mercado.402  

Denota-se, portanto, que os produtos da Monsanto são percebidos pelo mercado 

como mais eficientes, produtivos ou diferenciados, gerando um volume expressivamente 

maior de vendas por cultivar do que as sementes de seus concorrentes.403 Nesse contexto, 

em decorrência da sua superioridade técnica, os eventos transgênicos dificilmente 

encontrariam produtos substitutos no mercado, ainda menos quando comparados às 

sementes convencionais (sem a adoção de transgenia).404 

Constatada a superioridade técnica oferecida pela biotecnologia, cumulada com a 

ampla adoção da transgenia no mercado e a titularidade dos eventos transgênicos por um 

único player no mercado, parece ser inevitável a conclusão da SG/CADE no sentido de 

																																																													
402 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Superintendência-Geral. Parecer Técnico n. 
9/2017/CGAA1/SGA1/SG. Op. cit., p. 119. 
403 Ibidem, p. 113-6. 
404 “Sobre este ponto, cabe ressaltar, em primeiro lugar, que, sendo o mercado de sementes de soja 
caracterizado por produtos diferenciados, cada produto tem características distintas que fazem com que 
concorram em diferentes graus, ou seja, tenham níveis de substitutibilidade maiores ou menores. Portanto, a 
equivalência entre produtos não é facilmente aferida pelo consumidor, já que envolve fatores como 
produtividade, pós-venda, adaptabilidade e condições edafoclimáticas específicas, dentre outros fatores. 
Desta forma, é factível que o produtor tenda a ter fidelidade à marca ou à variedade específica que já foi 
testada por ele e obteve níveis satisfatórios de produtividade. Assim, ainda que a troca seja tecnicamente 
possível, isso não significa que o agricultor efetivamente optará pela troca, dado um aumento de preços.” 
(Ibidem, p. 127) 
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que “os demais concorrentes no mercado de sementes encontram-se em posição de 

dependência da Monsanto com relação ao fornecimento de um insumo essencial”.405  

De fato, durante a instrução do Ato de Concentração n. 08700.001097/2017-49, 

todos os concorrentes oficiados ratificaram a sua respectiva dependência tecnológica em 

relação aos eventos oferecidos pela Monsanto. Nesse sentido, confira-se trecho elucidativo 

do parecer em comento: 

 
Nesse sentido, durante a instrução, concorrentes das Requerentes no 
mercado de melhoramento genético, produção e comercialização de 
sementes de soja foram questionados a respeito do grau de dependência 
em relação aos eventos transgênicos das Requerentes, bem como acerca 
da existência de rivalidade e de produtos substitutos no mercado de 
biotecnologia de soja. 
De forma geral, os concorrentes oficiados destacam a dependência do 
mercado em relação ao licenciamento de eventos transgênicos, 
especialmente da Monsanto. Veja-se, por exemplo, a manifestação do 
Grupo Don Mario (Brasmax), que afirma que “considera como alto o 
grau de dependência da requerente Monsanto […]”. 
A concorrente Nidera também se posiciona no mesmo sentido, 
informando que “hoje a dependência da empresa no que diz respeito a 
licenças de eventos transgênicos é total, visto que ambas as tecnologias 
presentes no mercado são de propriedade da Monsanto (Roundup Ready 
e Intacta)”. Da mesma forma, a DuPont afirma que “não tem eventos de 
soja transgênicos próprios tolerantes a insetos e herbicidas e, como tal, 
depende inteiramente dos eventos da Monsanto”. 
Outro ponto que foi destacado em manifestações durante a instrução diz 
respeito ao fato de que, de forma geral, o mercado entende que não há 
substitutos aos eventos de Monsanto e Bayer, o que agravaria os 
potenciais efeitos de sua integração vertical com o melhoramento e 
comercialização de sementes de soja pelas Requerentes.406 

 

Ao se considerar que os obtentores dependem do licenciamento dos eventos 

transgênicos para participar com efetividade do mercado a jusante, a viabilidade da 

concorrência estaria à mercê da Monsanto.407 Caso decida por se recusar a licenciar os 

																																																													
405 “Primeiramente, tem-se que os demais players do mercado de sementes dependem, em grande medida, dos 
eventos transgênicos da Monsanto. Isso ocorre porque, dada a ampla adoção de biotecnologia nesse mercado, 
é essencial para todos os concorrentes disponibilizar sementes transgênicas. Como visto na seção anterior, em 
2015 a Monsanto foi responsável por 100% dos traits encontrados nas sementes de soja comercializadas no 
Brasil. Todos os concorrentes apontam, em linhas gerais, haver dependência, em relação à Monsanto, para 
sua atuação no mercado downstream de sementes de soja, dada a necessidade do licenciamento de eventos da 
Requerente. […] Assim, os demais concorrentes no mercado de sementes encontram-se em posição de 
dependência da Monsanto com relação ao fornecimento de um insumo essencial. Além da Monsanto, os dois 
únicos concorrentes com possibilidade de atuar de forma integrada e independente, no curto/médio prazo, 
seriam a própria Bayer e a Dow.” (BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 
Superintendência-Geral. Parecer Técnico n. 9/2017/CGAA1/SGA1/SG. Op. cit., p. 122) 
406 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Superintendência-Geral. Parecer Técnico n. 
9/2017/CGAA1/SGA1/SG. Op. cit., p. 179-180. 
407 Como destacado pela SG/CADE, “os eventos de Monsanto, hoje, são percebidos pelo mercado como 
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únicos eventos transgênicos disponíveis em um mercado pautado por elevados níveis de 

biotecnologia, a Monsanto poderia efetivamente eliminar a concorrência a jusante. 

Corroborando o entendimento da SG/CADE, após reconhecer a essencialidade dos 

eventos transgênicos da Monsanto para o mercado de sementes de soja, os quais “podem 

ser considerados verdadeiras essential facilities”, o Conselheiro Relator Paulo Brunier 

ressaltou que uma eventual política restritiva de acesso a tais biotecnologias poderia 

ocasionar o fechamento de mercado, nos seguintes termos: 

 
[…] há diversas estratégias comerciais que poderiam ser adotadas pelas 
Requerentes que elevariam as barreiras à entrada no mercado, tais como a 
recusa ou atraso no licenciamento de eventos de biotecnologia ou ainda a 
imposição, por parte de Bayer e Monsanto, de proibição de stacking de 
suas tecnologias com tecnologias de terceiros, ou seja, vedação à 
introgressão de eventos de concorrentes junto a seus eventos, no mesmo 
germoplasma.  
Especialmente por conta da essencialidade dos traits desenvolvidos pelas 
Requerentes, principalmente dos eventos de soja detidos pela Monsanto, 
que podem ser considerados verdadeiras essential facilities no mercado, 
tais práticas teriam elevado condão de comprometer o ingresso de novos 
concorrentes.408 

 

Embora não faça parte do histórico de condutas ou políticas adotadas pela 

Monsanto, a recusa no licenciamento de eventos transgênicos pode se revestir de particular 

periculosidade ao se considerar que a Bayer, adquirente da Monsanto, possui uma política 

mais restrita em relação ao licenciamento de seus ativos intelectuais.409 Além disso, se no 

passado a Monsanto dependia do licenciamento para pulverizar a sua tecnologia no 

mercado a jusante, hoje a empresa já detém relevante participação em todas as etapas da 

																																																																																																																																																																																									
essenciais, tendo a instrução indicado que os obtentores concorrentes da Requerente são dependentes de seus 
eventos para atuação no mercado downstream.” (BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 
Superintendência-Geral. Parecer Técnico n. 9/2017/CGAA1/SGA1/SG. Op. cit., p. 177) 
408 Voto parag. 99-100. 
409 “De toda forma, é imperioso notar que, dada a adoção de quase 100% de soja transgênica no Brasil, caso a 
Monsanto, que em 2015, era a única empresa com eventos comerciais de soja no Brasil, decidisse parar de 
licenciar seus eventos, os demais obtentores dificilmente conseguiriam vender suas variedades, tendo em 
vista que o produtor brasileiro tem clara preferência pela soja transgênica. Entretanto, é evidente que, de fato, 
essa não tem sido a política de licenciamento da Monsanto Ainda, deve-se ressaltar que, efetivamente, a 
configuração atual do mercado parece gerar incentivos para que haja licenciamento amplo de eventos de 
biotecnologia, de forma a maximizar o retorno sobre o investimento em pesquisa e desenvolvimento. […] Ou 
seja, dada a sua participação de mercado, a empresa sozinha, não teria massa crítica para levar seus eventos 
transgênicos à parcela significativa dos produtores rurais. Apesar disso, há que se notar, também, que a 
participação da Monsanto vem crescendo significativamente nas últimas safras, tendo seu market share mais 
que dobrado no período compreendido entre as safras de 2011 a 2015, chegando a [30-40%], nessa última 
safra, por faturamento, segundo dados Kleffmann fornecidos pela Bayer. Isso demonstra que a empresa vem 
ganhando share de seus concorrentes no mercado de sementes de soja.” (BRASIL. Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica. Superintendência-Geral. Parecer Técnico n. 9/2017/CGAA1/SGA1/SG. Op. cit., p. 
178) 
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cadeia produtiva, o que lhe permite oferecer cultivares de forma autossuficiente, gozando 

de um grande poder de portfólio e do oferecimento de soluções integradas.410 

Esta preocupação foi, inclusive, advertida pela SG/CADE durante a instrução do 

Ato de Concentração n. 08700.001097/2017-49,411 ressaltando que a recusa no 

licenciamento dos eventos transgênicos do grupo Bayer-Monsanto, percebidos como 

essenciais ao mercado de sementes de soja, poderia elevar ainda mais as barreiras à entrada 

de concorrentes. 

 
Além disso, há outras estratégias que poderiam elevar ainda mais as 
barreiras à entrada de concorrentes nesse mercado. Como exemplo, caso 
Bayer e Monsanto, considerando o reforço de suas posições na inovação 
em biotecnologia, decidam por não permitir o stacking de suas 
tecnologias com tecnologias de terceiros, ou seja, a introgressão de 
eventos de concorrentes junto a seus eventos, no mesmo germoplasma, a 
entrada seria dificultada, senão impedida, uma vez que os eventos de 
Monsanto, atualmente, são considerados essenciais pelo mercado. Isso 
ocorre porque os produtores já sabem o potencial de retorno dos eventos 
da empresa, já extensivamente testados por eles, e a utilização de um 
novo evento envolve risco de perdas, queda de produtividade, ou quebra 
de safra. Há, também, um custo de troca incorrido pelo obtentor, caso 
deseje substituir os eventos de Monsanto por eventos de concorrentes 
lançados no futuro, referente à introgressão do evento e aos aspectos 
tecnológicos dessa atividade. Em suma, a operação, além de gerar reforço 
significativo da posição das Requerentes no desenvolvimento de eventos 
transgênicos, também pode elevar as barreiras à entrada de novos 
concorrentes. 
Diante de todo o exposto, conclui-se que a operação gera reforço 
significativo de poder de mercado das Requerentes em biotecnologia de 
sementes de soja. Trata-se de insumo essencial para o desenvolvimento e 

																																																													
410 Vale lembrar que a Monsanto detém participação significativa no mercado a jusante, o que lhe garante o 
acesso dos seus eventos transgênicos aos seus próprios cultivares. Em outras palavras, embora os demais 
players no mercado a jusante dependam dos eventos transgênicos da Monsanto para competir com 
efetividade, o contrário não ocorre.  
411 “Ademais, como se viu naquela seção, também em relação aos eventos atualmente em comercialização no 
mundo, de acordo com pesquisa elaborada por Phillips McDougall, as Requerentes têm posição dominante, 
detendo [70-80%] […] dos eventos comercializados […]. Já com relação ao faturamento com eventos 
transgênicos de soja no mundo, os dados apresentados naquela seção dão conta de que a Monsanto e a Bayer 
são as duas principais empresas na comercialização de eventos de tolerância a herbicidas no mundo (detendo 
juntas [90-100%] do faturamento de eventos tolerantes a herbicidas no mundo, para todas as culturas). 
Ademais, os dados indicam que a cultura na soja, na qual as duas empresas têm biotecnologias disponíveis no 
mercado, é a cultura mais relevante no que concerne a traits de resistência a herbicidas. […] Assim, 
considerando a presença relevante da Monsanto nos eventos transgênicos atualmente disponíveis no mercado 
brasileiro, a posição dominante das Requerentes nos eventos de soja atualmente em comercialização no 
mundo, bem com a presença relevante de ambas as Requerentes na inovação em biotecnologia de soja, deve-
se analisar a possibilidade de as Requerentes verem modificados seus incentivos a licenciarem seus eventos 
transgênicos a obtentores concorrentes. Nessa situação, as Requerentes poderiam, eventualmente, reduzir ou 
interromper o licenciamento de seus eventos, ou mesmo licenciá-los de maneira menos vantajosa, a 
obtentores concorrentes, como decorrência da operação, dado o aumento de poder de mercado decorrente da 
presente concentração.” (BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Superintendência-Geral. 
Parecer Técnico n. 9/2017/CGAA1/SGA1/SG. Op. cit., p. 174) 
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produção de sementes de soja, especialmente no Brasil, em que quase a 
totalidade das sementes de soja é transgênica.412 

 

A recusa poderia elevar as barreiras à entrada de novos concorrentes também no 

mercado de desenvolvimento de biotecnologia.413 Nesse sentido, caso Bayer e Monsanto 

optem por combinar entre si apenas os seus próprios eventos transgênicos, impedindo que 

sejam combinados com outras biotecnologias eventualmente desenvolvidas, os 

concorrentes poderiam ter dificuldade de lançar seus novos eventos.414 

Ressalta-se que o licenciamento de biotecnologia nem sempre é recusado de forma 

explícita. A recusa pode ser dar de forma indireta, por meio do fornecimento tardio, de 

maneira que o seu próprio programa de breeding esteja sempre à frente dos seus 

concorrentes. Outra possibilidade seria fornecer às suas licenciadas uma linha de origem de 

baixa qualidade, tornando mais difícil para os concorrentes alcançarem uma variedade de 

alto desempenho,415 além do próprio condicionamento da licença a preços excessivos ou 

condições comerciais desfavoráveis.416 

Nesse sentido, o CADE consignou que,  

 
Dentre as políticas mais restritivas ao acesso de biotecnologia, estão 
incluídos não apenas a interrupção total do licenciamento, mas também a 
disponibilização da transgenia em momento muito posterior ao seu 
lançamento. Essa prática de atraso, conhecida vulgarmente no mercado 
como o “empurrômetro”, faria com que as concorrentes estivessem 
sempre defasadas na competição pelo desenvolvimento de sementes 
transgênicas. A instrução do AC revelou que as Partes poderiam também 
aumentar o valor dos royalties a fim de tornar os preços das concorrentes 

																																																													
412 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Superintendência-Geral. Parecer Técnico n. 
9/2017/CGAA1/SGA1/SG. Op. cit., p. 108. 
413 “As empresas detentoras de determinadas tecnologias não permitem que a combinação com outras 
tecnologias ocorra sem seu aval. Em cada caso, elas avaliam se o stacking seria vantajoso dentro de suas 
estratégias de exploração da tecnologia. Esse procedimento é feito por elas próprias, mas não é autorizada 
para as empresas que licenciam suas tecnologias para inserir em variedades. Se houver tecnologias 
combinadas, a própria detentora faz as negociações e a junção dos genes. Na prática, a combinação de 
transgenes produzidos por empresas concorrentes é muito rara, embora existam alguns casos. Não podemos 
afirmar se as empresas tomariam ou não a atitude de proibir a combinação de suas tecnologias com a de 
empresas concorrentes, mas é possível prever que elas teriam condições de fazer isso se o desejarem. 
Somente se houvesse competição intensa entre biotecnologias concorrendo para um mesmo nicho, as 
empresas seriam incentivadas a maximizarem as combinações com outras empresas por meio de 
licenciamentos. […] Com a operação, podem ser eventualmente reduzidos os incentivos a que as Requerentes 
permitam o stacking em qualquer situação, já que as Requerentes reuniriam parcela significativa dos eventos 
mais relevantes tanto de resistência a insetos quanto de tolerância a herbicidas. Considerando a concentração 
gerada pela operação, a interrupção total do stacking de traits das Requerentes com traits das concorrentes 
poderia aumentar ainda mais as barreiras à entrada.” (Ibidem, p. 140-142). 
414 Vide nota 333. 
415 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Superintendência-Geral. Parecer Técnico n. 
9/2017/CGAA1/SGA1/SG. Op. cit., p. 124. 
416 Ibidem, p. 182. 
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menos atrativos ou alterar as condições comerciais, tornando-as menos 
favoráveis às empresas atuantes no mercado downstream.417 

 

Independentemente da forma pela qual a recusa se daria, a eventual redução ou 

interrupção no licenciamento de biotecnologia pelo grupo Bayer-Monsanto teria o condão 

de capturar uma grande parte, senão todo o market share dos concorrentes do mercado a 

jusante de sementes de soja, de modo a alavancar a sua participação e eliminar a 

concorrência nesse mercado, com a consequente redução das opções do consumidor e 

aumento de preços.418  

Todo o cenário exposto reveste-se de particular gravidade ao se considerar o 

reforço de portfólio do grupo Bayer-Monsanto decorrente da operação. De fato, a 

integração vertical ocorrida por meio da aquisição da Monsanto pela Bayer agrega em um 

mesmo conglomerado os principais competidores do mercado de desenvolvimento de 

eventos transgênicos, produção de sementes, herbicidas e outros agroquímicos. 

O alto poder de portfólio na mão de apenas um grupo poderia resultar em 

fechamento de acesso a canais de distribuição a concorrentes que não possuam portfólios 

tão completos. Além disso, ao se considerar que a operação possibilita ao grupo ofertar 

soluções integradas ou pacotes tecnológicos compostos de produtos altamente 

complementares, o poder de portfólio do grupo poderia agravar os efeitos anticompetitivos 

de uma eventual política direcionada à restrição do acesso ou efetiva recusa no 

licenciamento de eventos transgênicos, alavancando o seu poder de mercado de 

determinados segmentos a outros.419 

Em síntese, ao se considerar (i) a posição dominante exercida pelo grupo Bayer-

Monsanto no mercado de sementes de soja, (ii) a ampla adoção de transgenia no mercado 

brasileiro, o que indica a existência de um standard de facto, e (iii) a incontestável 

dependência tecnológica do mercado a jusante em relação aos eventos transgênicos do 

grupo, únicos disponíveis no mercado, o Conselho reconheceu que “haveria capacidade 

significativa de exclusão de concorrentes no mercado downstream devido à interrupção do 

licenciamento pelas Requerentes”, nos seguintes termos: 

 

																																																													
417 Voto parag. 188-197. 
418 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Superintendência-Geral. Parecer Técnico n. 
9/2017/CGAA1/SGA1/SG. Op. cit., p. 185. 
419 Cf. BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Superintendência-Geral. Parecer Técnico n. 
9/2017/CGAA1/SGA1/SG. Op. cit., p. 199 et seq., especialmente p. 219-220. 
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Em relação ao reforço de integração entre biotecnologia de soja e 
sementes de soja, verificou-se que as Requerentes teriam capacidade para 
limitar o acesso de concorrentes a biotecnologia, que é um insumo 
essencial para concorrer no mercado de semente de soja. 
Tal capacidade derivaria, principalmente, da dominância da Monsanto na 
comercialização de eventos de soja no Brasil e da relevância das 
Requerentes no número de eventos autorizados no país. Também se 
observou que a participação conjunta das Requerentes no mercado 
downstream de sementes de soja no cenário nacional seria bastante 
relevante e que haveria indícios de que a política de licenciamento de 
eventos da Bayer já seria, atualmente, menos ampla que a da Monsanto. 
Ademais, vislumbrou-se que há hoje uma absoluta dependência dos 
concorrentes no mercado de sementes de soja e ao licenciamento da 
biotecnologia de terceiros (especialmente da Monsanto) para atuar no 
mercado. 
Todos esses elementos indicaram que haveria capacidade significativa de 
exclusão de concorrentes no mercado downstream devido à interrupção 
do licenciamento pelas Requerentes, ou do estabelecimento de condições 
menos vantajosas, dada a elevada adoção de transgenia no mercado 
brasileiro de sementes de soja.420 

 

Diante deste cenário, ao aprovar a aquisição da Monsanto pela Bayer nos autos do 

Ato de Concentração n. 08700.001097/2017-49, o CADE condicionou a aprovação à 

celebração de um Acordo em Controle de Concentração contendo “compromissos de 

licenciamento amplo e não discriminatório de eventos de biotecnologia e de herbicidas não 

seletivos à base de glufosinato de amônio”.  

Durante o período previsto no Acordo, o grupo poderia recusar o licenciamento dos 

seus eventos transgênicos caso justificassem a recusa, objetivamente fundamentada  

 

a) [na] capacidade técnica do terceiro interessado para reproduzir e 
ofertar com segurança o trait ao mercado brasileiro, b) [no] compromisso 
de pagamento e capacidade creditícia do terceiro interessado para fazer 
frente aos royalties devidos pelo licenciamento do trait, e (c) [no] 
compromisso e capacidade de integral aderência às regras de stewardship 
por questões de segurança biológica e economia nacional […].  

 

Ou seja, critérios que materializam o princípio geral de não discriminação.421 A 

recusa fora desses parâmetros seria, portanto, injustificada. 

																																																													
420 Voto parag. 260-263. 
421 “O primeiro grupo de remédios comportamentais é composto por compromissos de licenciamento amplo e 
não discriminatório de eventos de biotecnologia e de herbicidas não seletivos à base de glufosinato de 
amônio. Esses compromissos se traduzem, em suma, na materialização do próprio princípio geral de não-
discriminação, com a vantagem do seu detalhamento e penalidades específicas cem caso de descumprimento. 
De acordo com o previsto no ACC, na política de licenciamento de traits, as Requerentes poderão considerar 
como critérios de avaliação dos pedidos de licenciamento a) capacidade técnica do terceiro interessado para 
reproduzir e ofertar com segurança o trait ao mercado brasileiro, b) compromisso de pagamento e capacidade 
creditícia do terceiro interessado para fazer frente aos royalties devidos pelo licenciamento do trait, e (c) 
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4.4 Soluções do Direito de Propriedade Intelectual e Concorrencial 

 

Como mencionado acima, os pressupostos teóricos e marcos legislativos aplicáveis 

à recusa do licenciamento de biotecnologia não devem diferir dos aplicáveis às demais 

formas de propriedade intelectual. Afinal, as plantas transgênicas são protegidas por 

cultivares e patentes, duas das mais reconhecidas formas de proteção via direitos de 

propriedade intelectual. 

A tentativa de dominar o mercado de desenvolvimento e produção de sementes 

geneticamente melhoradas, ou mesmo o exercício abusivo da posição dominante neste 

mercado, poderá constituir infração à ordem econômica, nos termos do artigo 36, caput e 

incisos II e IV, da Lei n. 12.529/2011. A infração poderá ser constatada especialmente 

quando a tentativa se dá através do açambarcamento às fontes de insumos (§ 3º, inciso V); 

da obstacularização do funcionamento ou desenvolvimento de concorrente no mercado a 

jusante (§ 3º, inciso IV); de imposições de exigências contratuais que refletem obrigações 

de exclusividade (§ 3º, inciso VI) ou de controle das atividades de players no mercado de 

melhoramento de sementes (§ 3º, inciso VIII); da discriminação de adquirentes da 

biotecnologia (§ 3º, inciso X) ou recusa de licenciamento dentro das condições de 

pagamento normais aos usos e costumes comerciais (§ 3º, inciso XI); além do próprio 

exercício abusivo de direitos de propriedade intelectual (§ 3º, inciso XIX). 

Como será demonstrado a seguir, todas as hipóteses mencionadas acima poderiam 

ou efetivamente estiveram presentes no mercado de biotecnologia. Não bastasse, os 

indicativos detalhados abaixo denotam a existência de preocupações concretas 

relacionadas à recusa de licenciar eventos transgênicos, seja de forma direta,422 seja pela 

recusa indireta por meio de ajustes contratuais de exclusividade, política de fidelidade e 

descontos,423 recusa construtiva424 ou pela aplicação da doutrina dos bens essenciais. 

																																																																																																																																																																																									
compromisso e capacidade de integral aderência às regras de stewardship por questões de segurança 
biológica e economia nacional.” (Voto Conselheiro Relator AC 2018, §§ 487-497) 

422 Nesse ponto, em vista da posição dominante da detentora de transgênicos (quase monopólio), bem como 
pela indispensabilidade da tecnologia para a competição a jusante, a recusa em muito se assemelharia aos 
casos envolvendo a Microsoft, julgados no Brasil (citado na seção 2.4.1) e nos Estados Unidos (citado na 
seção 3.4.5). 
423 Como se verá adiante, esta estratégia foi efetivamente utilizada pela Monsanto e analisada pelo CADE nos 
Atos de Concentração n. 08012.002870/2012-38, n. 08012.006706/2012-08, n. 08700.003898/2012-34 e n. 
08700. 003937/2012-01 (julgados conjuntamente) e n. 08700.004957/2013-72. 
424 Ocorre quando a recusa é feita indiretamente por meio da imposição de condições impraticáveis para o 
licenciamento. Um exemplo comum seria o condicionamento do licenciamento a royalties impraticáveis, o 
que faria com que o potencial licenciado rejeite a oferta. 
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Cumpre destacar que o CADE reconheceu a essencialidade dos eventos 

transgênicos da Monsanto para o mercado a jusante, por conta de variados fatores que 

serão explorados a seguir. Inclusive, o Conselho já havia ressaltado que a doutrina seria 

comumente aplicável: a (i) setores de infraestrutura ou correlatos, que exijam 

investimentos fixos pesados, ou setores que possuam regulação estatal específica;425 (ii) 

insumos essenciais detidos por um único dono (ou acionista, ou concessionário, ou 

permissionário, ou autorizado); e (iii) mercado a jusante competitivo, sendo que, em geral, 

também com a atuação da empresa monopolista por meio de estrutura verticalizada.426 Os 

três cenários parecem se adequar aos casos explorados a seguir. 

Embora o mercado de biotecnologia não seja atualmente regulado, tampouco 

apresente efeitos de rede, características que auxiliariam na qualificação dos eventos 

transgênicos como insumos essenciais, cumpre ressaltar que  

 

não importa tanto o tipo de bem ou de mercado que está sendo 
considerado. O relevante é a situação de dependência extrema acima 
referida. Sob essa perspectiva, qualquer bem econômico pode, em 
princípio, vir a ser uma essential facility. Imagine-se, por exemplo, uma 
matéria-prima cujas fontes sejam controladas por um único agente.	427 

 

Nesse sentido, a instrução probatória durante o julgamento do Ato de Concentração 

n. 08700.001097/2017-49 reconheceu a evidente dependência tecnológica dos players 

atuantes no mercado a jusante em relação ao evento transgênico da Monsanto, única 

detentora de eventos transgênicos para o mercado. Isso, aliado à caracterização dos traits 

como tecnologias standardizadas ao mercado (standard de facto) e amplamente almejadas 

pela cadeia produtiva (94% da soja produzida contém os eventos transgênicos da 

																																																													
425 Nesse sentido, o Conselheiro Marcio de Oliveira Junior já consignou que “A doutrina da essential facility 
geralmente vem associada a setores de infraestrutura ou a setores que possuam regulação estatal específica, 
uma vez que a doutrina e a jurisprudência internacionais têm invocado tal conceito apenas nesses setores 
(vide, por exemplo, HOVENKAMP, Hebert. Federal Antitrust… Op. cit., p. 336-340). No entanto, é de se 
observar que a essential facility é, ainda que tautologicamente, aquilo que provê a essencialidade do 
bem/serviço final e faz com que esse bem/serviço final não seja útil para a sociedade sem que a essential 
facility seja disponibilizada.” (Processo Administrativo n. 08012.005255/2010-11) 
426 Nos termos do Voto da Conselheira Relatora Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt nos autos do Ato de 
Concentração n. 08700.004860/2016-11, “facilidade essential refere-se concomitantemente: (1) a setores de 
infraestrutura, que requerem pesados investimentos fixos; (2) em que há um único dono (ou acionista ou 
concessionário ou permissionário ou autorizado), devido ao fato de ser economicamente ineficienteum 
concorrente replicar tal infraestrutura do incumbente; (3) onde, em geral, o mercado a jusante é mais 
concorrencial, tendo vários jogadores desejando usufruir dessa infraestrutura (mercado a montante); (4) e 
que, em geral, por questões de minimização de risco de não ter comprador para o uso de sua infraestrutura, o 
monopolista incumbente é, também, verticalizado com o mercado a jusante; e por fim, (5) que este 
monopolista, em geral, compete no mercado a jusante com estas empresas que precisam usar a sua 
infraestrutura.” 
427 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: as condutas. Op. cit., p. 113. 
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Monsanto), foi indício suficiente para que o Conselho reconhecesse a essencialidade das 

tecnologias da Monsanto para o mercado de soja no Brasil. 

Ou seja, para além das hipóteses de infração à ordem econômica previstas no artigo 

36 da Lei n. 12.529/2011, as quais são inclusive corroboradas pelas Lei de Propriedade 

Industrial (artigos 68 a 74) e pela Lei de Proteção de Cultivares (artigos 28 a 36), a recusa 

de licenciar eventos transgênicos no contexto discutido no presente trabalho poderia 

também caracterizar exercício abusivo de posição dominante por meio da aplicação da 

doutrina da essential facilities. Como exposto acima, o CADE já se pronunciou a favor da 

aplicabilidade da doutrina à recusa no licenciamento de direitos de propriedade intelectual 

caso haja: (i) um insumo essencial detido por um monopolista; (ii) a inviabilidade 

econômica ou jurídica de sua duplicação ou a inexistência de meios alternativos de 

provimento do insumo; (iii) a recusa de acesso ao insumo a um competidor no mercado; e 

(iv) se o provimento do insumo para um novo competidor afetar a qualidade do acesso das 

empresas que já têm acesso a ele.428 

A essencialidade dos eventos transgênicos no mercado de melhoramento genético 

de soja transgênica já foi reconhecida pelo Conselho nos autos do Ato de Concentração n. 

08700.001097/2017-49. A inviabilidade da duplicação dos eventos transgênicos decorreria, 

além da própria proteção por propriedade intelectual, do lapso temporal entre o seu 

desenvolvimento e sua comercialização (aproximadamente quinze anos) e dos custos 

envolvidos (mais de USD 100 milhões). A inexistência de meios alternativos de 

provimento dos eventos transgênicos decorre da fato de a Monsanto ser a única detentora 

da tecnologia. Portanto, considerando que o licenciamento dos eventos transgênicos em 

nada afeta a qualidade do acesso das empresas já licenciadas, tudo indica que, a depender 

das circunstâncias fáticas do caso concreto, a sua recusa poderia se enquadrar na doutrina 

dos insumos essenciais. 

Os precedentes internacionais corroboram as preocupações concorrenciais atinentes 

à recusa de licenciamento no mercado de biotecnologia. 

																																																													
428 “Em termos prosaicos, o titular de direitos de propriedade intelectual cobra o quanto quiser de terceiros 
que pretendam utilizá-los em sua própria atividade, a não ser que se trate de uma situação muito específica, 
em que o acesso a este conhecimento ou este insumo se revele indispensável para o funcionamento de toda 
cadeia de produção. Trata-se da polêmica teoria das ‘essential facilities’, cuja delimitação, de acordo com 
precedentes desse Conselho, assenta-se em quatro premissas: 1) a existência de um insumo essencial detido 
por um monopolista; (2) inviabilidade econômica ou jurídica de sua duplicação ou a inexistência de meios 
alternativos de provimento deste insumo; 3) a recusa de acesso ao insumo a um competidor no mercado alvo; 
e 4) se o provimento desse insumo para um novo competidor comprometeria a qualidade do acesso para 
empresas que já têm tal acesso.” (Voto Conselheiro Olavo Zago Chinaglia, p. 14-15) 
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Segundo a corrente mais liberal e prevalecente nos Estados Unidos, a aplicabilidade 

do artigo 2º do Sherman Act estaria condicionada à análise da intenção do agente 

dominante,429 de suas justificativas econômicas430 e dos prováveis efeitos sobre o 

mercado.431 Mesmo reconhecendo o direito garantido às empresas monopolistas de dispor 

livremente dos seus bens e serviços, o que lhes garantiria a possibilidade de se recusar a 

contratar, não as exime do escrutínio concorrencial fundado na razoabilidade (rule of 

reason). 

Adotando-se a abordagem de Hovenkamp, a presunção de licitude da recusa de 

licenciar direitos de propriedade intelectual seria afastável caso se comprove que a conduta 

tenha como propósito expandir os efeitos da proteção à propriedade intelectual para além 

do seu escopo ou objeto. Nesse sentido, deve-se perquirir se a recusa de licenciar eventos 

transgênicos poderia ser considerada ilícita quando utilizada para a alavancagem do poder 

de monopólio do licenciante ao mercado a jusante ou, especialmente, quando adotada em 

conjunto com condutas que estendem ilegitimamente a exclusividade outorgada pela 

patente, como é o caso do condicionamento da licença a políticas de exclusividade, 

descontos, vendas casadas e demais condutas que exercem um verdadeiro controle sobre o 

mercado, abusando do poder de portfólio e o efeito lock-in em soluções integradas para o 

digital farming. Se o CADE já havia reconhecido o exercício dos direitos da Monsanto 

para fora do escopo legal durante a análise do Ato de Concentração n. 08700.004957/2013-

72, na ocasião da análise do controle empresarial ab extra, parece-nos que os limites da 

propriedade intelectual estão ainda menos respeitados quando usada para alavancar a sua 

posição dominante no mercado a jusante. 

Embora a caracterização da recusa de licenciar direitos de propriedade intelectual 

como ilícito concorrencial seja bastante controversa sob a perspectiva norte-americana, o 

que geraria um ônus argumentativo considerável, os precedentes europeus revestem-se de 

uma maior sensibilidade à justiça social e ao bem-estar dos consumidores, o que parece ser 

mais condizente com os pilares constitucionais expostos no primeiro capítulo. Nesse 

sentido, reitera-se os ensinamentos de Lamping, para quem “a liberdade de contratar 

																																																													
429 Esse critério vem sendo analisado sob uma ótica objetiva, por meio de uma avaliação da conduta. Ou seja, 
avalia-se se, por meio da conduta em questão, a empresa alcançou ou poderia alcançar poder de monopólio 
ou ainda gerar exclusão no mercado. 
430 Durante a análise deste critério, discute-se as eventuais justificativas levantadas pelo agente. Contudo, 
ressalta-se a necessária atenção à (i) possibilidade de objetivos comerciais razoáveis mascararem propósitos 
ilegais e (ii) à proporcionalidade entre os objetivos perseguidos e os meios adotados para a sua persecução. 
431 Para se avaliar os prováveis efeitos da conduta sobre o mercado, a jurisprudência estadunidense vem 
efetuando o tradicional balanço entre efeitos anticompetitivos e eventuais eficiências econômicas. 
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diminui na proporção do domínio de mercado”, razão pela qual “aquele que controla o 

mercado deve responder por sua operabilidade”.432 

Como demonstrado acima, a jurisprudência europeia consolidou o entendimento de 

que a recusa de licenciar direitos de propriedade intelectual poderia excepcionalmente 

caracterizar abuso de posição dominante, à luz do artigo 102 do TFEU, quando houver: (i) 

a negativa de acesso a um produto ou serviço indispensável para a persecução de uma 

determinada atividade comercial, (ii) impedindo a emergência de um produto novo para o 

qual existe uma demanda efetiva ou em potencial, (iii) com possibilidade de eliminar a 

concorrência no mercado secundário e, por fim, (iv) cuja recusa não fosse objetivamente 

justificável. 

Inclusive, embora os casos Magill, Bronner e IMS Health também proporcionem 

importantes ferramentais aplicáveis à recusa de licenciar eventos transgênicos no mercado 

de biotecnologia, o caso Microsoft mais se assemelha aos aspectos concorrenciais do 

mercado. Basta lembrar que a Comissão identificou algumas circunstâncias específicas no 

caso Microsoft que agravariam os critérios estabelecidos nos casos Magill ou IMS Health, 

quais sejam: (i) a Microsoft estava usando a sua posição de quase monopólio em um 

mercado (standard de facto) para excluir ou eliminar a concorrência em um mercado 

secundário adjacente e (ii) o acesso às informações solicitadas havia sido descontinuado. 

Nesse contexto, a dependência tecnológica do mercado a jusante em relação à 

Monsanto, única detentora de eventos transgênicos no mercado, agravada pela inequívoca 

predileção do mercado por sementes geneticamente modificadas, resultado numa 

estandardização de facto, parece preencher: (i) a indispensabilidade do licenciamento para 

que haja competição viável no mercado a jusante; (ii) o impacto negativo da recusa no 

desenvolvimento técnico do mercado em detrimento dos consumidores; (iii) a possível 

eliminação da concorrência efetiva em decorrência da recusa de licenciamento; e (iv) a 

inexistência de justificativa objetiva, a ser apreciada casuisticamente. 

Reiterando a posição de Lamping sobre o tema, albergando uma visão global dos 

precedentes jurisprudenciais apresentados pelos tribunais europeus, a recusa de licenciar 

direitos de propriedade intelectual pode ser considerada abusiva quando, por meio da 

recusa de licenciar direitos sobre um determinado bem indispensável para a competição no 

mercado (não há produtos sucedâneos viáveis, sejam potenciais ou existentes), o titular do 

direito coíbe o progresso quantitativo ou qualitativo da satisfação da demanda no mercado, 

																																																													
432 LAMPING, Matthias. Op. cit. 
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em prejuízo dos consumidores, ou expande a sua posição dominante para o mercado 

economicamente independente a jusante.433  

Ao se considerar que os eventos transgênicos da Monsanto não possuem 

sucedâneos viáveis (únicos no mercado) e que, por meio de eventual recusa, a Monsanto 

poderia coibir o progresso quantitativo ou qualitativo no mercado de sementes 

geneticamente modificadas, além de resultar em prejuízo aos consumidores ou em 

expansão de sua posição dominante para o mercado economicamente independente a 

jusante, denota-se a plausibilidade da caracterização da recusa como abuso de posição 

dominante. 

Sob todas as perspectivas, a recusa no licenciamento de eventos transgênicos, no 

contexto fático explorado nos autos do Ato de Concentração n. 08700.001097/2017-49, 

reveste-se de particular relevância concorrencial e, como tal, deve receber o devido 

escrutínio das autoridades brasileiras. A preocupação se agrava ao se considerar que a 

aquisição da Monsanto pela Bayer une os dois principais concorrentes no mercado de 

desenvolvimento de eventos transgênicos, especialmente em se tratando de sementes de 

soja e de algodão. Aliás, além de garantir que o conglomerado da Bayer detenha os únicos 

eventos transgênicos do mercado, a aquisição cria um enorme poder de portfólio nas mãos 

de um único grupo econômico, em um mercado no qual a tendência estará cada vez mais 

direcionada à oferta de soluções integradas. 

Verificada a infração à ordem econômica, nos termos do artigo 36 da Lei n. 

12.529/2011, o CADE poderia determinar o licenciamento compulsório dos direitos sobre 

os eventos transgênicos, como de fato o fez, medida inclusive prevista pela Lei de 

Propriedade Industrial e pela Lei de Proteção de Cultivares. Vale destacar, neste ponto, os 

efeitos usualmente pró-competitivos relacionados ao licenciamento de direitos de 

propriedade intelectual, essencialmente negativos,434 garantindo-se, via de regra, eficiência 

econômica ao mercado. 

																																																													
433 LAMPING, Matthias. Op. cit.. p. 20-21. 
434 Nesse sentido, a Conselheira Ana Frazão destacou que “a propriedade intelectual, em razão da sua 
ubiquidade, não gera para o seu titular nenhum direito positivo. Tanto o titular pode usufruir do seu direito 
sem precisar de ninguém, como terceiros podem fazê-lo sem cercear a fruição pelo titular. Por isso, tais 
direitos são essencialmente negativos, na medida em que atribuem ao titular a faculdade de impedir que 
terceiros deles se utilizem. […] Não havendo exclusividade, tem-se que o ativo não é propriamente 
transferido; o que se transfere é tão somente o seu uso, que se acumula com o do licenciante e com o de 
outros licenciados. É por essa razão que tais contratos são vistos, em princípio, como pró-competitivos e 
geradores de eficiências econômicas, embora não se questione que, principalmente quando combinados a 
outros contratos, podem ter sérios efeitos anticompetitivos.” (Atos de Concentração n. 08012.002870/2012-
38, n. 08012.006706/2012-08, n. 08700.003898/2012-34 e n. 08700. 003937/2012-01, julgados 
conjuntamente) 
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Arora e Ceccagnoli435 apontam que empresas atuantes majoritariamente no campo 

da inovação são mais propensas a licenciar tecnologias quando se verifica uma combinação 

entre uma maior eficácia das patentes como garantidoras da propriedade do licenciante 

sobre a sua tecnologia e a necessidade que este tem de obter acesso a ativos 

complementares para garantir a difusão de sua inovação. No caso dos traits de 

biotecnologia, três aspectos incentivam o seu licenciamento pelas empresas 

desenvolvedoras, quais sejam: (i) a necessidade da empresa inovadora de ter sua tecnologia 

inserida na maior quantidade de cultivares possível, para o atendimento da demanda 

diversificada dos agricultores,436 (ii) a garantia de apropriação do lucro de inovador por 

meio de royalties; e (iii) o fato de os custos de transação serem relativamente baixos437 — 

o que advoga a favor do licenciamento neste mercado em específico. 

Dito de outra forma, ausentes justificativas objetivas para a recusa de licenciar no 

mercado de biotecnologia, a conduta pode ser encarada com alguma desconfiança para que 

se averiguem atentamente os seus possíveis efeitos anticoncorrenciais, especialmente em 

se tratando de mercado caracterizado por alta taxa de inovações e mudanças tecnológicas 

muito rápidas, assídua exploração dos direitos de propriedade intelectual, bem como um 

elevado grau de complexidade tecnológica, o que, como visto, poderia amplificar os riscos 

associados à possibilidade de abuso do poder de mercado inerente aos padrões industriais 

protegidos por direitos de propriedade intelectual. 

	

	 	

																																																													
435 ARORA, Ashish; CECCAGNOLI, Marco. Patent Protection, Complementary Assets, and Firms 
Incentives for Technology Licensing. Management Science, v. 52. n. 2, p. 293-308, 2006. 
436 “Sendo assim, o sucesso nos mercados de sementes depende não só das atividades internas de P&D de 
cada player, mas da sua capacidade de combinar suas inovações tecnológicas com as inovações 
desenvolvidas e comercializadas por terceiros — daí a importância dos contratos de licenciamento de 
tecnologia […].” (Ato de Concentração n. 08700.001097/2017-49. Documento SEI n. 0390731, p. 40) 
437 Ato de Concentração n. 08700.001097/2017-49. Documento SEI n. 0390731, p. 50-51. 



192 

	  



193 

CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho buscou analisar o exercício abusivo do direito de propriedade 

intelectual no setor de biotecnologia agrícola, especificamente sob a perspectiva da recusa 

de licenciar eventos transgênicos no mercado de soja no Brasil. A importância deste estudo 

está calcada na ausência de parâmetros claros para a análise antitruste nacional, além da 

ausência de casos concretos analisados pelas autoridades brasileiras, a despeito da 

emergência desta prática no mercado. O tema também é relevante em razão da 

periculosidade da conduta no mercado de biotecnologia agrícola, além da importância de 

se garantir o acesso ao alimento, essencial à sociedade e cuja crescente apropriação pode 

representar um óbice ao seu acesso. 

Para solucionar as problemáticas apontadas, partiu-se, preliminarmente, da 

percepção da ordem econômica nos moldes previstos pelo artigo 170 da Constituição 

Federal do Brasil de 1988, ou seja, objetivando a persecução da justiça social. 

Esta percepção produz efeitos em diversas direções. Primeiro porque influencia na 

compreensão mais instrumental da liberdade de iniciativa, que, embora ainda seja 

percebida como corolário liberal, carrega consigo, em seu âmago, a sua própria constrição 

aos limites jurídicos e ao objetivo-fim proposto pela Constituição Federal. A liberdade de 

iniciativa se apresenta, portanto, como uma das ferramentas por meio das quais a justiça 

social poderá ser perseguida. 

Da mesma forma, no campo da regulação estatal, o Direito Concorrencial pode ser 

visto como ferramental para a adoção de políticas públicas voltadas à tutela de múltiplos 

interesses. Adotando-se a corrente “liberal-reformista” de Calabresi, a eficiência alocativa 

deixa de figurar como único objetivo a ser perseguido pela regulação estatal, o que lhe 

permite a inserção da preocupação distributiva no cenário regulatório. 

Diante da tênue linha entre o que é aceitável em uma economia capitalista e o que 

constitui abuso do poder econômico, o ponto fulcral reside em harmonizar a autonomia 

privada e a intervenção estatal, de modo a preservar a livre iniciativa, a livre concorrência 

e a economia de livre mercado, tudo visando à promoção da justiça social. O contrato, 

como ato inserido no ordenamento jurídico brasileiro, não foge a esta lógica. 

Na seara do Direito Contratual, os fundamentos concorrenciais sob o prisma da 

análise ético-valorativa proposta acima tangenciam o tema da função social. Partindo-se da 

liberdade de iniciativa e da autonomia privada como princípios instrumentais para a 
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viabilização da justiça social e limitados ao quadro normativo imposto, e considerando a 

acepção distributiva do contrato demonstrada acima, a sua função social pode ser 

entendida simplificadamente como o dever de manter a operação econômica 

instrumentalizada nos limites do campo de atuação disponibilizado pelo ordenamento 

jurídico constitucional e legal. 

A aplicação do Direito Concorrencial e da própria função social do contrato 

poderia, portanto, culminar com a obrigação de contratar, quando necessária para a tutela 

de interesses institucionais previstos no ordenamento jurídico. Esta foi a conclusão 

alcançada no capítulo primeiro deste trabalho. 

Nos dois capítulos seguintes, analisou-se a recusa de contratar e de licenciar 

direitos de propriedade intelectual, respectivamente, como restrições verticais que 

poderiam dar ensejo a ilícito concorrencial. A análise foi substancialmente amparada nas 

discussões de Direito Comparado, especialmente em entendimentos doutrinários e 

jurisprudenciais dos Estados Unidos e da União Europeia, sistemas jurídicos mais 

experientes do que o brasileiro no assunto em referência. 

Ao analisar os seus principais precedentes jurisprudenciais, constatou-se que os 

tribunais norte-americanos estão mais propensos a adotar a corrente doutrinária de cunho 

mais liberal, sustentando que mesmo as empresas monopolistas detêm o direito de dispor 

livremente dos seus bens e serviços, o que lhes garantiria a possibilidade de se recusarem a 

contratar, caso a recusa seja comercialmente justificável e, portanto, legítima. 

Nos Estados Unidos, portanto, a recusa unilateral de contratar fundada no artigo 2º 

do Sherman Act apenas poderia configurar ilícito concorrencial em situações excepcionais, 

em que se verifica a existência da recusa, o poder de monopólio do agente, a análise da 

intenção do agente dominante,438 de suas justificativas econômicas439 e dos prováveis 

efeitos sobre o mercado.440 Nesse contexto, poucos foram os casos em que se determinou a 

obrigação de contratar, especialmente os que chegaram a ser analisados pela Suprema 

Corte. Fato é que o tema é tratado de forma distinta, a depender do tribunal encarregado de 

sua análise. 

																																																													
438 Esse critério vem sendo analisado sob uma ótica objetiva, por meio de uma avaliação da conduta. Ou seja, 
avalia-se se, por meio da conduta em questão, a empresa alcançou ou poderia alcançar poder de monopólio 
ou ainda gerar exclusão no mercado. 
439 Durante a análise deste critério, discute-se as eventuais justificativas levantadas pelo agente. Contudo, 
ressalta-se a necessária atenção à (i) possibilidade de objetivos comerciais razoáveis mascararem propósitos 
ilegais e (ii) à proporcionalidade entre os objetivos perseguidos e os meios adotados para a sua persecução. 
440 Para se avaliar os prováveis efeitos da conduta sobre o mercado, a jurisprudência estadunidense vem 
efetuando o tradicional balanço entre efeitos anticompetitivos e eventuais eficiências econômicas. 
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Tampouco em relação à doutrina dos insumos essenciais os tribunais norte-

americanos parecem possuir entendimento consolidado. Embora a sua acepção seja 

atribuída à Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso Trinko o tribunal esclareceu que 

nunca teria reconhecido a legitimidade da doutrina dos bens essenciais, sendo que o 

precedente Aspen Skiing estaria fundamentado na aplicação do artigo 2o do Sherman Act. 

No mesmo julgado, a Suprema Corte externou a sua preocupação em compelir um 

determinado monopolista a compartilhar as vantagens competitivas adquiridas a partir de 

seus próprios investimentos, visto que isso poderia reduzir os incentivos à inovação, o que 

seria contrário aos objetivos da política antitruste. Como circunstância agravante, a 

Suprema Corte ainda ressaltou que não seria papel do Judiciário regular a economia, 

estabelecendo as condições contratuais sobre as quais os agentes seriam obrigados a 

negociar, além de que a negociação imposta pelos tribunais poderia dar azo a um mal 

maior — a colusão. 

A posição liberal exposta pela Suprema Corte no caso Trinko influencia a análise 

da recusa de licenciar direito de propriedade intelectual. Embora alguns tribunais 

reconheçam a possibilidade de aplicação da doutrina dos insumos essenciais à propriedade 

intelectual, não há entendimento pacificado sobre o assunto. Embora nenhum dos 

precedentes norte-americanos analisados tenha consignado que a recusa unilateral de 

licenciar direitos de propriedade intelectual não poderia constituir um ilícito concorrencial 

ou um bem essencial — ou seja, nenhum julgado afastou a possibilidade de a recusa 

configurar ilícito em casos excepcionais —, o histórico de julgados indica uma 

jurisprudência bastante inconsistente, mas apontada para a excepcionalidade da 

qualificação da recusa como conduta anticoncorrencial, esteja relacionada à propriedade 

intelectual ou não — ou seja, alguns julgados dizem que esta possibilidade se concretiza 

em circunstâncias excepcionais. 

Se o entendimento jurisprudencial norte-americano se mostra bastante liberal, o 

cenário difere em solos europeus. Embora reconheçam o princípio geral segundo o qual os 

atores detêm a liberdade de escolher os seus parceiros comerciais e dispor das suas 

propriedades como bem lhes prouver, reconhecendo inclusive a conotação concorrencial 

deste princípio, os tribunais europeus tendem a apresentar uma análise concorrencial 

menos liberal e mais preocupada com a dominação de mercado. 

Os tribunais europeus têm sublinhado consistentemente que, embora a existência de 

posição dominante não seja ilícita per se, a sua constatação impõe à(s) empresa(s) 

dominante(s) uma “responsabilidade especial”, para que não se permita que o seu 
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comportamento prejudique a concorrência no mercado interno. No caso Hoffman-La 

Roche, o ECJ estabeleceu que a responsabilidade especial das empresas dominantes 

implica a obrigação de competir com base no desempenho, em vez de explorar os seus 

parceiros comerciais por meio de preços excessivos ou predatórios ou quaisquer outros 

métodos anticoncorrenciais que possam ser implementados em decorrência do seu poder 

de mercado. 

A posição dos tribunais europeus parece se amoldar com maior afinidade aos 

pressupostos teóricos mencionados no capítulo primeiro desta trabalho. A título ilustrativo, 

basta reiterar a afirmação de Lamping, para quem “a liberdade de contratar diminui na 

proporção do domínio de mercado”, razão pela qual “aquele que controla o mercado deve 

responder por sua operabilidade”.441 

Como demonstrado acima, a recusa de manter relações comerciais será considerada 

abusiva à luz do artigo 102 do TFEU quando houver o término de relação pré-existente 

pelo agente detentor de posição dominante, sendo tal conduta objetivamente injustificável 

e suscetível de afetar a concorrência no mercado de forma significante. 

Da mesma forma, a recusa de iniciar o fornecimento de produtos seria analisada 

pela Comissão Europeia à luz da: (i) caracterização da conduta como recusa (ainda que 

indireta); (ii) existência de posição dominante; (iii) suscetibilidade de prejuízo à 

concorrência; e (iv) inexistência de justificativa objetiva; com a adição do quinto requisito, 

qual seja, (v) a indispensabilidade do produto ofertado pela empresa dominante. 

Os tribunais europeus tendem a aplicar o artigo 102 do TFEU como fundamento 

legal também nos casos em que se discute (explícita ou implicitamente) a doutrina da 

infraestrutura essencial. 

Nesse sentido, os primeiros casos europeus envolvendo a recusa unilateral de 

contratar — os precedentes Sealink e Commercial Solvents — foram fundamentados de 

forma semelhante, em decorrência do fechamento de mercado a jusante por meio da recusa 

de contratar por parte da detentora de posição dominante a montante. 

A despeito da importância dos precedentes acima, a doutrina europeia da 

infraestrutura essencial restou mais claramente delineada a partir do caso Sea 

Containers/Stena Sealink, no qual a Comissão Europeia identificou os critérios para a sua 

configuração. Identificou-se, na ocasião: (i) a existência de um bem essencial (único ou 

muito difícil de duplicar, e necessário para qualquer agente que queira atuar em 

																																																													
441 LAMPING, Matthias. Op. cit. 
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determinado mercado); (ii) distinção entre o mercado da infraestrutura e o mercado no qual 

a mesma é utilizada como insumo (e no qual aquele que demanda acesso atua ou pretende 

atuar); (iii) recusa injustificada de acesso por parte de seu controlador, podendo tal recusa 

caracterizar-se inclusive em situações em que o acesso, embora não seja diretamente 

negado, seja dificultado a ponto de tornar-se inviável; (iv) suscetibilidade de eliminação da 

concorrência, em se concretizando a recusa; e (v) utilização da infraestrutura em um novo 

produto ou aplicação. 

Em relação aos direitos de propriedade intelectual, ao se considerar que o direito do 

titular de excluir terceiros da utilização ou duplicação do bem protegido pela propriedade 

intelectual constitui a própria essência da obrigação, a análise da recusa de licenciar deve 

ser feita de forma equilibrada, levando-se em conta, por um lado, os potenciais riscos de 

que a licença compulsória diminua os incentivos ex ante voltados à inovação, e, por outro 

lado, a preocupação concorrencial no sentido de promover uma concorrência livre e 

efetiva. Nesse contexto, perfaz-se a regra geral segundo a qual não há obrigação legal de 

que as empresas dominantes licenciem os seus direitos de propriedade intelectual à luz do 

artigo 102 TFUE. Pelo contrário, a jurisprudência dos tribunais europeus indica uma 

resistividade, a ponto de consolidar o entendimento de que a recusa de licenciamento por 

parte de uma empresa dominante constituirá abuso de posição dominante apenas em 

“circunstâncias excepcionais”. 

A despeito disso, foi nos tribunais europeus que a recusa de licenciar como infração 

concorrencial recebeu uma aplicação mais coerente, uniforme e abrangente. A 

jurisprudência europeia consolidou o entendimento de que estas circunstâncias 

excepcionais estariam caracterizadas em casos envolvendo direitos de propriedade 

intelectual, à luz do artigo 102 do TFEU, quando houver: (i) a negativa de acesso a um 

produto ou serviço indispensável para a persecução de uma determinada atividade 

comercial, (ii) impedindo a emergência de um produto novo para o qual existe uma 

demanda efetiva ou em potencial, (iii) com possibilidade de eliminar a concorrência no 

mercado secundário e, por fim, (iv) cuja recusa não seja objetivamente justificável. 

No Brasil, o tema parece não ter recebido a devida atenção, especialmente diante da 

sua complexidade e da ausência de precedentes jurisprudenciais relevantes. Embora haja 

arcabouço legal para a qualificação da recusa de licenciar direitos de propriedade 

intelectual como infração à ordem econômica, nos termos dos artigos 36 da Lei n. 

12.529/2014, artigos 68 a 71 da Lei n. 9.279/1996 e artigos 28 a 36 da Lei n. 9.456/1997, 

faltam às autoridades administrativas e judiciais os parâmetros para a subsunção do caso 
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concreto às hipóteses previstas nos dispositivos legais indicados. Daí se extrai, 

sinteticamente, a importância da sistematização dos parâmetros utilizados pelos tribunais 

europeus. 

Analisados os principais precedentes jurisprudenciais nos capítulos segundo e 

terceiro, expôs-se, no capítulo quarto, algumas particularidades do mercado brasileiro de 

soja que poderiam denotar a gravidade e, casuisticamente, a ilicitude da recusa de licenciar 

eventos transgênicos. Após pincelar um histórico e a proteção legal das invenções 

biotecnológicas, o presente trabalho buscou definir o mercado relevante, a estrutura da 

cadeia produtiva e a posição dominante exercida a montante no mercado de biotecnologia. 

Posto o contexto no qual se insere, buscou-se demonstrar que o mercado brasileiro 

de soja é marcado por barreiras consideravelmente altas à entrada de novos concorrentes. 

Nesse sentido, o trabalho demonstrou: (i) a imprescindibilidade de vultosos investimentos 

em inovação e de altíssima capacidade técnica e financeira para competir com eficácia no 

mercado, o que afunila a quantidade de competidores; (ii) a intempestividade da entrada de 

novos competidores, devido ao tempo necessário para o desenvolvimento, regulamentação 

e aprovação estatal de eventos transgênicos; e (iii) o exercício, por meio de ajustes 

contratuais, da posição dominante de determinados agentes de modo a controlar a atividade 

empresarial a jusante.  

Por fim, mas ainda mais importante, o presente trabalho analisou a mais recente 

decisão do CADE envolvendo o mercado, demonstrando que os eventos transgênicos do 

grupo Bayer-Monsanto são vistos como insumos essenciais para a viabilidade da 

competição no mercado a jusante, o que poderia indicar preocupações concorrenciais em 

relação à eventual recusa no seu licenciamento.  

De fato, o trabalho demonstrou que o CADE efetivamente se debruçou sobre a 

possível recusa no acesso aos referidos eventos transgênicos, culminando com a 

determinação de compromissos de licenciamento amplo e não discriminatório de eventos 

de biotecnologia nos autos do Ato de Concentração n. 08700.001097/2017-49. 

Em conclusão, o trabalho buscou responder à problemática analisada por meio das 

soluções oferecidas pelo Direito Concorrencial e pelo Direito da Propriedade Intelectual. 

Em face da lacuna de parâmetros para a subsunção de casos às hipóteses legais previstas 

nas legislações pertinentes, propôs-se a utilização dos critérios adotados pelos tribunais 

europeus, expostos nos capítulos anteriores. 

Nesse contexto, a dependência tecnológica do mercado a jusante em relação à 

Monsanto, única detentora de eventos transgênicos no mercado, agravada pela inequívoca 
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predileção do mercado por sementes geneticamente modificadas, n numa estandardização 

de facto, parece preencher: (i) a indispensabilidade do licenciamento para que haja 

competição viável no mercado a jusante; (ii) o impacto negativo da recusa no 

desenvolvimento técnico do mercado em detrimento dos consumidores; (iii) a possível 

eliminação da concorrência efetiva em decorrência da recusa de licenciamento; e (iv) a 

inexistência de justificativa objetiva, a ser apreciada casuisticamente. 

Cumpre notar que o Ato de Concentração n. 08700.001097/2017-49 não aborda 

especifica e isoladamente a recusa de licenciamento, na medida em que esta conduta 

específica não foi verificada nos autos. Nesse sentido, o licenciamento compulsório foi 

adotado como compromisso comportamental em decorrência da dependência tecnológica 

verificada no mercado a jusante, dos indícios de políticas mais restritivas de licenciamento 

da Bayer, e do poder de portfólio decorrente da operação, além da própria concentração de 

mercado advinda da aquisição. Justamente pela ausência de precedentes específicos sobre 

o tema, revela-se a necessidade dos parâmetros propostos para eventuais e futuros casos de 

controle repressivo de conduta. 

Diante de todo o exposto, demonstrou-se que, nas circunstâncias expostas acima, a 

recusa de licenciamento de eventos transgênicos no mercado de soja pode ser caracterizada 

como infração à ordem econômica, dando azo ao licenciamento compulsório. Reitera-se, 

contudo, o entendimento, já pacificado em todas as jurisdições analisadas, de que a 

qualificação da recusa de licenciar como ilícito concorrencial justifica-se tão somente em 

circunstâncias excepcionais, prevalecendo a regra da autonomia privada e da livre 

iniciativa, especialmente aplicada a casos envolvendo direitos de propriedade intelectual. 

 

  



200 

 

  



201 

REFERÊNCIAS 
 

AFONSO, Larissa M. Galimberti. Exceções patentes. 2013. Dissertação (Mestrado em 
Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2013. 

AHLBORN, Christian. Competition Policy in the New Economy: Is the European 
Competition Law Up to the Challenge? E.C.L.R., 2001. 

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva. 
São Paulo: Malheiros, 2008. 

AMERICAN BAR ASSOCIATION. Section Of Antitrust Law. Antitrust Law 
Developments. 6 ed., [Chicago], 2006. v. 1 e 2. 1959 p. 

AMERICAN BAR ASSOCIATION. Section Of Antitrust Law. Intellectual Property and 
Antitrust Handbook. [Chicago], 2007. 

AMERICAN BAR ASSOCIATION. Section Of Antitrust Law. Refusals to Deal and 
Exclusive Distributorship. American Bar Association Section of Antitrust Law 
Monograph. [Chicago], n. 9, 1983. 64 p. 

ANDERMAN, S. EC Competition Law and Intellectual Property Rights in the New 
Economy. Antitrust Bulletin, v. 47, n. 2, p. 285-308, jun. 2002. 

ANDERMAN, Steven. The Interface Between Intellectual Property Rights and 
Competition Policy. Cambridge: Cambridge University, 2007. 

ANDERMAN, Steven; SCHMIDT, Hedvig. EU Competition Law and Intellectual 
Property Rights: The Regulation of Innovation. 2. ed. Oxford: Oxford University, 2011. 

ARORA, Ashish; CECCAGNOLI, Marco. Patent Protection, Complementary Assets, and 
Firms Incentives for Technology Licensing. Management Science, v. 52. n. 2, p. 293-308, 
2006. 

ARROW, Kenneth. Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention. In: 
The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors. Princeton 
University, 1962. Disponível em: http://www.nber.org/chapters/c2144.pdf. Acesso em:. 19 
nov. 2018. 

BAILEY, David; JOHN, Laura Elizabeth (ed.). Bellamy & Child: European Union Law of 
Competition. Oxford: Oxford University, 2013. 



202 

BALBINOT Jr., A. A.; HIRAKURI, M. H.; FRANCHINI, J. C.; DEBIASI, H.; RIBEIRO, 
R.H. Análise da área, produção e produtividade da soja no Brasil em duas décadas (1997-
2016). Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, n. 11, Londrina: Embrapa Soja, 2017. 
Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/156652/1/Boletim-
de-PD-11.pdf, Acesso em: 23.10.2018. 

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID; ORGANIZAÇÃO 
PARA A COOPERAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – OCDE. Lei e 
política de concorrência no Brasil: uma revisão pelos pares. 2005 Disponível em: 
http://www.oecd.org/brazil/35684126.pdf. Acesso em: 29 set. 2018. 

BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à Propriedade Intelectual. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Lumien Iuris, 2003. Disponível em: 
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf. Acesso em: 16 jan. 
2019.  

BAYER conclui a compra da Monsanto por US$ 63 bilhões. G1, 7 jun. 2018. Disponível 
em: https://g1.globo.com/economia/noticia/bayer-conclui-a-compra-da-monsanto-por-us-
63-bilhoes.ghtml. Acesso em: 19 dez. 2018. 

BOWMAN Jr., Ward. Patent and Antitrust Law: A legal and Economic Appraisal, 
Chicago: University of Chicago , 1973.  

BOYD, William. Wonderful Potencies: Deep Structure and the Problem of Monopoly in 
Agriculture Biotechnology. University of Colorado Law Legal Studies Research Paper, 
n. 12-10, 8 jun. 2012. Disponível em: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2080128. Acesso em: 16 jan. 2019. 

BRAGA, Marco Aurélio. Subdesenvolvimento, tecnologia, e Direito Econômico: o 
programa nacional de nanotecnologia e o desafio furtadiano. Dissertação (Mestrado em 
Direito Econômico e Financeiro) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2013. 

BRANCHER, Paulo Marcos Rodrigues. Direito da concorrência e propriedade 
intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder. 2009. 258 f. Tese (Doutorado em 
Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: 
https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/8581?mode=full. Acesso em: 16 jan. 2019. 

BRANCHER, Paulo Marcos Rodrigues. Direito da concorrência e propriedade 
intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder. São Paulo: Singular, 2010. 

BRASIL apresenta crescimento da adoção de transgênicos. Conselho de Informações 
sobre Biotecnologia, 13 abr. 2016. Disponível em: https://cib.org.br/brasil-lidera-
crescimento-mundial-da-adocao-de-transgenicos. Acesso em: 23 out. 2018.  



203 

BRASIL é responsável por 26% da área plantada com transgênicos no mundo, aponta 
estudo inédito. Conselho de Informações sobre Biotecnologia, 26 jun. 2018. Disponível 
em: https://cib.org.br/isaaa-2018. Acesso em: 23 out. 2018. 

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Superintendência-Geral. Parecer 
Técnico n. 9/2017/CGAA1/SGA1/SG. In: Ato de Concentração n. 08700.001097/2017-
49. [Documentos SEI n. 0393723 e n. 0394116]. 

BRONDANI, Adriana. OGM e transgênicos: você sabe a diferença? [S.d.]. Disponível 
em: https://cib.org.br/faq/ogm-e-transgenicos. Acesso em: 21 dez. 2018. 

BRUCH, K. L.; VIEIRA, A. C. P.; DEWES, H. A propriedade industrial: dupla proteção 
ou proteções coexistentes sobre uma mesma planta. In: BUAINAIN, A. M.; BONACELLI, 
M. B.; MENDES, C. I. C. (ed.). Propriedade intelectual e inovações na agricultura. Rio 
de Janeiro: Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégias e 
Desenvolvimento, 2015. [No prelo]. 

BRUCH, Kelly Lissandra; DEWES, Homero; VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto. Proteção 
de cultivares e patentes de invenção biotecnológicas: uma coexistência possível? Revista 
de Propriedade Intelectual: Direito Contemporâneo e Constituição. Aracaju, ano 4, v. 
9 n. 3, p. 67-93, out. 2015. 

BRUNA, Sérgio Varella. O poder econômico e a conceituação do abuso em seu 
exercício. São Paulo: RT, 2001. 

BURK, Dan L. Law and Economics of Intellectual Property: In search of First Principles. 
UC Irvine School of Law Research Paper, 2012-60. Disponível em: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2113975. Acesso em: 16 jan. 2019. 

CANOY, Marcel; REY, Patrick; VAN DAMME, Eric. Domminance and Monopolization. 
In: NEWMANN, Manfred; WEIGAND, Jürgen. The International Handbook of 
Competition. Cheltenham-Northamptom: Edward Elgar, 2004, p. 210-289. 

CERQUEIRA, Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense: 
1946. 

COMISSÃO EUROPEIA. Guidance on the Commission’s Enforcement Priorities in 
Applying Article 82 of the EC Treaty to Abusive Exclusionary Conduct by Dominant 
Undertakings: OJ2009, C 45/2. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX:52009XC0224(01). Acesso em: 1 dez. 2018. 

COMPARATO, Fábio Konder. Grupo societário fundado em controle e abuso de poder do 
controlador. In: Direito Empresarial. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 270-291. 



204 

CORDEIRO, Alexandre. Essential facility doctrine: a dificuldade de enquadrar casos na 
doutrina diante da assimetria de informação. Jota, 17 fev. 2017. Disponível em: 
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/doutrina-antitruste/essential-facility-
doctrine-17022017. Acesso em: 09 dez. 2018. 

COSTA, Nilson; SANTANA, Antônio. Poder de mercado e desenvolvimento de novas 
cultivares de soja transgênicas e convencionais: análise da experiência brasileira. Revista 
de Ciências Agrárias. v. 56, n. 1, p. 61-68, jan./mar. 2013. 

CRASWELL, Richard, FTC Policy Planning Issues Paper: Trademarks, Consumer 
Information and Barriers to Competition, 1979. 

DALL’AGNOL, Amélio. A Embrapa Soja no contexto do desenvolvimento da soja no 
Brasil: histórico e contribuições. Brasília: Embrapa, 2016. Disponível em: 
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/142568/1/Livro-EmbrapaSoja-
desenvolvimento-BR-OL.pdf. Acesso em: 23 out. 2018. 

DIAS, Giovanna; CARNEIRO, Paula. Contexto histórico e inovações em biotecnologia 
agrícola.  Céleres, 12 dez. 2015. Disponível em: http://www.celeres.com.br/contexto-
historico-e-inovacoes-em-biotecnologia-agricola. Acesso em: 13 out. 2018. 

DOBSON, Paul W.; WATERSON, Michael. Vertical Restraints and Competition Policy. 
Office of Fair Trading Research Papers, n. 12, dez. 1996.  

DOLMANS, Maurits; O’DONOGHUE, Robert; LOEWENTHAL, Paul-John. Are Article 
82 EC and Intellectual Property Interoperable? The State of the Law Pending the Judgment 
in Microsoft v. Commission. Competition Policy International, v. 3, n. 1, p. 107-144, 
2007. 

DRAHOS, P. A Philosophy of Intellectual Property. Aldershot, UK: Ashgate, 1996. 

DREXL, J. (ed.). Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law. 
Munich: Max Planck Instituto for Innovation and Competition, 2008. 

DREXL, J. Abuse of Dominance in Licensing and Refusal to License: A More Economic 
Approach to Competition by Imitation and to Competition by Substitution. In: 
EHLERMANN, Claus Dieter; ATANSIU, Isabela (ed.). The Interaction Between 
Competition Law and IP Law: European Competition Law Annual, 2005. Oxford: Hart, 
2007, p. 647-664. 

EASTERBROOK, Frank H. The Supreme Court and the Economic System. Harvard Law 
Review, 1984. 

ESTADOS UNIDOS. Department of Justice; Federal Trade Commission. Antitrust 
Guidelines for Licensing of Intellectual Property. 12 jan. 2017. [Publicadas em 1995 e 
atualizadas em 2017]. Disponível em: https://www.justice.gov/atr/IPguidelines/download. 
Acesso em: 09 out. 2018. 



205 

ESTADOS UNIDOS. Federal Trade Commission. Antitrust Enforcement and 
Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition. 2007. Disponível 
em https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/antitrust-enforcement-and-
intellectual-property-rights-promoting-innovation-and-competition-report.s.department-
justice-and-federal-trade-
commission/p040101promotinginnovationandcompetitionrpt0704.pdf. Acesso em: 16 jan. 
2019. 

EUROPEAN COMMISSION. DG Competition Discussion Paper on the Application of 
Article 82 of the Treaty to Exclusionary Abuses. Bruxelas, dez. 2005. Disponível em: 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/art82/discpaper2005.pdf. Acesso em: 15 set. 2018. 

EUROPEAN COMMISSION. Green Paper on the Convergence of the 
Telecommunications, Media and Information Technology Sectors, and the 
Implications for Regulation. Bruxelas, dez. 1997. Disponível em: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/green-paper-convergence-
telecommunications-media-and-information-technology-sectors-and. Acesso em: 02 nov. 
2018. 

EUROPEAN COMMISSION. Guidelines on the Application of Article 101 of Treaty 
on the Functioning of the European Union to Technology Transfer Agreements. 
Bruxelas, mar. 2014. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0328%2801%29. Acesso em: 02 nov. 2018. 

EUROPEAN COMMISSION. Guidelines on the Application of Article 81 of the EC 
Treaty to Technology Transfer Agreement. Bruxelas, abr. 2004. Disponível em: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52004XC0427%2801%29. Acesso em: 02 nov. 2018. 

EZRACHI, Ariel; MAGGIOLINO, Mariateresa. European Competition Law: Compulsory 
Licensing, and Innovation. Journal of Competition Law & Economics, v. 8, n. 3, p. 595-
614, 2012. 

FARIA, José Eduardo, Poucas certezas e muitas dúvidas: o direito depois da crise 
financeira, Revista DIREITO GV, v. 5, n. 2, p. 297-324, jul./dez. 2009. Disponível em: 
https://direitosp.fgv.br/publicacoes/revista/artigo/poucas-certezas-muitas-duvidas-direito-
depois-crise-financeira. Acesso em: 16 jan. 2019. 

FAULL, J.; NIKPAY, A. (ed.). The EU Law of Competition. 3. ed. Oxford: Oxford 
University, 2015. 

FIGUEIRA, M.; ZAMBALDE, A. L.; SUGANO, J. Y. Inovação de modelo de negócios 
em uma empresa de biotecnologia agrícola. Revista de Administração e Inovação. São 
Paulo, v. 8, n. 2, p. 106-131, abr./jun. 2011. 



206 

FIUZA, César. Por uma redefinição de contratualidade. In: FIUZA, César; SÁ, Maria de 
Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (coord.). Direito civil: atualidades 
II: da autonomia privada nas situações jurídicas patrimoniais e existenciais. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2007. 

FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2012. 

FORRESTER, Ian; CZAPRACKA, Katarzyna. Compulsory Licensing in European 
Competition Law: The Power of the Adjective. In: ANDERMAN, S.; EZRACHI, A. (ed.). 
Intellectual Property and Competition Law: New Frontiers. Oxford: Oxford University, 
2011. 

FOX, Eleanor M. Monopolization, Abuse of Dominance, and Refusal to License 
Intellectual Property to Competitors: Do Antitrust Duties Help or Hurt Competition and 
Innovation? How Do We Know? In: EHLERMANN, Claus Dieter; ATANSIU, Isabela 
(ed.). The Interaction Between Competition Law and IP Law: European Competition 
Law Annual, 2005. Oxford: Hart, 2007, p. 633-645. 

FOX, Eleanor M. The Battle for the Soul of Antitrust. California Law Review, v. 75, n. 3, 
p. 917-923, maio 1987. 

FOX, Eleanor M.; SULLIVAN, Lawrence A. Antitrust Retrospective and Prospective: 
Where Are We Coming From? Where Are We Going? New York University Law 
Review, v. 62, n. 936, 1987. 

GERADIN, D.; AHLBORN, C.; DENICOLÒ, V.; PADILLA, J. DG Comp’s Discussion 
Paper on Article 82: Implications of the Proposed Framework and Antitrust Rules for 
Dynamically Competitive Industries. mar. 2006. Disponível em: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=894466, Acesso em: 16 jan. 2019. 

GERANDIN, Damien. Limiting the Scope of Article 82 EC: What Can the EU Learn From 
the U.S. Supreme Court’s Judgment in Trinko in the Wake of Microsoft, IMS and 
Deutsche Telekom? Common Market Law Review, v. 41, n. 6, p. 1.519-1.553, 2004.  

GOMES, Orlando. Contratos. 24 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. 

GONÇALVES, Priscila Brolio. A obrigatoriedade de contratar como sanção fundada 
no Direito Concorrencial brasileiro. 2008, 341 f. Tese (Doutorado em Direito) – 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

GORDON, W. A property right in self-expression: equality and individualism in the 
natural law of intellectual property. Yale Law Journal, v. 102, n. 7, p. 1.533-1.609, 1993. 

GOVAERE, I.; ULLRICH, H. (ed.). Intellectual Property, Market Power and the 
Public Interest. Bruxelas: P.I.E. Peter Lang, 2008. [Cahiers Du Collège d’Europe / 
College of Europe Studies v. 8]. 



207 

GRAU, Eros R.; FORGIONI, Paula. Ainda um novo paradigma dos contratos? In: O 
Estado, a empresa e o contrato. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 15-23. 

GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica da Constituição de 1988. 8 ed., rev. e atual. 
São Paulo: Malheiros, 2003. 

HARDIN, G. 1968. The Tragedy of the Commons. Science, v. 162, n. 3.859, p. 1.243-
1.248, 1968. 

HATZOPOULOS, Vassilis. Refusal to Deal: The EC Essential Facilities Doctrine. In: 
AMATO, Giuliano; EHLERMANN, Claus-Dieter. EC Competition Law: A Critical 
Assessment. Oxford; Portland, Oregon: Hart, 2007, p. 333-375. 

HOVENKAMP, Hebert. Economics and Federal Antitrust Law. Saint Paul, MN: West 
Publishing, 1985. 

HOVENKAMP, Hebert. Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and its 
Practice. 4. ed. St. Paul: West Group, 2011. 

HOVENKAMP, Herbert. IP and Antitrust Policy: A Brief Historical Overview. University 
of Iowa Legal Studies Research Paper, n. 05-31, dez. 2005. Disponível em: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=869417. Acesso em: 16 jan. 2019. 

HOVENKAMP, Herbert; JANIS, Mark D.; LEMLEY, Mark A.; LESLIE, Christopher R.; 
CARRIER, Michael A. IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to 
Intellectual Property Law. Austin, Aspen, 2010. 

HUGHES J. The Philosophy of Intellectual Property. Georgetown Law Journal, n. 77, p. 
287-366, dez. 1988. 

INACIO, Alexandre; BARROS, Betina. Produtores acusam a Monsanto de “segurar” 
semente convencional. Valor Econômico,   jul. 2010. Disponível em: 
https://www.valor.com.br/arquivo/835861/produtores-acusam-monsanto-de-segurar-
semente-convencional. Acesso em: 25 ago. 2018. 

 jan. AZEVEDO, Paulo Furquim de. Contratos: uma perspectiva econômica. In: 
ZYLBERSZTAJN, Décio; SZTAJN, Rachel. Direito e economia: análise econômica do 
direito e das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 112-136. 

JONES, A.; SUFRIN, B. EU Competition Law: Text, Cases, and Materials. Oxford: 
Oxford University, 2014. 

JUNQUEIRA LEITE, Márcio. Patentes de segundo uso no brasil. São Paulo: Almedina, 
2015. 



208 

KÄSEBERG, T. Intellectual Property, Antitrust and Cumulative Innovation in the EU 
and the US. Oxford: Hart, 2012. [Hart Studies in Competition Law]. 

KATS, Ariel. Making Sense of Nonsense: Intellectual Property, Antitrust, and Market 
Power. Arizona Law Review, v. 49, n. 4, p. 837-909, 2007. Disponível em: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=702462. Acesso em: 19 mar. 2018. 

KATS, M., SHELANSKI, H. “Mergers and Innovation”. Antitrust Law Journal, v. 74, n. 
1, p. 1-85, 2007. 

KILLICK, J. IMS and Microsoft Judged in the Cold Light of IMS. The Competition Law 
Review, v. 1, n. 2, p. 23-47, 2004. 

KILMAR, S. G. Patentes Essenciais à Implementação de standards: efeitos 
anticompetitivos e as soluções propostas pelos Direitos Patentário e Concorrencial. 2018. 
Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo. São Paulo, 2018. 

KITCH, E. The Nature and Function of the Patent System. The Journal of Law and 
Economics, v. 20, n. 2, p. 265-290, 1977. 

KORAH, Valentine. An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice. 8. 
ed. Oxford: Hart, 2004 

KORAH, Valentine. The Interface Between Intellectual Property and Antitrust: The 
European Experience, Antitrust Law Journal, v. 69, n. 3, p. 801-839, 2001. 

KORAH, Valentine; O’SULLIVAN Dennis. Distribution Agreements Under the EC 
Competition Rules. Oxford; Portland, Oregon: Hart, 2002. 

KWOK, Kelvin Hiu Fai. A New Approach to Resolving Refusal to License Intellectual 
Property Rights Disputes. Word Competition, v. 34, n. 2, p. 262-263, 2011. 

LAMPING, Matthias. Refusal to License as an Abuse of  Market Dominance: From 
Commercial Solvents to Microsoft. In: HILTY, R. M.; LIU, K. C. Compulsory Licensing: 
Practical Experiences and Ways Forward. Berlin; Heidelberg: Springer, 6 fev. 2015. 
Disponível em: https://ssrn.com/abstract=2561361. Acesso em: 16 jan. 2019. 

LEMLEY, Mark A. A New Balance Between IP and Antitrust. Southwestern Journal of 
Law and Trade in the Americas, v. 13, p. 237, 1 abr. 2007. Stanford Law and 
Economics Olin Working Paper, n. 340, abr. 2007. Disponível em: 
https://ssrn.com/abstract=980045. Acesso em: 16 jan. 2019. 

LÉVÊQUE, François; MÉNIÈRE, Yann. The Economics of Patents and Copyright. 
Berkeley Electronic, jul. 2004. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=642622. Acesso 
em: 16 jan. 2019. 



209 

LIANOS, Ioannis; KATALEVSKY, Dmitry; IVANOV, Alexey. The Global Seed Market, 
Competition Law and Intellectual Property Rights: Untying the Gordian Knot. CLES 
Research Paper Series, 1 fev. 2016. Disponível em: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2773422. Acesso em: 16 jan. 2019. 

LILLA, Paulo Eduardo. Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência: uma 
abordagem sob a perspectiva do Acordo TRIPs. Belo Horizonte: Quartier Latin, 2014. 

LIM, Daryl. Self-Replicating Technologies and the Challenge for the Patent and Antitrust 
Laws. Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, v. 32, n. 1, p. 101-190, 2013. 
Disponível em: https://papers.ssrn.com/abstract=2350426. Acesso em: 16 jan. 2019. 

LIMA LOPES, José Reinaldo. Raciocínio jurídico e economia. Revista de Direito Público 
da Economia. Belo Horizonte, ano 2, n. 8, p. 137-170, out./dez. 2004. 

MACHLUP, Fritz; PENROSE, Edith. The Patent Controversy in the Nineteenth Century. 
The Journal of Economic History, v. 10, n. 1, p. 1-29, maio 1950. Disponível em: 
http://c4sif.org/wp-content/uploads/2010/09/Machlup-Penrose-The-Patent-Controversy-in-
the-Nineteenth-Century-1950-b.pdf. Acesso em: 27 out. 2018. 

MACNEIL, Ian R. O novo contrato social: uma análise das relações contratuais 
modernas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

MAGGIOLINO, Mariateresa. The Economics of Antitrust and Intellectual Property Rights. 
[1 fev. 2010]. In: ANDERMAN, Steven; EZRACHI, Ariel (ed.). Intellectual Property 
and Competition Law. Oxford: New Frontiers, 2011. Disponível em 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1674834. Acesso em: 03 abr. 2017. 

MALAJOVICH, Maria Antonia. A biotecnologia. 2. ed. Rio de Janeiro: BTeduc, 2016. 
Disponível em: https://bteduc.com/livros/Biotecnologia_2016.pdf. Acesso em: 16 jan. 
2019. 

MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo 
regime das relações contratuais. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista do Tribunais, 
2006. 

MARQUES, Remédio. Propriedade intelectual e interesse público. Boletim da Faculdade 
de Direito: Universidade de Coimbra, v. 79, p. 293-354, 2003. 

MATSON, James; TANG, Minli; WYNN, Sarah. Seeds, Patents and Power: The Shifting 
Foundation of Our Food System. 1 nov. 2014. Disponível em: 
https://ssrn.com/abstract=2525120; http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2525120. Acesso em: 16 
jan. 2019. 

MESSINA, M. Article 82 and the New Economy: Need for Modernisation? The 
Competition Law Review, v. 2, n. 2, p. 73-98, 2006. 



210 

NUSDEO, Fábio. Curso de economia: introdução ao Direito Econômico. 3. ed. São 
Paulo: RT, 2001. 

OCTAVIANI, Alessandro. Recursos genéticos e desenvolvimento: os desafios furtadiano 
e gramsciano. 2008. Tese (Doutorado em Direito Econômico e Financeiro) – Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008. 

OLIVEIRA, Glauco Avelino Sampaio. Mercado de insumos para cimento: aspectos 
estruturais e exercício empírico. Documentos de Trabalho. Brasília: CADE, n. 002/2015, 
nov. 2015. Disponível em: http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-
institucionais/dee-publicacoes-anexos/documento-de-trabalho-dee-002-2015.pdf. Acesso 
em: 30 set. 2018. 

ORCESI DA COSTA, Carlos Celso. Controle externo nas companhias. Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico, Financeiro. São Paulo, n. 44, p. 70-75, out-dez, 1981.  

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT – 
OECD. Intellectual Property Rights. 2005. Disponível em 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP(20
04)24&docLanguage=En. Acesso em: 13 set. 2018. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Doc. 
WIPO/BIOT/CE-I/3, Par. 22. Disponível em: https://www.wipo.int/mdocsarchives/ 
BIOT_CE_84/BIOT_CE_84_I_3_E.pdf. Acesso em: 16 jan. 2019. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Members of the 
International Union for the Protection of New Varieties of Plants. 13 out. 2017. 
Disponível em: https://www.upov.int/export/sites/upov/members/en/pdf/pub423.pdf. 
Acesso em: 14 set. 2018. 

PARANHOS, Mário Cosac Oliveira. Contratos Associativos: Liames Contratuais como 
Atos de Concentração. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro – RDM, n. 166/167. 

PETIT, Nicolas. The Antitrust and Intellectual Property Intersection in European Union 
Law. [17 jun. 2016]. In: BLAIR, Roger D.; SOKOL, D. Daniel (ed.). Handbook of 
Antitrust, Intellectual Property and High Tech. Cambridge: Cambridge University, 
2017. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=2796670. Acesso em: 16 jan. 2019. 

PHILLIPS MCDOUGALL. The Cost and Time Involved in the Discovery, 
Development and Authorization of a New Plant Biotechnology Derived Trait. 2011. 
Disponível em: https://croplife.org/wp-content/uploads/pdf_files/Getting-a-Biotech-Crop-
to-Market-Phillips-McDougall-Study.pdf. Acesso em: 25 out. 2018. 

POSNER, Richard A. Economic Analysis of Law. 4. ed. Boston: Little, Brown and 
Company, 1992. 



211 

POSNER, Richard. Theories of Economic Regulation. [1974]. Tradução Mariana Mota 
Prado. In: MATTOS, Paulo et al. (org.). Regulação econômica e democracia: o debate 
norte-americano. São Paulo: Editora 34, 2004, p. 49-80. 

RIBEIRO, Joaquim de Souza. O problema do contrato: as cláusulas contratuais gerais e o 
princípio da liberdade contractual. Coimbra: Almedina, 1999.  

RICH, Giles S. Are Letters Patent Grants of Monopoly? Western New England Law 
Review, v. 15, n. 2, p. 239-255, 1993.  

ROBINSON, William C. The Law of Patents for Useful Inventions. Boston: Little, 
Brown, 1890. 

ROPPO, Enzo. O Contrato. Coimbra: Almedina, 2009. 

SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: as condutas. São Paulo: Malheiros, 
2003. 

SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: as estruturas. São Paulo: Malheiros, 
1998. 

SALOMÃO FILHO, Calixto. Função social do contrato: primeiras anotações. RDM, n. 
132, p. 7-24, out/dez. 2003. 

SALOMÃO FILHO, Calixto. Recusa de contratar: disciplina jurídica. In: Regulação e 
concorrência: estudos e pareceres. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 137-150. 

SCHUMPETER, Joseph A. Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper 
Perennial, 1976.  

SCREPANTI, E.; ZAMAGNI, S. An Outline of the History of Economic Thought. 
Oxford: OUP, 2005. 

SEELEN, Christopher M. The Essential Facilities Doctrine: What Does It Mean To Be 
Essential. Marquette Law Review, v. 80, n. 4, p. 1.117-1.133, 1997. 

SHAPIRO, C. Competition and Innovation: Did Arrow Hit the Bull’s Eye? In: LERNER, 
J.; STERN, S. (ed.). The Rate and Direction of Inventive Activity Revisited. Chicago: 
University of Chicago, 2011, p. 361-404. 

SHROEDER, Jeanne L. Economic rationality. Economic Rationality in Law and 
Economics Scholarship. Oregon Law Review, 2010. Disponível em: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=245488. Acesso em: 16 jan. 2019. 



212 

SIDAK, J. G.; TEECE, D.J. Dynamic Competition in Antitrust law. Journal of 
Competition Law & Economics, v. 5, n. 4, p. 581–631, 2009. Disponível em: 
https://www.criterioneconomics.com/docs/dynamic-comp1.pdf. Acesso em: 16 jan. 2019. 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 41. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2018. 

SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual. 5. ed. Barueri SP. Manole, 2014. 

SOMENSI, Ludmila. O exercício abusivo do direito de propriedade intelectual como 
infração à ordem econômica. 2017. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. 

STIGLITZ, Joseph E. Economic Foundations of Intellectual Property Rights. Duke Law 
Journal, v. 57, p. 1.693-1.724, 2008. Disponível em: 
https://pdfs.semanticscholar.org/fc35/a6693e4f658eacf35af1a2b3badb4ff4fd72.pdf. 
Acesso em: 16 jan. 2019. 

SULLIVAN, Lawrence; GRIMES, Warren. The Law of Antitrust: An Integrated 
Handbook. West Group, 2000. 

TEMPLE LANG, John. Anticompetitive Abuses under Article 82 Involving Intellectual 
Property Rights. In: EHLERMANN, Claus Dieter; ATANSIU, Isabela (ed.). What Is an 
Abuse of a Dominant Position? European Competition Law Annual, 2003. Oxford: Hart, 
2007, p. 589-658. 

TEPEDINO, Gustavo. A constitucionalização do direito civil: perspectivas interpretativas 
diante do novo código. In: FIUZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno 
Torquato de Oliveira (coord.). Direito civil: atualidades. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. 

UNCTAD; ICTSD. Resource Book on TRIPS and Development: An Authoritative and 
practical guide to the TRIPS Agreement. Cambridge: Cambridge University, 2005. 
Disponível em: https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2204. 
Acesso em: 16 jan. 2019. 

VACCA, Ryan G.; COLE, Benjamin M.; HORTON, Brent J. Food for Thought: 
Genetically Modified Seeds as De Facto Standard Essential Patents. University of Akron 
Legal Studies Research Paper, n. 13-07, mar. 2014. Disponível em: 
http://ssrn.com/abstract=2245887. Acesso em: 16 jan. 2019. 

VESTERDORF, Bo. Article 82 EC: Where Do We Stand After the Microsoft Judgment? 
Global Antitrust Review, n. 1, p. 1-14, 2008. 

WILLIAMSON, Oliver. The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, 
Relational Contracting. New York-London. The Free Press-Colier Macmillan Publishers, 
1986. 



213 

WISH, Richard. Competition Law. 5 ed. Oxford University, 2005. 

ZUCOLOTO, Graziela Ferrero; FREITAS, Rogério Edivaldo. Propriedade intelectual e 
aspectos regulatórios em biotecnologia: Brasil. In: ZUCOLOTO, Graziela Ferrero; 
FREITAS, Rogério Edivaldo (org.). Propriedade intelectual e aspectos regulatórios em 
biotecnologia. Brasília: IPEA, 2013. Disponível em: 
http://protec.org.br/uploads/paginas/file/Propriedade%20Intelectual%20e%20aspectos%20
regulat%C3%B3rios%20em%20biotecnologia.pdf. Acesso em: 19 dez. 2018. 


