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RESUMO 

TERNG, Vivian. Agrupamento de patentes: efeitos concorrenciais e à inovação. 2018. 165 

p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2018. 

 

A presente dissertação de mestrado tem por objetivo analisar os acordos de agrupamento 

de patentes (pools de patentes), com enfoque em seus impactos na concorrência e na 

inovação. Os ativos intelectuais tornaram-se indubitavelmente um importante fator na 

estratégia de negócios e cada vez mais as empresas buscam parcerias de transferência de 

tecnologia para maximizar seus investimentos em inovação. Nesse contexto, surgem os 

pools de patentes. Assim, este trabalho visa analisar de forma detalhada essa modalidade 

de compartilhamento de tecnologia, no intuito de identificar suas tensões e traçar os liames 

dos efeitos positivos e negativos resultantes dos pools à luz da legislação brasileira e da 

experiência estrangeira. Para tanto, o primeiro capítulo expõe aspectos sobre a propriedade 

intelectual, o exercício abusivo do direito das patentes e aspectos concorrenciais, bem 

como a interface existente entre os campos da Propriedade Intelectual e do Direito 

Concorrencial. O segundo capítulo aborda as práticas envolvendo a exploração de direitos 

de patentes dentro do contexto dos mercados de inovação e tecnologia. Para tanto, são 

analisadas as principais questões relacionadas aos mercados tecnológicos que acarretam na 

sobrecarga no sistema de patentes, causando falhas e ineficiências. A terceira parte do 

trabalho destina-se a realizar uma análise pormenorizada dos agrupamentos de patentes, 

percorrendo conceitos e elementos centrais que caracterizam um pool. Ainda, de modo a 

responder quando e como esses acordos podem ser autorizados, o terceiro capítulo 

examina o tema sob o prisma das possíveis eficiências oriundas de sua formação. Já no 

quarto e último capítulo, são apresentados os possíveis problemas decorrentes dos pools de 

patentes que ensejam a diminuição dos incentivos para inovar,  e as consequentes 

preocupações de ordem concorrencial. Finalmente, a conclusão procura sintetizar as 

principais discussões e ideias examinadas ao longo do trabalho, de modo a avaliar o papel 

dos pools de patentes e como eles interferem no mercado - seja como veículo para 

estimular a concorrência e incentivos à inovação pelos benefícios gerados, seja como 

ferramenta para reduzir a competição devido a seus potenciais efeitos deletérios. 

Palavras-chave: Pool de patentes. Acordos de Agrupamento. Patentes. Inovação. Direitos 

de Propriedade Industrial. Direito Concorrencial.  

 





ABSTRACT 

TERNG, Vivian. Patent pool: Effects on the Competition and Innovation. 2018. 165 p. 

Dissertation (Master) – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

The purpose of this dissertation is to analyze the patent pool agreements, notably their 

impacts on competition and innovation. Intellectual assets have undoubtedly become an 

important factor in the business strategy and companies are increasingly seeking for 

technology transfer partnerships to maximize their investments in innovation. In such 

context, patent pools arise. Therefore, this work aims at a detailed analysis of this 

technology sharing model, in order to identify issues and draw nexus of the positive and 

negative effects raised by the pools in light of the Brazilian legislation and foreign 

experience. To this end, the first chapter addresses elements of intellectual property, patent 

misuse and their implications in the antitrust field, as well as the interface between 

Intellectual Property and Competition Law. Chapter two deals with the practices involving 

patent rights exploitation within the markets of innovation and technology. For such 

purpose, the work presents an outline of the main concerns related to technology markets 

that overload the patent system, triggering failures and inefficiencies. The third part of this 

work carries out a detailed review of the patent pool, including its definition and the 

central elements that characterize a pool. Additionally, to illustrate when and how this type 

of agreements would receive a green light, chapter three also scrutinizes the alleged 

efficiencies arising from patent pools formation. The fourth and last chapter discusses the 

potential concerns caused by the patent pools, which may decrease the incentives for 

innovation and its impact on competition. Lastly, the conclusion seeks to summarize the 

main discussions and ideas provided throughout the dissertation, in order to investigate the 

role of patent pools and how they affect the market – either as a vehicle to promote 

competition and incentives to innovate through its benefits or as a tool to decrease 

competition due to its potential harmful effects. 

 

Keywords: Patent Pool. Pooling Agreement. Patents. Innovation. Industrial Property 

Rights. Antitrust Law.  
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INTRODUÇÃO 

Diante do aumento da importância dos bens intangíveis nas atividades da 

sociedade nos dias atuais, a propriedade intelectual acaba sendo, por muitas vezes, o 

principal ativo estratégico de novos negócios detido por um agente econômico1. Nesse 

sentido, sobretudo nos mercados dependentes de constantes criações e inovações, observa-

se a emergência de uma nova modalidade de negócios envolvendo patentes: os pools de 

patentes. 

Antes de tudo, as patentes são consideradas bens incorpóreos e ubíquos, 

inesgotáveis e ilimitados, que seguem o produto onde quer que ele esteja assumindo, na 

essência, um caráter cosmopolita e internacional.2 E é exatamente a partir dessas principais 

características das patentes que decorre a problemática do tema que ora se pretende 

estudar. 

A proteção conferida pela patente reduz incertezas quanto ao retorno do 

investimento, de modo que proporciona um ambiente de competitividade entre as empresas 

para geração de ativos de conhecimento e comercialização de novos produtos e processos. 

Assim, o propósito do sistema de patentes é justamente fomentar a inovação, a 

competitividade e o crescimento econômico em benefício da sociedade. 

Há, contudo, diversos problemas relacionados ao funcionamento do referido 

sistema, os quais têm suscitado debates e questionamentos quanto ao cumprimento de seus 

objetivos primordiais e o modo de enfrentar os novos desafios que emergiram com a 

economia do conhecimento.3 

Isso porque, muito embora certos produtos e procedimentos requisite apenas o 

emprego de uma única patente, um uso mais efetivo dessa propriedade imaterial ocorrerá 

 
                                                             
1     Nesse sentido, o recente relatório da Organização Mundial da Propriedade Intectual de 2017 aponta que: 

“[...] firms have increasingly used market-based strategies to overcome scattered IP rights and solve 
disputes. Firms engage in collaborative IP strategies involving technology cross-licensing, patent pools, 
patent clearing houses and other collaboration”. Vide WIPO. World Intellectual Property Report 2017: 
Intangible capital in global value chains. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2017, p. 110. 

2  BARBOSA, D. Do bem incorpóreo à propriedade intelectual. 2009. 
3  POTTERIE, B. The quality factor in patent systems. ECARES working paper 2010-027, 2010; Université 

Libre de Bruxelles and Bruegel. Bruxelas. Disponível em: <http://www.epip.eu/conferences/epip05/ 
papers/van%20Pottelsberghe.pdf>. Acesso em: 6 jun. 2017. 
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somente com a combinação de diversas patentes. As patentes adquirem seu verdadeiro 

valor quando empregadas de forma agregada, como parte de um portfólio.  

De fato, torna-se cada vez mais comum as empresas buscarem parcerias no 

intuito de maximizar seus investimentos em inovação. Tal colaboração privada, a priori, 

viabilizaria a promoção de benefícios sociais, na medida em que “estimula uma divisão 

eficiente do trabalho, reduz os riscos da inovação e promove a interoperabilidade entre 

produtos complementares”.4 

É justamente nesse contexto que surgem os pools de patentes. Como será 

explorado neste trabalho, o pool de patentes – denominado também por agrupamento de 

patentes – constitui um acordo entre dois ou mais titulares de patentes, com o objetivo de 

licenciarem tais direitos entre si ou para terceiros. 

 Um pool pode ser organizado das mais diversas formas: abrange desde um 

simples acordo contratual entre dois titulares com o objetivo de licenciamento de 

tecnologia até uma única entidade criada especificamente para esse fim, ou mesmo um 

arranjo constituído pelos mais diversos proprietários de patentes para tecnologias 

complexas que requerem patentes complementares para o desenvolvimento de novos 

produtos e serviços. 

Nesse sentido, os pools visam ao compartilhamento de patentes entre seus 

detentores, a fim de “lhes permitir a exploração conjunta de seus direitos exclusivos, 

formando um pacote de licenças a ser ofertado a terceiros interessados”.5 Em geral, essas 

patentes podem ser dispostas a uma joint venture ou uma empresa criada com um 

propósito específico para administrar e licenciar a terceiros o portfólio de patentes. 

Assim, essa “comunidade” de propriedade intelectual, formada pelo 

agrupamento de diversas patentes, justifica-se, conforme será abordado no capítulo 2, 

como uma alternativa à superação dos anticomuns, bem como fazer frente ao combate de 

 
                                                             
4  SILVA, D. Pools de patentes: impactos no interesse público e interface com problemas de qualidade do 

sistema de patentes (Tese de doutorado). UFRJ Instituto de Economia. Rio de Janeiro. 2012.  
5  LILLA, P.. Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência. Editora: Quartier Latin. 2013. 
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problemas advindos da interação das várias formas de patentes – podendo ser estas 

complementares, bloqueantes, essenciais – que formam um “emaranhado de patentes”.6 

Apesar de sua grande relevância em mercados que envolvam tecnologia, o pool 

de patentes é ainda pouco explorado no direito brasileiro. Isso pode ser mais bem 

evidenciado ao se verificar, comparativamente, a quantidade de pesquisas e publicações 

estrangeiras sobre o assunto, principalmente da literatura norte-americana e europeia. 

Uma possível causa à incipiente discussão sobre o tema no Brasil seria o 

desenvolvimento tardio dos setores tecnológicos no país frente aos Estados Unidos e à 

Comunidade Europeia. Contudo, diante de mercados progressivamente globalizados, 

competitivos e dependentes de inovações tecnológicas, as empresas inseridas em dos 

mercados de inovação (sejam nacionais ou estrangeiras) cada vez mais passam a se atentar 

à importância da utilização de patentes como instrumento competitivo, assim como para a 

importância da exploração das patentes como fonte de informação tecnológica.  

O presente trabalho tem por objetivo apresentar e analisar algumas das 

estratégias adotadas na exploração dos direitos de patentes nos mercados de tecnologia e 

inovação, bem como os possíveis benefícios e riscos do pool de patentes, tendo em vista as 

preocupações de ordem concorrencial que podem ser suscitadas. De forma a delimitar o 

tema proposto, a dissertação é estruturada em quatro capítulos, além de introdução e 

conclusão. 

Nessa linha, o capítulo 1 traz considerações iniciais sobre o regime da 

propriedade intelectual e direito da concorrência, de modo a contextualizar e fixar alguns 

conceitos para a delimitação do trabalho proposto. Para tanto, em primeiro lugar, será 

necessário realizar um estudo sobre a proteção jurídica conferida pela propriedade 

intelectual. Em particular, a propriedade industrial no que tange às patentes, com a 

exposição das características, funções e prerrogativas relacionadas aos bens jurídicos 

tutelados.  

 
                                                             
6  Segundo Carl SHAPIRO em Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-

Setting (2001), o emaranhado de patentes (patent thicket) consiste em uma densa rede de direitos de 
propriedade intelectual sobrepostos, que uma companhia deve cortar, abrindo caminho para que possa 
efetivamente comercializar nova tecnologia. 
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O primeiro capítulo abordará, a seguir, questões envolvendo o abuso de direito, 

em especial o exercício abusivo na exploração dos direitos de patentes. Também serão 

analisados os aspectos concorrenciais que podem recair sobre uma patente. Para fechar 

esse bloco introdutório, serão examinadas as interfaces existentes entre dois campos do 

Direito, Propriedade Industrial e Direito Concorrencial.  

Com isso, pretende-se abrir a discussão para o que será estudado ao longo da 

dissertação no que tange ao uso das patentes como forma estratégica de negócio. 

No capítulo 2, serão abordadas as práticas envolvendo a exploração do direito 

das patentes dentro no contexto dos mercados de inovação, de suma importância para 

entender os motivos que justificariam a formação de pool de patentes. Nesse sentido, em 

mercados dependentes das constantes criações e inovações, observa-se a emergência de 

uma nova modalidade de negócios em propriedade intelectual, de modo que os agentes 

econômicos cada vez mais passam a se atentar para a importância da utilização de patentes 

como instrumento competitivo. 

Para tanto, serão analisadas algumas questões enfrentadas pelo sistema de 

patentes em mercados tecnológicos, as quais acarretam em sua sobrecarga, causando falhas 

e ineficiências. De tal modo, será necessário apresentar as classificações de acordo com as 

relações que as patentes podem ter entre elas, sejam elas substitutas, complementares, com 

função de bloqueio ou ainda independentes. Após, serão trazidas algumas considerações 

sobre uma modalidade específica de licenciamento de patentes: qual seja, as licenças 

cruzadas, para então adentrar nas situações em que patentes são utilizadas de modo 

estratégico como forma de negócio. 

Cumpre assim destacar que em razão do aumento da importância dos bens 

intangíveis na maioria das atividades econômicas, estes acabam por muitas vezes sendo o 

principal ativo detido por um agente econômico. Como consequência, surgem os 

fenômenos relacionados à: inundação de patentes (patent flooding); patentes “submarinas” 

(submarine patent) e os chamados patent trolls. 

Ainda, de suma importância para a concatenação do estudo, será feito um exame 

de alguns problemas adicionais que os mercados tecnológicos enfrentam, tais como: a 

questão do patent thicket e a chamada tragédia dos “anticomuns”, a fim de se verificar se o 
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pool de patente seria uma eventual resposta a eles. A partir de então, pretende-se também 

trazer o conceito do pool de patente, dentro do contexto da chamada inovação aberta. 

Este segundo capítulo visa, portanto, demonstrar como os ativos intelectuais têm 

se tornado um importante fator na estratégia de negócios das empresas nos atuais mercados 

de inovação, a partir das mais diversas formas que as patentes são exploradas. 

No capítulo seguinte, será realizada uma análise pormenorizada dos pools de 

patentes, percorrendo seus conceitos e elementos centrais que caracterizariam um pool. De 

modo a verificar por que e quando um pool de patente pode ser autorizado, o capítulo 3 

traz as considerações sob o prisma das eficiências oriundas da formação de um pool de 

patentes. 

Após desenvolver o estudo sobre o licenciamento de patentes e as peculiaridades 

do pool de patentes no atual sistema de propriedade industrial, através da identificação de 

seus principais aspectos e as questões decorrentes, buscar-se-á apurar os impactos centrais 

deste instituto. Nesse sentido, será exposto como o pool de patentes é tratado pelos países 

que possuem uma doutrina e jurisprudência mais maduras em relação a este tema. Já 

encaminhando para o encerramento do terceiro capítulo, serão abordados precedentes e 

orientações concedidos principalmente pelas autoridades dos Estados Unidos da América e 

da União Europeia. 

Do exposto, o capítulo 3 tem por objetivo verificar e entender se e quando um 

pool poderia gerar efeitos pró-competitivos no mercado afetado pela formação de tais 

agrupamentos. 

Por outro lado, conforme será abordado no capítulo 4, essa modalidade 

colaborativa entre agentes econômicos para a administração de direitos de propriedade 

intelectual pode também encontrar alguns entraves. Particularmente, serão examinados 

possíveis problemas decorrentes dos pools de patentes, que poderiam ensejar na 

diminuição dos incentivos para inovar, bem como em preocupações de ordem 

concorrencial. 

Para tanto, serão discutidos neste último capítulo questões ligadas à verificação 

da característica e validade das patentes incluídas dentro de um pool, bem como alguns dos 

fatores contratuais que poderiam facilitar a ocorrência de um ilícito de natureza 
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concorrencial, tais como: existência de cláusulas de grantback, existência de exclusividade 

e, ainda, a forma estipulada para a concessão de licenças parciais e licenciamento 

independente. 

Na sequência, pretende-se avaliar determinadas práticas comportamentais por 

meio do pool de patentes e que culminariam em atos ilícitos. Nesse contexto, serão 

analisadas as hipóteses de emprego do pool para (i) constituição de cartel e atos colusivos; 

(ii) formar de barreiras à entrada; (iii) fixar ou aumentar preços; (iv) eliminar a competição 

entre detentores de patentes rivais; (v) facilitar a prática de venda casada; ou ainda, (vi) 

facilitar o acesso e troca de informações concorrencialmente sensíveis. 

Em seguida, são feitos comentários sobre a forma pela qual os acordos de 

licença cruzada de portfólios de patentes e de consórcios de patentes devem ser tratados 

em uma análise concorrencial, seja em sede do controle preventivo de estruturas ou, ainda, 

pelo controle repressivo de condutas. Por fim, também se analisará a jurisprudência do 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) que envolveu o tema dos pools de 

patentes. 

Dessa forma, o ponto principal a ser enfrentado neste trabalho é trazer à tona 

questões relacionadas aos meios de exploração dos direitos de patentes nos mercados de 

inovação; e, com isso, verificar de que maneira acordos celebrados entre agentes 

econômicos privados podem interferir no mercado, seja estimulando a competição e 

incentivos à inovação pelos benefícios gerados, seja diminuindo o ambiente competitivo 

frente aos possíveis efeitos deletérios. 
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1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O REGIME DA PROPRIEDADE 
INTELECTUAL E DIREITO DA CONCORRÊNCIA 

É indubitável que todo trabalho intelectual requer investimentos em tempo e 

recursos. A evolução da humanidade e da ciência somente aconteceu devido ao esforço 

criativo e inventivo de alguns que proporcionaram à coletividade o substrato para o 

progresso. E o reconhecimento do conteúdo econômico aos bens imateriais se mostra 

essencial para o incentivo e continuidade da pesquisa científica, imprescindível ao 

desenvolvimento econômico e social. 

A propriedade intelectual, em definição tratada por Gama CERQUEIRA, 

abrange todo o conjunto de direitos resultantes das concepções da inteligência e do 

trabalho intelectual, encarados principalmente sob o aspecto do proveito material e que 

deles possa resultar.7 Em resumo, contempla as regras que regem a propriedade dos bens 

incorpóreos, como obras artísticas e científicas, invenções, descobertas, entre outros. Esse 

ramo do direito é, por sua vez, composto por duas subclasses dotadas de domínio e 

princípios próprios, quais sejam, o direito autoral8 e a propriedade industrial. 

Enquanto o primeiro abrange a chamada propriedade literária, científica e 

artística, entendida como o conjunto de prerrogativas de ordem moral e patrimonial que se 

interpenetram quando da disponibilização pública de uma obra, protege e tutela a atividade 

inventiva no ambiente cultural;9 o segundo compreende o conjunto de institutos jurídicos 

que visam garantir os direitos sobre as produções intelectuais do domínio da indústria e 

assegurar a lealdade da concorrência comercial e industrial, protegendo as criações 

inventivas voltadas à indústria. 

Nesse sentido, Newton SILVEIRA afirma que “a proteção jurídica ao fruto 

dessa criatividade [do homem] se dividiu em duas áreas: a criação estética é objeto do 

 
                                                             
7  GAMA CERQUEIRA, J. da. Tratado da propriedade industrial. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 01, p. 

68, 1946. 
8  A propriedade autoral envolve as obras artísticas, literárias e científicas em geral, assim como os 

softwares (programas de computador). Essa espécie também é tutelada juridicamente e regida por 
legislação específica: a Lei de Direitos Autorais (Lei n. 9.610/1998) e a Lei do Software (Lei n. 
9.609/1998). 

9  VAZ, I. Direito econômico das propriedades. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 427. 
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direito de autor; a invenção técnica, da propriedade industrial”. 10  E, ainda, conforme 

salienta Gama CERQUEIRA: 

[...] malgrado a natureza idêntica de seu objeto, a propriedade literária, 
científica e artística e a propriedade industrial possuem domínios 
próprios, perfeitamente delimitados pela natureza especial das obras e 
produções que se incluem num e noutro desses ramos da propriedade 
imaterial, motivo por que podem ser estudados separadamente, e com 
certo critério de autonomia. Esses domínios são inconfundíveis, traçando-
se os seus limites de acordo com o caráter artístico ou industrial das 
criações.11 

Não obstante as diferenças, a propriedade intelectual – seja direito autoral ou 

industrial – decorre de um direito de propriedade temporário e variável de acordo com 

cada uma de suas modalidades, além da garantia econômica da exclusividade de uso do seu 

objeto no território em que está registrado. O objeto de proteção dessa classe de direitos de 

propriedade é o elemento que o diferencia de outras criações.12 

Partindo dessa distinção, o direito da propriedade industrial, como espécie do 

gênero propriedade intelectual, agrega a proteção dos bens incorpóreos passíveis de 

apropriação humana. Nesse sentido, o direito conferido ao titular recai sobre o produto da 

criação e não sobre o ato de criar, de modo que não impede o ato criativo de outros 

agentes. 

Nesse sentido, dispõe Tércio Sampaio FERRAZ JUNIOR:  

[O] ato de inventar a máquina não se confunde com a invenção nem esta 
com sua materialidade; a proteção de um direito intelectual [...] não é a 
proteção de um direito de monopólio limitado, isto é, de uma atividade, 
mas de uma criação intelectual objetiva, de uma propriedade.13 

Finalmente, ressalta-se que, para fins deste trabalho, abordar-se-á apenas a 

espécie propriedade industrial, ramo específico dentro da propriedade intelectual, que trata 

“da proteção jurídica dos bens incorpóreos aplicáveis tecnicamente, de forma prática, nos 

 
                                                             
10  SILVEIRA, N. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares. 3. 

ed. rev. e ampl. Barueri, SP: Manole, 2005. p. 5. 
11  GAMA CERQUEIRA, J. da. Tratado da propriedade industrial cit., p. 56. 
12  PIMENTEL, L. O. Propriedade intelectual e universidade: aspectos legais, Fundação. Boiteux, 

Florianópolis, 2005. p. 17-18. 
13  FERRAZ JUNIOR, T. Propriedade industrial e defesa da concorrência, In: BAPTISTA, Luiz Olavo; 

HUCK, Hermes Macelo; CASELLA, Paulo Borda. Direito e comércio internacional: tendências e 
perspectivas: estudos em homenagem ao prof. Irineu Strenger. São Paulo: LTr, 1994. p. 501. 
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diversos segmentos das indústrias”,14 regulamentada no Brasil pela Lei de Propriedade 

Industrial (Lei n. 9.279/1996), bem como os atuais debates envolvendo uma de suas 

modalidades, as patentes de invenção, como será visto a seguir. 

Assim, antes de se adentrar na análise do título do presente trabalho, serão 

apresentadas neste capítulo 1, algumas notas sobre o regime de propriedade industrial, o 

sistema patentário e o problema do uso abusivo do direito de patente, fazendo 

considerações a respeito da interface entre as áreas de propriedade intelectual e de defesa 

da concorrência, de modo a contextualizar e fixar alguns conceitos para a delimitação do 

trabalho proposto. 

1.1 Propriedade industrial e a extensão do objeto protegido pelas patentes 

Com o intuito de premiar o esforço intelectual, a lei outorga aos criadores um 

monopólio provisório de sua exploração como forma de incentivo à pesquisa e 

remuneração dos esforços criativos, pois, caso não houvesse esse retorno econômico, o 

benefício seria apenas social, de modo que, provavelmente, não existiria o equivalente 

interesse em pesquisar por parte dos agentes privados. Ou seja, a propriedade industrial 

não representa apenas um instrumento de garantia privada, mas também cumpre deveres 

com o interesse público, ao proteger o conhecimento em prol do bem-estar e de benefícios 

sociais. 

Nesse sentido, a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade 

Industrial (CUP), realizada em 1883, foi o primeiro acordo em nível global sobre 

propriedade intelectual e base do atual Sistema Internacional da Propriedade Industrial. A 

Convenção, da qual o Brasil é um dos signatários originais, não visava uniformizar as leis 

nacionais, mas tão somente previa uma ampla liberdade legislativa para cada país no que 

tange à regulação das patentes,15  estipulando alguns princípios gerais de proteção aos 

direitos industriais, como o do tratamento nacional e o da territorialidade. 

 
                                                             
14  DI BLASI, G. A propriedade industrial. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 29-30. 
15  BARBOSA, D. Uma introdução à propriedade intelectual. 2010. Disponível em: 

<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>, p. 165. Acesso em: 17 jun. 2017. 
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Assim, no âmbito nacional, o direito da propriedade industrial no Brasil 

encontra sua base em disposição constitucional que está inserta no rol de direitos 

fundamentais do art. 5º (inciso XXIX): 

A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário 
para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à 
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos 
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do País. (grifo nosso) 

Verifica-se, portanto, que a propriedade industrial possui status constitucional, 

sendo vários os dispositivos que enfocam sua importância, elegendo-a, inclusive, como 

garantia individual. Porém, seu conteúdo genérico deve ser analisado em harmonia com 

outras regras constitucionais, em especial o que dispõem os arts. 218, § 2º,16 e 21917 da 

Constituição Federal (CF), que preveem incentivos ao desenvolvimento econômico, ao 

bem-estar da população e à autonomia tecnológica.  

Assim, cabe destacar que a propriedade deve ser pensada em seu aspecto social, 

como determina a CF, exigindo-se que o titular do monopólio decorrente de uma patente 

exerça suas atividades com respeito ao interesse público de desenvolvimento científico, 

tecnológico, econômico e social. 

Já na esfera infraconstitucional, é na Lei n. 9.279/1996 que se institui o atual 

sistema para regulamentar os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial no 

Brasil, e outorga ao Estado a tutela tais bens incorpóreos, pela concessão de monopólios 

legais temporários, dos quais resulta o privilégio da exclusividade. 

Desse modo, a Lei de Propriedade Industrial (LPI) determina uma série de 

requisitos para a concessão do monopólio de exploração ao titular, e, ainda, pela previsão 

de sua perda em casos de violação ao interesse e à função social. 

O diploma legal dispõe em seu art. 2º que:  

 
                                                             
16  Art. 218, § 2º: “A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas 

brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional”. 
17  Art. 219: “O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o 

desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, 
nos termos de lei federal”. 
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Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, 
considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do País, efetua-se mediante: I – concessão de patentes de 
invenção e de modelo de utilidade; II – concessão de registro de desenho 
industrial; III – concessão de registro de marca. 

Ou seja, busca-se estabelecer, por meio de modalidades de propriedade 

industrial, maneiras de efetivação desses direitos, à luz dos ditames constitucionais do 

interesse social e do desenvolvimento da nação. 

Nesse contexto, as patentes concedidas são uma das formas de proteção 

conferida pelo Estado aos titulares dos direitos industriais. A patente é um título, que 

assegura o uso monopolístico de exploração de uma invenção, caso sejam verificados os 

seguintes requisitos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.18 

Conforme Rubens REQUIÃO, ao pensar em invenção, impossível não pensar 

em criação, ideia, concepção original e novidade. A invenção serve para indicar o trabalho 

de alguém que produz algo novo, com traços de ineditismo. Consiste, geralmente, na 

criação de alguma coisa inexistente, diferente da descoberta, por exemplo, que é a 

revelação de uma coisa da natureza, apenas desconhecida para a sociedade.19 

Isso significa, portanto, que a invenção não pode estar compreendida no estado 

da técnica, que a atividade de seu criador deve ser clara e, por fim, que há necessidade de 

aplicação do objeto inventado na atividade industrial. 

Para tanto, é importante diferenciar os conceitos de criação, enquanto gênero das 

espécies invenção e descoberta. Enquanto a invenção consiste na criação de algo até então 

inexistente, apresentando-se como uma solução de um problema técnico para a satisfação 

de fins determinados e necessidades funcionais, 20  a descoberta é a revelação de algo 

 
                                                             
18  Nesse sentido, Denis BARBOSA descreve tais características: “(i) novidade: tecnologia que ainda não 

tenha sido tornada acessível ao público, de forma a que o técnico, dela tendo conhecimento, pudesse 
reproduzi-la; (ii) atividade inventiva: que a inovação não decorra do estado da arte, ou seja, que o técnico 
não pudesse produzi-la simplesmente com o uso dos conhecimentos já acessíveis e (iii) utilidade 
industrial: que a tecnologia seja capaz de emprego, modificando diretamente a natureza, numa atividade 
econômica qualquer”. BARBOSA, D. Da intercessão entre patentes. 2010. Disponível em: 
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/intercessao_entre_patentes.pdf. Acesso: 2 
jan. 2018. 

19  REQUIÃO, R. Curso de direito comercial. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1, p. 343. 
20  GAMA CERQUEIRA, J. da. Tratado da propriedade industrial cit., p. 222. 
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desconhecido, mas já existente na natureza. Em síntese, a invenção se apresenta como uma 

criação intelectual de efeito técnico ou industrial. 

De acordo com Gama CERQUEIRA, a invenção ocorre sempre que a inovação 

surgir de uma percepção original daquele autor, sendo essa concepção traduzida em 

resultado peculiar, distinto, que ultrapassa a prática normal.21 

Dessa maneira, com a finalidade de estimular a atividade inventiva e o fomento 

ao investimento em pesquisa e desenvolvimento, o Estado concede exclusividade de 

exploração ao inventor, durante um período de tempo determinado, a fim de permitir o 

surgimento de novas tecnologias e novas criações. Nesse sentido, o “monopólio legal 

conferido às criações é garantia do reconhecimento e do retorno financeiro ao trabalho 

inventivo realizado e, ademais, fomento para a inovação”.22 

Trata-se de uma proteção jurídica, conferida pelo Poder Público, de bens 

incorpóreos que possuem aplicação prática na indústria e utilização no mercado. Nesse 

viés, o direito conferido ao titular recai sobre o produto da criação e não sobre o processo 

criativo, de modo que não impede o ato criativo por outros agentes.  

Na sua definição clássica, a patente é um direito, conferido pelo Estado, que dá 

ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia, mediante a outorga de uma 

propriedade. Assim já define Denis BARBOSA,23 que continua: 

Como contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento dos pontos 

essenciais do invento, a lei dá ao titular da patente um direito limitado no tempo, no 

pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condições a exclusividade de fato 

(a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito. 

A partir disso, pode-se verificar que o titular da patente possui o direito de 

excluir terceiros que exploram o objeto protegido pela patente, sem prévia autorização, 

durante um período de tempo determinado. Tal exclusividade advém como uma espécie de 

 
                                                             
21  GAMA CERQUEIRA, J. da. Tratado da propriedade industrial cit., p. 185-187. 
22  SCUDELER, M. A. A função social da propriedade industrial. In: VELÁZQUEZ, Victor Hugo Tejerina 

(org.). Propriedade intelectual: setores emergentes e desenvolvimento. Piracicaba: Equilíbrio, 2007. p. 
39. 

23  BARBOSA, D. Uma introdução à propriedade intelectual cit., p. 165. 
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gratificação aos esforços de tempo e dinheiro empregados na realização de pesquisa e 

inventos. 

A patente, portanto, assegura ao seu detentor o direito de excluir outros que 

produzam, apliquem ou comercializem a invenção protegida – sem o seu consentimento – 

durante um período de tempo limitado. Outrossim, o titular da patente ainda possui o 

direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os tais atos,24 sob 

pena de violação dos direitos de propriedade intelectual. 

Por isso, as patentes, como uma das espécies protegidas pela propriedade 

intelectual, têm como escopo principal a promoção do bem-estar social por meio do 

incentivo à pesquisa e inovação. E, com a finalidade de assegurar tais características, o 

sistema de patentes é constituído de forma a recompensar os que investem em inovação, 

para retribuir os esforços despendidos pelo inventor, por meio da concessão de um direito 

de exclusão. 

Sobre o sistema de patentes, segundo entendimento de Nuno CARVALHO:25 

[...] existe porque é a única instituição jurídica que possibilita ao inventor 
a atribuição de um preço sobre a tecnologia e, ao mesmo tempo, permite 
à sociedade a medição, com razoável eficácia, da adequação daquele 
preço. A lógica fundamental que preside ao sistema de patentes é a 
redução dos custos de transação. 

Tradicionalmente, sabe-se que as patentes são uma espécie de monopólio 

temporário com a função precípua de: (i) conferir a divulgação das invenções à sociedade 

antes protegidas por segredo industrial; (ii) aumentar o valor dos produtos com a 

introdução de novas tecnologias; (iii) facilitar o acesso a outros bens e tecnologias por 

meio de acordos de licenciamentos; além de (iv) garantir às empresas inovadoras 

segurança jurídica para investimentos em pesquisa, sem os riscos de terem suas invenções 

apropriadas indevidamente por terceiros, pelos chamados free riders.26 

 
                                                             
24  Art. 43, § 1º, da Lei n. 9.279/1996: “§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que 

terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo”. 
25  CARVALHO, N. P. de apud LABRUNIE, J. Direito de patentes: condições legais de obtenção e 

nulidade. Barueri: Manole, 2006. p. 27. 
26  Expressão que faz referência ao ato oportunista praticado por um agente econômico que se aproveita de 

investimentos realizados por outros para promover a si próprio, em outras palavras, “pega carona” nos 
recursos despendidos pelo agente inovador.  
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Contudo, cada vez mais se destaca um aspecto adicional das patentes nos 

negócios envolvendo tecnologia: a possibilidade de servir como instrumento para 

realização de negócios, a fim de garantir a racionalização do mercado da inovação, 

diminuindo os custos de transação.  

Nesse aspecto, salienta-se que, na teoria desenvolvida por Ronald COASE, em 

The Nature of the Firm 27 , o autor tenta explicar os motivos pelos quais os agentes 

econômicos optariam por encontrar soluções contratuais que permitissem tomar decisões 

alocativas sem utilizar o mecanismo do mercado baseado no preço. 

Os custos de transação, segundo COASE,28 seriam os custos de utilização do 

mecanismo de preços que conduzem a forma de transacionar e conduzir negociações entre 

agentes do mercado que, no caso das patentes, ocorreriam por meio da comercialização dos 

ativos intelectuais, tais como o licenciamento simples, licenciamentos cruzados e a 

realização de joint ventures. 

Ocorre que, como será apresentado no próximo capítulo, determinadas práticas 

inseridas no contexto ligado à estratégia agressiva ganharam intensidade nos últimos anos, 

especialmente entre empresas do ramo de alta tecnologia. Diversos fenômenos envolvendo 

o uso estratégico das patentes vêm chamando a atenção no mundo dos negócios e no modo 

de atuação dos concorrentes em determinados setores. Contudo, antes de adentrar nesse 

tópico, serão feitas algumas ponderações sobre o abuso do direito patentário, o uso das 

patentes com reflexos concorrenciais, bem como a interação entre Propriedade Intelectual 

e Direito da Concorrência. 

1.2 Exercício abusivo do direito das patentes 

A noção do abuso de direito possui origem atrelada ao Direito Romano, tendo 

sido observada nos atos emulativos (aemulatio), os quais podiam ser compreendidos como 

ações praticadas por indivíduos com a intenção deliberada de causar prejuízos a terceiros, 

ou seja, no exercício de um direito sem utilidade própria, com a intenção de prejudicar 

 
                                                             
27  COASE, R. H. The nature of the firm. Economica, v. 4, 1937. 
28  Sobre o assunto, ver COASE, R. H. The nature of the firm. Economica, v. 4, p. 386-405, 1937. 
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outrem.29 Haveria, portanto, desvio de finalidade quando determinado ato era praticado em 

desconformidade com a finalidade social da lei e as exigências do bem comum. 

Atualmente, no direito pátrio, o abuso de direito é ilícito civil disposto no art. 

187 do Código Civil brasileiro, in verbis: “Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de 

um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 

À luz dessas considerações, ocorre o abuso do exercício do direito quando se 

verifica um desvio de finalidade, ultrapassando os limites estabelecidos pelas boas práticas 

e fins socioeconômicos. Sob esse prisma, cumpre destacar alguns critérios utilizados para 

identificar tal desvio, quais sejam: intenção deliberada de causar prejuízo, ausência de 

interesse legítimo ou justificativa plausível e desvio de finalidade do direito exercido 

propriamente dito. 

Em matéria de propriedade intelectual, a ideia de abuso de direito é ligada 

sobretudo às patentes e tem como uma das origens a vertente advinda da doutrina norte-

americana do patent misuse. Teoria desenvolvida pela jurisprudência dos tribunais para 

coibir que o titular ou detentor da patente exceda seus poderes de monopólio concedidos 

pelas leis patentárias para além dos limites legais, sob pena de extinção do direito 

concedido.30 

Nesse sentido, Denis BARBOSA31 esclarece que haverá abuso do direito de 

propriedade intelectual quando houver uma extrapolação de seu conteúdo, ou seja, quando 

o titular da patente impor a terceiros restrições que vão além do escopo de sua concessão. 

Ou seja, há abuso na exploração de uma patente quando o titular ultrapassa os 

limites de seu direito, com desvio de finalidade, excedendo os limites legais do monopólio 

sob a patente concedida. Assim, o abuso decorre do poder econômico-jurídico próprio de 

 
                                                             
29  MENEZES CORDEIRO, A. Da boa-fé no direito civil. Lisboa: Almedina, 2007. p. 673-675. 
30  Nesse sentido, “the doctrine of patent misuse is a judicially developed doctrine that has been used by 

courts of equity to prevent a patentee from extending the ‘monopoly’ granted by the patent laws beyond 
its legal bounds. A patentee’s misuse of a patent will render the patent unenforceable for the duration of 
the misuse” (MARTONE, Patricia; FUESTEL JR., Richard; GILBRETH, William. The Patent Misuse 
Defense. Intellectual Property Antitrust, PLI, New York, 2001, p. 101). 

31  BARBOSA, D. B. Licenças compulsórias: abuso, emergência nacional e interesse público. Revista da 
ABPI, n. 45, mar.-abr. 2000. 
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um privilégio,32 por meio de práticas em que o interesse individual se sobrepõe ao coletivo 

de modo demasiadamente ofensivo. 

O problema ocorre quando o uso da patente tem por fim atrapalhar o 

desenvolvimento tecnológico, desvirtuando de sua finalidade imediata, qual seja, a patente 

como instrumento de incentivo ao inventor para a promoção de pesquisas e o 

desenvolvimento tecnológico e econômico do país.33 

Entre as diversas formas de desvio, tem-se (i) o abuso por excesso de poderes; 

(ii) o abuso por desvio de finalidade; (iii) o abuso como estratégia de defesa; e, por fim, 

(iv) o abuso de direito e do poder econômico.34 

Na primeira modalidade, o abuso por excesso de poderes ocorre quando o titular 

da exclusividade utiliza esse privilégio como forma de impor restrições a terceiros de 

modo anticompetitivo. Como exemplo, é possível citar os casos de abuso de patentes por 

meio de licenças ou vendas casadas; a imposição de royalties além ou depois da expiração 

da patente; royalties discriminatórios ou excessivos; recusa de licença; imposição de 

preços dos produtos fabricados; açambarcamento de patentes; delimitação geográfica ou 

divisão de mercado, entre outros.35 

No que tange ao abuso por desvio de finalidade, consiste em promover atos que 

vão além do escopo das patentes, definidos tanto na Constituição quanto em legislação 

infralegal. Com relação ao seu escopo, as patentes possuem como fim próximo 

recompensar o criador da invenção pelos esforços empregados nas atividades de pesquisa e 

desenvolvimento (“P&D”), retribuindo-o com a concessão do monopólio legal sobre o 

invento, uma vez preenchidos os pressupostos de patenteabilidade.36 Por outro lado, a 

finalidade mediata consistiria em atender aos interesses sociais, aumentando o bem-estar 

 
                                                             
32  BARBOSA, D. Abuso de patentes, abuso de poder econômico e interesse público. Disponível em: 

<www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/100.doc>. Acesso em: 11 jun. 2016. 
33  A Constituição Federal, no art. 5º, XXIX, dispõe que a lei assegurará aos autores de inventos industriais 

privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das 
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País. 

34  BARBOSA, D. Abuso de patentes, abuso de poder econômico e interesse público cit. 
35  BENDER, D. Patent Misuse. PLI Patent Antitrust, 1989. p. 147-194. 
36  A Lei n. 9.279/1996, que regula sobre direitos e obrigações relativas à propriedade industrial, dispõe 

sobre os requisitos para patentear em seu art. 8º: “É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de 
novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”. 
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da coletividade por meio do desenvolvimento tecnológico e econômico e de modo que se 

conciliem os conflitos entre interesses individuais e o uso por todos do bem comum. 

Quanto ao abuso do uso da patente como estratégia de defesa, trata-se da 

modalidade em que o chamado patent trolling pode ser enquadrado. Desse modo, como 

tratado por Gama CERQUEIRA sobre o assunto:37 

Depois das ações que competem ao titular da patente de invenção para 
defesa de seus direitos, devemos tratar da ação que cabe às pessoas que se 
sintam injustamente cerceadas em suas atividades industriais, em 
consequência do exercício abusivo dos direitos ligados ao privilégio. 
O caso mais comum é o do concessionário da patente que dá ao seu 
privilégio extensão maior do que realmente possui, de modo a abranger o 
que se acha no domínio público ou objeto diverso daquele que consta do 
título. Outras vezes, o titular da patente atribui a um concorrente a 
violação de seu privilégio, fazendo circular a notícia nos meios 
interessados, como expediente para perturbar os seus negócios e desviar a 
sua clientela. Outras vezes, ainda, trata-se de pessoa que se invoca 
possuidora de patente para certo produto ou processo industrial, como 
meio de intimidar os seus concorrentes a impedi-los de explorar a mesma 
indústria, sob ameaça de processo. 
Nesses casos, à pessoa prejudicada assiste o direito de intentar ação 
declaratória [...], para que o juiz interprete os termos da patente e 
determine a extensão dos direitos que ela assegura, ou constate a 
existência ou inexistência do privilégio, reconhecendo o direito em que o 
autor se sente prejudicado. 

Nesse contexto, debates relacionados às patentes que não são exploradas ou 

utilizadas para a fabricação de produtos ou prestação de serviços, mas apenas suscitadas 

em disputas judiciais, devem ser analisados à luz do exercício abusivo pelo uso da patente. 

Isso porque, mais do que uma estratégia de defesa, a patente seria empregada como 

estratégia de ataque. 

Cabe, portanto, verificar as consequências trazidas pela realização de tal prática 

e o modo como afetaria os concorrentes e o ambiente competitivo entre empresas, 

especialmente nos setores mais dinâmicos e complexos, como os de alta tecnologia, 

eletrônico, farmacêutico e de biotecnologia. 

Nisso, chega-se à quarta forma, envolvendo o abuso de direito e do poder 

econômico, como visto supra. Nessa modalidade de abuso, agentes privados exploram as 

patentes de forma abusiva de modo a causar efeitos negativos no mercado. Assim, o 

 
                                                             
37  GAMA CERQUEIRA, J. da. Tratado da propriedade industrial. 2. ed. São Paulo: RT, 1982. 
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Estado adquire o papel de reprimir eventuais abusos de direito ou de poder econômico 

praticados por agentes que receberam a concessão do monopólio legal da patente que 

possam restringir a liberdade de concorrência. Haveria, então, um controle estatal sobre 

atos que utilizam as patentes de forma abusiva. 

Sobre esse ponto, Denis BARBOSA entende que o abuso do poder econômico 

difere do abuso de direito de exclusividade, pois na primeira hipótese presume-se a análise 

de uma situação de mercado e de poder de mercado.38 E continua, estabelecendo o que 

consistiria poder de mercado e poder econômico: 

[A] capacidade de opção econômica independente, naquilo em que essa 
capacidade decisória não se restringe às leis concorrenciais de mercado. 
Titular do poder econômico, portanto, é a empresa que pode tomar 
decisões econômicas apesar ou além das leis concorrenciais de mercado 
[...]. [Portanto,] a situação de poder econômico [...] expressa a condição 
de independência na tomada das decisões econômicas, ou seja, a 
possibilidade de se tomar decisões fora dos limites que o mercado 
imporia em regime concorrencial puro.39 

Pode-se dizer, então, que o poder econômico consiste na posição que o agente 

econômico possui no mercado “que lhe permite atuar de forma independente e com 

indiferença à existência ou comportamento de outros agentes”,40 enquanto que a posição 

dominante ocorre quando o agente detém uma elevada participação de mercado, ou seja, 

controla parcela substancial de um mercado relevante.41 

Ainda de acordo com a atual legislação brasileira de defesa da concorrência (Lei 

n. 12.529/2011), não é ilícito deter posição dominante no mercado, não sendo passível de 

punição. O que se veda, no entanto, é o abuso da posição dominante resultante do desvio 

de poder econômico, conforme exemplificado pelas condutas descritas no art. 36 do 

referido diploma legal. 

 
                                                             
38  BARBOSA, D. Abuso de patentes, abuso de poder econômico e interesse público cit. 
39  Vide, por exemplo, discussão no Procedimento Administrativo n. 08012.005660/2003-19. Representante: 

Intermarítima Terminais Ltda. Representado: Tecon Salvador S/A. 
40  FORGIONI, P. A. Os fundamentos do antitruste. 5. ed. São Paulo: RT, 2012. p. 274. 
41  Art. 36, § 2º, da Lei n. 12.529/2011: “§ 2º Presume-se posição dominante sempre que uma empresa ou 

grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado ou 
quando controlar 20% (vinte por cento) ou mais do mercado relevante, podendo este percentual ser 
alterado pelo CADE para setores específicos da economia”. 
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Feitas essas considerações, resta saber como se daria a interação entre dois 

sistemas jurídicos que, prima facie, são vistos como paradoxais, a saber: a Propriedade 

Intelectual e a Concorrência. A partir de então, será importante verificar o papel 

desempenhado pelas patentes em seu aspecto concorrencial. 

1.3 Aspecto concorrencial das patentes 

As patentes promovem o incentivo às atividades de pesquisa e desenvolvimento 

de novas tecnologias e invenções, sendo um ativo importante na política empresarial de 

várias empresas, uma vez que conferem vantagem competitiva em relação às demais. Não 

obstante, houve uma mudança de tal paradigma nos últimos anos, sobretudo no que tange 

às estratégias adotadas para obtenção de lucro por meio da exploração abusiva da patente 

pela cobrança de royalties excessivos em contratos de licenças de patentes. 

Em razão disso, embora seja um mecanismo importante para o estímulo criativo, 

impedindo a atuação dos free riders – ou seja, o aproveitamento por terceiro que não 

investiu na pesquisa dos resultados –, as patentes devem ser utilizadas de modo prudente, 

pois abusos na utilização desse direito poderiam gerar impactos negativos na economia, na 

sociedade e no mercado concorrencial. 

Assim, Denis BARBOSA dispõe que “a proteção jurídica da Propriedade 

Intelectual se funda na tutela da posição do titular do direito na concorrência”,42 havendo 

uma complementaridade entre os dois institutos. Dessa forma, tanto a (i) propriedade 

industrial, que oferece incentivos à inovação, quanto o (ii) direito da concorrência, que 

promove a inovação e o bem-estar do consumidor coibindo atos e práticas restritivas à 

concorrência, compartilham o propósito comum – ainda que indireto – de assegurar os 

níveis de inovação nos mercados e a proteção do consumidor. 

Portanto, a preservação dos “incentivos à pesquisa e ao desenvolvimento de 

novos produtos e serviços em um mercado é uma meta fundamental das políticas de 

 
                                                             
42  BARBOSA, D. Uma introdução à propriedade intelectual cit., p. 165. 
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concorrência”, contribuindo “fortemente para que os agentes de um mercado compitam por 

inovações”.43 

Contudo, os problemas concorrenciais surgem quando há a utilização de 

patentes de forma abusiva com efeitos no mercado, intensificando o poder econômico 

sobre o mercado, com possibilidade de aumento arbitrário do preço e dominação de 

mercado. Ademais, como exposto no item 1.2 supra, diante dos elevados investimentos 

realizados na obtenção da patente, o abuso na forma de exploração das patentes sob a 

forma “defensiva” pode resultar em barreiras à entrada de novos agentes no mercado 

competitivo. 

Seja impedindo a entrada de novos players no mercado ou pelo abuso do poder 

econômico, as patentes defensivas e fraudulentas limitam a concorrência, configurando-se 

como um ilícito concorrencial. Isso ocorre quando as patentes são utilizadas como forma 

de negócio ou, ainda, “quando uma empresa tenta patentear tecnologia já em uso por outro 

concorrente com o objetivo claro de retirá-lo do mercado”.44 

Sobre esse aspecto, vale destacar entendimento proferido pela Superintendência-

Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“SG/CADE”) no caso 

envolvendo o mercado de autopeças de reposição, dispondo que: “não há dúvidas de que o 

aumento indevido do escopo patentário pode gerar dano concorrencial”, de modo que o 

ilícito concorrencial ocorreria principalmente quando há um alargamento de sua 

abrangência, seja no âmbito material ou temporal. Assim, continua:  

[...] o efeito anticoncorrencial pode ser até inferido, já que a extensão 
indevida de um título a um escopo que tal título não alcança, a princípio, 
não gera inovação alguma, tendo em vista que a parte, logo de início, 
sequer poderia ter considerado a referida extensão em seu cálculo de 
ganho decorrente de eventual inovação e de investimentos para se chegar 
à referida inovação; e de outro lado, tal tipo de conduta ilícita gera uma 

 
                                                             
43  CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. Averiguação Preliminar n. 

08012.001315/2007-21. Representantes: Cemaz Indústria Eletrônica da Amazônia S.A. e Gradiente 
Eletrônica S.A. Representadas: Philips do Brasil Ltda. e Koninklijke Philips Electronics N.V. Conselheiro 
Relator: Olavo Zago Chinaglia. Arquivada em 13 de maio de 2009. p. 10-11. 

44  SALOMÃO FILHO, C. Direito industrial, direito concorrencial e interesse público. Disponível em: 
<http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/732/912>. Acesso em: 9 jun. 2016. 
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restrição estática da concorrência, própria de um monopólio indevido – 
contendo todas suas ineficiências inerentes.45 

O abuso de patentes envolve atos que convergem à dominação, dado o efeito 

catalisador das patentes na concentração do mercado, sobretudo em setores em que o 

objeto protegido se concentra na mão de poucas empresas ou que passa por constantes 

avanços tecnológicos em um curto espaço de tempo, como as indústrias eletrônica, 

farmacêutica e de biotecnologia. 

Por outro lado, cumpre esclarecer que somente a partir de uma análise no caso 

concreto será possível verificar se haveria uma infração na forma de exploração da patente 

ou que essa exploração visasse reduzir os riscos da inovação e custos de transação entre 

aquele que inventa e aquele que comercializa. Com relação a esse ponto, alguns mitos 

sobre as patentes deveriam ser esclarecidos a fim de compreender essa relação, conforme 

serão destacados a seguir. 

Primeiramente, de que “o valor da patente possui relação direta e irrestrita ao 

valor da tecnologia patenteada”. Nesse sentido, enquanto o valor da patente depende da 

junção de características ligadas ao seu enforcement, como a qualidade, o risco de a 

patente sofrer impugnações quanto à sua validade, a possibilidade de ser patente utilizada 

ou ligada a outras tecnologias de modo que ela, por si só, não seja suficiente para dar 

funcionalidade ao produto/serviço com a tecnologia patenteada. O preço do produto 

relacionado à patente (tecnologia patenteada) envolve diversos outros fatores, como o 

custo de produção e demanda do mercado e o fato de a patente ter expirado ou não. 

Portanto, a patente e o objeto no qual a invenção foi patenteada correm em 

linhas separadas, não havendo uma relação direta e irrestrita entre o valor da patente e o 

valor da tecnologia patenteada. 

O segundo mito a ser refutado seria de que “a patente é necessária para produzir 

uma invenção”. Há muitos produtos que não requerem o emprego de tecnologias 

patenteadas ou utilizam patentes já expiradas. Desse modo, o fato de possuir uma patente 

não representa necessariamente deter o poder de fabricar um produto. 

 
                                                             
45  Cf. Nota Técnica emitida pela Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica, em 13 de maio de 2016, nos autos do Processo Administrativo n. 08012.002673/2007-51, p. 
75. 
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Em realidade, as patentes não trazem um direito positivo sobre a inovação. O 

que ela concede é o direito de exclusão, de impedir que terceiros a explorem sem seu 

consentimento (direito negativo). 

Sobre esse ponto, inovação não é invenção, e não poderia se resumir à criação 

(que é o objeto da patente).46 Assim, (i) a patente nada mais é do que a possibilidade de 

utilizar o direito de exclusividade e reclamar em juízo caso seu direito seja violado e (ii) 

um instrumento de barganha entre o inventor e o Estado como representante da sociedade, 

constituindo uma forma encontrada para incentivar o primeiro a divulgar sua invenção em 

troca do monopólio de exploração durante um tempo determinado. 

Portanto, a patente seria – em última instância – um meio mais eficiente para a 

divulgação de uma invenção, e não para a prática dessa invenção. 

Nesse aspecto, refutar-se-ia o terceiro mito, qual seja, de que “a patente não 

deveria ser objeto de disputa judicial”. Ocorre que, como visto supra, a patente confere 

exatamente o direito negativo de impedir que terceiros a explorem sem a autorização do 

titular da patente. Portanto, é da natureza das patentes que o detentor exija seus direitos, 

seja de forma consensual (por meio de acordos) ou litigiosa (ações judiciais). 

Um quarto mito seria que “o sistema de patentes é sempre justo e igualitário”. O 

problema consiste no fato de que os custos judiciais envolvendo a discussão de direitos de 

propriedade intelectual são elevados, desequilibrando a balança do lado dos inventores e 

independentes que não possuem o aparato e recursos necessários para reivindicar seus 

direitos de patentes. 

Por fim, o quinto fator a ser desmitificado seria com relação à alegação de que 

“a patente representaria a taxa cobrada sobre a inovação”. Nesse ponto, deve-se olhar 

novamente para o núcleo do conceito de patente. O que a patente visa é apenas conceder o 

direito de exclusão de terceiros com relação a uso, produção, comercialização ou 

importação da invenção patenteada sem o consentimento do detentor do direito. 

 
                                                             
46  BARBOSA, D. Lei de inovação: entrosamento (ou falta de) entre universidade e empresa. In: XXVIII 

Seminário Nacional da Propriedade Intelectual. Anais do Congresso da ABPI. São Paulo. 2008. 
Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/risco.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2016. 
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Assim, pode-se dizer que uma das maneiras mais dinâmicas de transferência de 

propriedade intelectual é justamente o licenciamento de patentes. As licenças, que 

consistem na negociação com interessados na exploração de seu invento em troca do 

pagamento de royalties, têm por finalidade aumentar a eficiência na exploração do bem 

imaterial, ao integrar a propriedade licenciada com fatores complementares de produção. 

Importante ressaltar que, a priori, os licenciamentos são admitidos pelo Direito 

Concorrencial, inclusive como algo benéfico para os mercados, ao reduzir os custos de 

transação e gerar uma desconcentração no mercado, especialmente quando não houver 

exclusividade. Conforme Herbert HOVENKAMP47, permitem-se ganhos de eficiência e de 

economia de escala quando se reproduz um produto ou meio de produção protegido por 

uma patente, em vez de despender esforços para o desenvolvimento de um produto similar.  

Nesse sentido, e como será explorado mais adiante, o Guia Antitruste para 

Licenciamento em Propriedade Intelectual norte-americano dispõe que: “estes acordos 

podem trazer benefícios pró-competitivos ao integrar tecnologias complementares, 

reduzindo custos de transação”.48 Ainda, o Guia afirma que o incentivo à disseminação da 

tecnologia por tais práticas é, na maioria das vezes, favorável à concorrência.  

Portanto, ocorreria uma violação de natureza concorrencial quando a utilização 

das patentes e de seus mecanismos de licenciamento fosse além do objeto de proteção 

inicial com impactos no mercado, exigindo-se, então, a atuação de órgãos fiscalizadores da 

defesa econômica para coibir eventuais abusos. 

Nisso, caberá, em um primeiro momento, identificar como se dão as interações 

entre a Propriedade Intelectual e o Direito da Concorrência, conforme serão apresentados a 

seguir. 

 

 
                                                             
47  HOVENKAMP, H. Federal Antitrust Policy – The Law of competition and its practice. West, 2005. p. 

241-252. (Hornbook Series) 
48  Tradução livre de: “These agreements may provide precompetitive benefits by integrating complementary 

technologies, reducing transaction costs [...]” (U.S. Department of Justice and Federal Trade 
Commission. Antitrust Guidelines for Licensing Intellectual Property. 1995). 
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1.4 Reflexos concorrenciais: interfaces entre a Propriedade Intelectual e o Direito 
da Concorrência 

A relação entre as legislações de defesa da concorrência e proteção da propriedade 

industrial é um aspecto complexo, recorrente e que ainda suscita muitas discussões nos 

dias de hoje. Em um primeiro momento, tende-se a afirmar que os dois institutos seriam 

colidentes, na medida em que um visa proteger a livre concorrência, coibindo atos e 

condutas que resultem ou visem resultar em monopólio; enquanto que o outro confere 

privilégios de exclusividade do titular da patente, concedendo um “monopólio” temporário 

de exploração. 

Logo, uma vez concedida proteção à propriedade industrial, por meio de patentes 

de invenção, o titular poderá usufruir de exclusividade econômica sobre aquele bem 

durante certo período de tempo, exclusividade esta que afrontaria o princípio da livre 

concorrência, vislumbrando-se uma “ilha de exclusividade em um oceano de liberdade”.49 

Por outro lado, ao proteger os agentes do mercado, por meio da tentativa de manutenção da 

competição em determinado mercado, a defesa da concorrência parece contrariar a ideia da 

proteção da propriedade industrial, que preza, antes de tudo, por exclusividade e 

favorecimento do titular da obra ou invenção. 

Contudo, impende destacar que, apesar de as patentes concederem aos seus 

titulares uma vantagem competitiva gerada pelo monopólio temporário de uma criação, 

tais direitos de exclusividade sobre a invenção se justificam pelo propósito de fomentar a 

concorrência dinâmica, caracterizada pela busca por novos produtos e métodos de 

produção. 

E mais, cabe ressaltar que o exercício desse seu direito ficaria sujeito ao controle 

estatal, coibindo atos que desviem a função precípua da proteção intelectual. Assim, para 

preservar a ordem econômica e o bem-estar social, o Direito da Concorrência se preocupa 

com as possibilidades de abuso de poder econômico pelo detentor da patente (e não a mera 

eventualidade de deter poder de mercado), não havendo que se falar propriamente de 

imunidade antitruste aos monopólios legais conferidos pela Lei de Propriedade Industrial. 

 
                                                             
49  BASSO, M. Propriedade intelectual: combustível para o desenvolvimento brasileiro [entrevista]. Revista 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, p. 12. 
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Assim, a questão primordial seria conseguir utilizar de forma harmônica os 

direitos de propriedade intelectual com o Direito da Concorrência, conciliando interesses 

privados e públicos. Somente o equilíbrio entre os dois institutos inibiria situações em que 

atos de concentrações e condutas sejam imunizados diante da isenção antitruste no plano 

da propriedade intelectual; ou, do lado oposto, que o uso amplo e irrestrito do Direito 

Concorrencial acabe por frear os incentivos que a propriedade intelectual espera 

proporcionar. 

Se, por um lado, a garantia à propriedade industrial estimula o desenvolvimento 

tecnológico, por outro, restringe a livre concorrência e pode facilmente gerar abusos. Dessa 

forma, constata-se a existência de certa tensão entre os regimes jurídicos, porque, ao 

mesmo tempo em que um busca exclusividades temporárias, o outro fomenta a competição 

no mercado. 

Ao dispor sobre os interesses da coletividade, a CF 50  mostra que o sistema 

jurídico está voltado ao desenvolvimento econômico, o que, em outras palavras, seria a 

própria defesa da concorrência, tendo em vista que, uma vez eliminada a livre competição, 

o resultado é o domínio total do mercado, situação extremamente prejudicial aos 

consumidores e à sociedade. 

Porém, não obstante a defesa desses ideais coletivos, a própria Constituição 

garante a inviolabilidade do direito à propriedade, determinando a inventores e autores o 

direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de seus inventos e obras, assim 

como seu aproveitamento econômico durante o período do privilégio, sem falar na 

proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresa. 

De forma a concretizar os princípios constitucionais, surgem as legislações da 

propriedade industrial e da defesa da concorrência. Enquanto aquela “regula direitos e 

obrigações relativos à propriedade industrial” (art. 1º da LPI), esta “dispõe sobre a 

prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames 

 
                                                             
50  Um dos fundamentos basilares da Constituição Federal de 1988 é o princípio da livre-iniciativa (art. 1º da 

Constituição Federal). No mesmo sentido, além da livre-iniciativa, o texto constitucional impõe que a 
ordem econômica nacional seja pautada pelo princípio da livre concorrência (art. 170 da Constituição 
Federal). Entretanto, e de certa forma na contramão dessas garantias, a Constituição consagra a existência 
da proteção de privilégios e exclusividades em relação à propriedade industrial (art. 5º, XXIX, da 
Constituição Federal). 
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constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência” (art. 1º, caput, da Lei n. 

12.529/2011), sem deixar de expressar que “a coletividade é a titular dos bens jurídicos 

protegidos por esta lei” (art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 12.529/2011). 

Somente pela leitura dos dispositivos supracitados, torna-se evidente, pelo 

menos em um primeiro momento, que a Lei da Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996) 

representa uma tutela individual, protegendo o concorrente detentor de propriedade sobre 

determinado bem, enquanto que a Lei de Defesa da Concorrência (Lei n. 12.529/2011) 

protege a sociedade, exercendo uma tutela coletiva a todos os concorrentes, por meio da 

defesa de um mercado competitivo, em que todos – ou quase todos – podem se aventurar. 

Ocorre que, apesar do aparente conflito entre a proteção da propriedade industrial 

e a defesa da concorrência, existe uma verdadeira relação de complementaridade, uma vez 

que a proteção decorrente da exclusividade da propriedade industrial constituiria, na 

verdade, estímulo à inovação e à concorrência. 

Vislumbra-se que a relação de complementaridade entre as legislações seja 

dada, mediatamente, pela persecução de um mesmo objetivo: a busca pelo bem-estar e o 

incentivo à inovação. Desse modo, existe, ou pelo menos deveria existir, harmonia entre as 

interpretações e aplicações tanto da defesa da concorrência quanto da proteção da 

propriedade industrial, porque a essência daquela está, justamente, na inovação protegida 

por esta. 

Segundo Mario Luiz POSSAS e Maria Tereza Leopardi MELLO, o direito da 

propriedade industrial incentiva porque restringe:51 protege a invenção e assegura, por um 

tempo, sua exploração exclusiva, com a finalidade de incentivar investimentos em pesquisa 

e inovação. Desse modo, o “direito patentário e o concorrencial perseguem a promoção do 

bem-estar social, ainda que por meios diversos”.52 

Ainda sobre o assunto, Barbara ROSENBERG dispõe que: 

 
                                                             
51  POSSAS, M.; MELLO, M. Antitrust and intellectual property: conflicts and convergences. Instituto de 

Economia da UFRJ, 2011 p. 36: “protecting the right is an incentive because it is restrictive”. 
52  ROSENBERG, B. Interface entre o regime de patentes e o direito concorrencial no setor farmacêutico. in: 

CARVALHO, Patrícia Luciane de. Propriedade Intelectual: Estudos em Homenagem à Professora 
Maristela Basso. Curitiba: Juruá, 2006. p. 270. 
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Analisando a questão subjacente às normas de direito positivo, é possível 
afirmar, sem deixar espaço para questionamentos, que a proteção à 
propriedade industrial somente se justifica, pelo próprio texto 
constitucional, pelo incentivo “ao desenvolvimento tecnológico e 
econômico do país”, expressão que deve ser entendida como incentivo à 
inovação, escopo esse que coincide com aquele da Lei de Defesa da 
Concorrência. 

Mesmo que não expressamente contida no texto constitucional, pode-se 
afirmar que a adoção de um regime de livre-iniciativa e de livre 
concorrência também tem como um dos seus fundamentos de 
legitimidade a promoção do incentivo à inovação, por meio dos processos 
inerentes aos mecanismos de concorrência. No mesmo sentido, a 
repressão ao “abuso do poder econômico” visa a preservar o processo 
competitivo e, assim, possibilitar a manutenção dos benefícios gerados 
pelo processo competitivo entre as empresas, entre os quais a própria 
inovação. 

Assim, com base nos princípios tutelados pela ordem constitucional, as ditas 

contradições talvez sejam apenas aparentes, não havendo propriamente um conflito de 

princípios – direito de propriedade e livre concorrência. Afinal, uma das preocupações do 

direito da propriedade industrial é a retribuição dos investimentos aos criadores das 

propriedades imateriais, com a finalidade implícita de fomentar a inovação e o 

desenvolvimento econômico-social. E é justamente neste ponto que se percebe que, na 

verdade, pode não existir contradição entre os princípios, como a priori é possível de se 

pensar.  

Por isso, pode-se dizer que, quando a Lei da Propriedade Industrial incentiva a 

inovação e o desenvolvimento, externaliza a existência de uma preocupação coletiva, 

afinal “a proteção das criações dá-se para atribuir incentivo competitivo às empresas, e não 

para agraciar-lhes com poder ilimitado de propriedade”.53 Assim, demonstra que seu fim 

último é o bem-estar da sociedade. 

É o que expõe Paula FORGIONI, para quem, “no caso brasileiro, ninguém ousaria 

negar que a proteção da propriedade intelectual visa ao desenvolvimento nacional, 

especialmente considerando os termos incisivos do artigo 5º, XIXX”, da CF. Porém, 

ressalta que, para isso efetivamente ocorrer, “é preciso encarar a concessão de [direito de 

propriedade industrial] exclusivos como instrumento concorrencial”.54 

 
                                                             
53  FORGIONI, P. A. Os fundamentos do antitruste cit., p. 342. 
54  Idem, ibidem. 
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Significa dizer, basicamente, que a propriedade industrial não é protegida somente 

para beneficiar os agentes econômicos, mas também, e em última instância, incentivar as 

inovações e o desenvolvimento econômico, tecnológico e social da nação. Dessa forma, 

“tanto a livre concorrência como a concessão de direitos de propriedade intelectual 

colocam-se como elementos de proteção da coletividade, de busca do bem-estar”.55 

Da mesma forma, o que se analisa é uma eventual conduta anticompetitiva 

advinda de abuso no exercício do direito em si. Em outras palavras, se o exercício dos 

direitos de propriedade industrial pelos seus titulares constituiria uma extrapolação dos 

limites desses direitos, consubstanciando um abuso e, consequentemente, uma conduta 

anticoncorrencial. 

Portanto, a exclusividade e o privilégio temporários garantidos pela Constituição 

Federal à propriedade imaterial não estariam em contrariedade com os postulados também 

constitucionais da livre-iniciativa e da livre concorrência. A concessão de patentes e de 

registros deve ser caracterizada como forma de uso social da propriedade e, como 

mecanismo de restrição à liberdade de concorrência que é, deve ser usada de acordo com 

sua finalidade, ou seja, enquanto socialmente justa. 

Nesse sentido, para Tércio Sampaio FERRAZ JUNIOR, não existiria 

incompatibilidade entre as legislações, pelo contrário, o que existe é a “[a]dequação 

sistemática entre os direitos garantidos no inciso XXIX do artigo 5º da CF e o princípio da 

livre concorrência, bem como a vedação das formas de abuso do poder econômico”.56 

Assim, parte-se da análise do sistema por meio de dois regimes: um que protege 

a concorrência e outro que protege a exclusividade da propriedade de um concorrente, em 

um viés de complementaridade. 

Para Calixto SALOMÃO FILHO, a afirmação sobre a complementaridade entre 

os dois institutos “revela a visão clássica do direito industrial como um conjunto de regras 

 
                                                             
55  FORGIONI, P. A. Os fundamentos do antitruste cit., p. 343. 
56  FERRAZ JUNIOR, T. S. Propriedade industrial em defesa da concorrência. Revista da Associação 

Brasileira da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro: ABPI, n. 8, p. 11, 1993. 
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de regulamentação de um monopólio legal”, mas que não é mais “capaz de fazer frente às 

exigências da sociedade moderna”.57 

No entendimento do autor, houve a superação desse pensamento, o que decorreria 

do surgimento de uma nova concepção do direito concorrencial, que evoluiu de um direito 

antitruste preocupado com a defesa privada do agente econômico para um direito da 

concorrência pautado na defesa da instituição pública concorrência. Isso significa que os 

monopólios devem ser admitidos apenas excepcionalmente, e, quando efetivamente 

existirem, devem cumprir sua função social. 

Ainda de acordo com Calixto SALOMÃO FILHO, “a compreensão do direito 

industrial dentro da lógica institucional do direito concorrencial é a única capaz de dar ao 

primeiro a conotação publicista de que este necessita”.58 Nesse sentido, o direito industrial 

deve estar permeado e rodeado pelos princípios concorrenciais, porque, “antes de uma 

justificativa para a desaplicação do direito concorrencial, o direito industrial é um caso 

especial de sua aplicação”.59 

Nesse contexto, o direito da propriedade industrial seria, portanto, uma situação 

particular de aplicação do direito concorrencial, de modo que o sistema de proteção à 

propriedade industrial se coaduna de forma clara e firme à defesa da concorrência e aos 

princípios da ordem econômica constitucional.60 

Tanto a defesa da concorrência quanto a proteção da propriedade industrial são, 

em última análise, elementos de proteção da coletividade, em busca do bem-estar, que não 

apoiam a inclinação oportunista e egoísta do agente econômico. Não se deve priorizar o 

 
                                                             
57  SALOMÃO FILHO, C. Direito industrial, direito concorrencial e interesse público. Revista de Direito 

Público da Economia, p. 29-30. 
58  Idem, p. 33. 
59  SALOMÃO FILHO, C. Direito concorrencial: as condutas. São Paulo: Editora Malheiros, 2003. p. 132. 
60  Vale destacar o voto proferido pelo então Conselheiro Carlos Ragazzo na representação proposta pela 

Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças (Anfape), em face das montadoras Volkswagen do 
Brasil Indústria de Veículos Automotivos Ltda. (VW), Fiat Automóveis S/A (Fiat) e Ford Motor 
Company Brasil Ltda. (Ford), registrada no CADE como Averiguação Preliminar n. 08012.002673/2007-
51: “Embora o direito de propriedade industrial e o direito da concorrência sejam, em regra, 
complementares, na medida em que prezam por diferenciação, competitividade e inovações, em prol da 
coletividade, o exercício de um direito de propriedade industrial, por vezes, pode revelar-se ilegítimo e 
configurar um ilícito anticoncorrencial, passível de intervenção da autoridade antitruste”. Cumpre 
destacar que a averiguação foi convertida em processo administrativo, atualmente em curso perante o 
CADE. 
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caráter privado, mas sim o caráter público da propriedade industrial: assim, o direito 

pertence ao inventor apenas por determinado tempo, após o qual é disponibilizado à 

coletividade. 

Ademais, a ausência de um sistema que reconhecesse e protegesse a atividade 

criativa proporcionaria, evidentemente, grande perda da capacidade de inovação. Desse 

modo, “represar o acesso à informação pode implicar elevados prejuízos sociais, pois, no 

atual estágio da evolução da humanidade, a possibilidade de desenvolvimento passa, 

necessariamente, pelo acesso ao conhecimento”.61 

Com isso, a concepção e a função dos institutos do direito de propriedade 

industrial sofrem mudanças, de modo que os sistemas de proteção das patentes não mais 

servem somente para um objetivo protecionista do Estado, mas também para um fim 

implícito maior de: tutelar a concorrência e garantir o acesso dos consumidores. 

Superado o entendimento de que seriam institutos diametralmente opostos pela 

existência de um conflito principiológico entre ambos (de um lado, a liberdade 

proporcionada pela livre concorrência, e de outro, a exclusividade garantida à propriedade 

industrial), diversas outras questões entre o direito concorrencial e o direito da propriedade 

industrial permanecem no centro das atuais discussões, sobretudo no que tange ao mercado 

da inovação e ao abuso do direito de ação com finalidades anticoncorrenciais pelo uso 

indevido da patente. 

 
                                                             
61  FORGIONI, P. A. Os fundamentos do antitruste cit., p. 342. 
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2 MERCADOS DE INOVAÇÃO E PRÁTICAS ENVOLVENDO A 
EXPLORAÇÃO DO DIREITO DAS PATENTES 

Nos mercados que dependem de constantes criações e inovações, observa-se a 

emergência de uma nova modalidade de negócios em propriedade intelectual, nos quais 

agentes econômicos atentam-se cada vez mais para a importância da utilização de patentes 

como instrumento competitivo.  

No passado, praticamente todas as patentes eram exploradas pelos próprios 

inventores, que as empregavam em seus inventos ou, em alguns casos, as licenciavam para 

o uso por um terceiro. Mais recentemente, é crescente o número de agentes que não 

participaram do processo de pesquisa e desenvolvimento ou do invento propriamente dito, 

mas que adquirem as patentes como uma forma de negócio e investimento, seja para 

promover licenciamentos ou utilizando-as como objeto de ações ajuizadas contra pessoas e 

empresas por suposta contração de sua patente adquirida. 

Diante do aumento da importância dos bens intangíveis na maioria das 

atividades econômicas, estes acabam muitas vezes sendo o principal ativo detido por um 

agente econômico. Com isso, surgem também diversas novas questões e desafios ligados 

às patentes e aos setores envolvendo tecnologia. 

Antes de adentrar na análise de fenômenos que o sistema de patentes vem 

enfrentando nos mercados tecnológicos, e de modo a contextualizar as possíveis relações 

patentárias, serão feitas algumas breves considerações sobre as possíveis classificações do 

tipo e natureza das patentes, de acordo com as relações que elas podem ter entre si. 

Este capítulo, portanto, dedica-se a demonstrar como os ativos intelectuais têm 

se tornado um importante fator na estratégia de negócios das empresas nos atuais mercados 

de inovação, a partir das mais diversas formas que as patentes são exploradas. Assim, serão 

trazidos também alguns desafios que o sistema de patentes enfrenta, como será visto a 

seguir. 
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2.1 Questões a serem enfrentadas no sistema de patentes em mercados tecnológicos 

2.1.1 Classificações e inter-relações entre as patentes  

Em sua concepção tradicional, as patentes representam um título de propriedade 

temporária e exclusiva, concedida pelo Estado, sobre uma invenção ou modelo de 

utilidade. Assim, patentes de invenção correspondiam a uma solução técnica para um 

problema técnico determinado, ou seja, havia uma relação direta de que cada patente servia 

para resolver determinado problema ou questão técnica. 

Ocorre que nos dias atuais, com o desenvolvimento da tecnologia, essa relação 

tornou-se mais complexa: agora, um único produto ou serviço pode depender de inúmeras 

patentes para a sua consecução.62 

Diante dessa grande interação, essas patentes podem ser divididas em categorias 

de acordo com suas inter-relações. Portanto, a depender da forma de interação tecnológica 

existente entre determinadas patentes, elas podem ser classificadas como concorrentes ou 

não concorrentes, sendo as primeiras vistas como patentes substitutas, ao passo que as 

patentes não concorrentes poderiam ser subdivididas entre complementares, bloqueantes 

(em inglês, blocking patents) ou, ainda, independentes. 

Entre as chamadas patentes concorrentes, trata-se daquelas que são consideradas 

substitutas entre si por eventuais licenciantes no mercado, uma vez que oferecem ao 

produtor uma escolha quanto à tecnologia (protegida por uma patente) a ser empregada ou 

utilizada na produção de um bem ou serviço.63 Essas patentes – também chamadas de 

patentes substitutas – abrangem, portanto, tecnologias que competem entre si e 

consideradas como alternativas, em geral excludentes, em que o licenciante deverá optar.  

Portanto, se há duas ou mais patentes que podem ser usadas no processo de 

fabricação de um produto, e cada um desses processos é visto pelo fabricante como uma 

alternativa distinta viável, essas patentes serão concorrentes umas das outras. 

 
                                                             
62  Nesse contexto, Michael Heller já dizia que: “anything high tech demands the assembly of innumerable 

patents” (HELLER, M. Gridlock Economy. New York: Basic Books, 2008. p. xiv). 
63  LEVANG, B. J. Evaluating the use of Patent pool for Biotechnology: A Refutation to the USPTO White 

Paper Concerning Biotechnology Patent pools. Santa Clara Computer & High Technology Law Journal, 
229, p. 234, 2002. 
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Como definem LERNER e TIROLE, 64  patentes substitutas são vistas como 

patentes distintas, mas que podem fornecer a mesma funcionalidade aos usuários. Nesse 

contexto, os autores exemplificam que, se as patentes A e B forem substitutas, a aquisição 

do direito da patente A por um agente eliminaria ou, pelo menos, diminuiria de modo 

significativo a demanda pela patente B por aquele mesmo agente. Da mesma forma, em 

geral, quanto maior o preço da patente A, maior será a demanda sob a patente B, uma vez 

que será vista como uma opção e alternativa. Em resumo, as patentes concorrentes ou 

substitutas relacionam-se às tecnologias que competem entre si e são consideradas como 

alternativas à escolha para o emprego em um produto final. 

Por outro lado, patentes não concorrentes ou complementares são aquelas que 

resultam do processo quando diferentes inventores patenteiam, de forma independente, 

vários componentes aplicáveis a uma invenção maior. Referem-se às patentes que cobrem 

aspectos distintos e separados de determinada tecnologia e que não concorrem entre si.65 

Portanto, as patentes serão classificadas como complementares quando 

“abrangem tecnologias que desempenham funções diferentes, mas são usadas 

coletivamente para produzir um produto da licença”. 66  Assim, conforme trazido por 

LERNER e TIROLE, quanto maior for o preço da patente A, menor será a demanda da 

patente B, uma vez que existe uma dependência entre elas. 

Patentes essenciais são aquelas consideradas como indispensáveis à 

fabricação/produção de um produto ou processo, ou seja, são aquelas necessárias para a 

implementação de uma tecnologia, não havendo nenhuma outra patente alternativa. Assim, 

as patentes podem ser consideradas essenciais do ponto de vista técnico (e.g., precisam 

obter a licença de uso do titular, caso contrário serão necessariamente violadas na 

 
                                                             
64  LERNER, J.; TIROLE, J. Public Policy toward Patent Pools. Innovation Policy and the Economy, v. 08, 

2008, p. 157-186. Ver também LERNER, J.; TIROLE, J. Efficient patent pools. American Economic 
Review, v. 94, 2004, p. 691-711. 

65  Nesse sentido, o guia publicado pelo DOJ e pelo FTC em 2007 dispôs que seriam complementares as 
“patents covering technologies that perform different functions but are used collectively to produce the 
license product”. U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE & 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: 2 jan. 2018. 

66  LERNER, J.; TIROLE, J. Efficient patent pools. American Economic Review, v. 94, p. 691-711, 2004. 
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implementação dos padrões tecnológicos) ou, ainda, sob a ótica comercial (e.g., quando 

não há substitutos economicamente viáveis). 

É possível aduzir, portanto, que, na existência de várias patentes essenciais, elas 

são necessariamente complementares.67 De forma oposta, patentes complementares não 

serão todas necessariamente essenciais. 

Além disso, existem ainda situações de “bloqueio”, conferidas por duas ou mais 

patentes que incidem sobre um mesmo invento. Trata-se das patentes bloqueantes 

(blocking patentes), que podem ser verificadas nas chamadas inovações incrementais,68 em 

que um agente obtém uma patente sobre uma melhoria ou variação em relação a uma 

primeira invenção ou patente anterior. 

Nessas circunstâncias de bloqueio, não seria possível fabricar um produto 

comercialmente viável utilizando uma tecnologia patenteada sem infringir outra patente.69 

As patentes bloqueantes resultam do processo difuso e incremental de inovação, 

quando, por exemplo, tem-se uma patente que cobre determinada tecnologia e um segundo 

inventor obtém uma patente que resulta de uma melhoria ou incremento na primeira 

invenção. Nessa hipótese, o segundo inventor estará impedido de usar sua tecnologia a 

menos que ele possa obter uma licença do primeiro inventor. 

Uma patente de bloqueio, portanto, proíbe a exploração de outra patente, mas 

não necessariamente abrange todas as alternativas. Ou seja, apesar de poder servir para 

uma mesma função ou tecnologia, não são consideradas concorrentes, uma vez que não são 

substitutas umas das outras.  

Ocorre que, nessa situação, o titular da patente subserviente não poderia usá-la 

sem obter antes a licença sobre a primeira patente, ou, em outras palavras, a patente 

anterior irá “bloquear” o direito de exploração da patente “incrementada”. 

 
                                                             
67  U.S. Department of Justice Antitrust Division. 6C DVD Business Review Letter. Letter from Joel I. Klein, 

Assistant Attorney Gen., U.S. Department of Justice, to Carey R. Ramos, Esq. Paul, Weiss, Rifkind, 
Wharton & Garrison, June 10, 1999. Disponível em: <www.usdoj.gov/atr/public/busreview/2485.pdf>. 
Acesso em: 19 jun. 2016. 

68  CARLSON, S. Patent Pools and the Antitrust Dilemma. Yale Journal on Regulation, New Haven, v. 16, 
p. 362, 1999. 

69  LEVANG, B. J. Evaluating the use of Patent pool for Biotechnology cit., p. 233. 
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Como uma ramificação das patentes bloqueantes, temos ainda as chamadas 

patentes essenciais, relativas a uma patente de bloqueio que proíbe a exploração de outra 

patente em um mesmo setor, pois geralmente abrange toda a tecnologia necessária para 

entrar no mercado. São consideradas essenciais, uma vez que não existem substitutos para 

essas patentes e elas são necessárias para o estabelecimento do padrão de determinada 

indústria. Os padrões são fundamentais para produtos de alta tecnologia e muitas vezes 

certas patentes são “essenciais”. 

Por fim, há as que podem ser qualificadas como patentes independentes, 

verificadas nos casos em que é ausente qualquer relação tecnológica entre as mais 

diferentes patentes. Trata-se de uma classificação que remonta à concepção original da 

palavra, em que cada patente correspondia a um novo invento. 

2.1.2 Licenças cruzadas  

Nas patentes de invenção, o titular do privilégio possui a exclusividade do 

emprego da tecnologia protegida por esse direito, sendo garantido, por meios legais, o 

impedimento do uso do objeto de seu direito por qualquer pessoa não autorizada. 

Sobre esse aspecto, em particular, a LPI confere esse direito de impedir terceiros 

de praticar determinados atos, conforme o que se segue: 

Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o 
direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condições 
estabelecidas nesta Lei. 
[...] 
Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem 
o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou 
importar com estes propósitos: 
I – produto objeto de patente; 
II – processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. 
§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que 
terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste 
artigo. 
[...] 

Contudo, isso não impede que o titular desse direito explore comercialmente 

uma patente, por meio de acordos e alianças estratégicas, licenciamentos que concedem a 
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permissão para usar determinado direito de propriedade intelectual na fabricação e 

comercialização do produto coberto pela patente.70 

Assim, Denis BARBOSA define que a “licença é precisamente uma autorização, 

dada por quem tem o direito sobre a patente, para que uma pessoa faça uso do objeto do 

privilégio”,71 e continua, dispondo que essa autorização possui, por um lado, um aspecto 

negativo, ou seja, de não empregar os seus poderes legais para proibir a pessoa autorizada 

do uso do objeto da patente; e, de outro, um aspecto positivo, em que o “titular dá ao 

licenciado o direito de explorar o objeto da patente, com todos os poderes, instrumentos e 

meios que disto decorram”.72 

Entre as modalidades de licenças de patentes, vale destacar que elas podem ser 

definidas como simples ou exclusiva, sendo esta última a hipótese em que a empresa é 

detentora da licença e a única que pode explorar a patente ou parte desta nos termos e 

condições assinados no contrato. 

Ocorre que não são raras as vezes em que as patentes necessárias para a 

comercialização de um produto são controladas por vários titulares distintos do direito de 

exploração. Como consequência direta, essa fragmentação pode acarretar um aumento nos 

custos dos produtos trazidos ao mercado, devido aos maiores custos de transação advindos 

da negociação de múltiplas licenças, além dos pagamentos cumulativos de royalties.  

Nesse contexto, a licença cruzada, na qual dois detentores de direitos de 

propriedade intelectual acordam em licenciar seus direitos entre si, pode representar uma 

parte da solução relativa aos custos de transação, uma vez que elimina a necessidade de 

licenciamento de patentes por patente. 

Tem-se, portanto, que a concessão recíproca ou cruzada de licenças é um 

contrato em que duas ou mais partes acordam de maneira recíproca e simultânea o direito 

de utilizar uma patente de invenção, garantindo uma melhor integração e utilização da 

 
                                                             
70  Art. 61 da Lei n. 9.279/1996: “O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença 

para exploração”. 
71  BARBOSA, D. Contratos em propriedade intelectual, p. 70. Disponível em: 

<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ufrj/contratos_propriedade_intelectual.pdf>. 
Acesso em: 17 jun. 2017. 

72  Idem, ibidem. 
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propriedade intelectual de forma mais eficiente, além de aumentar o incentivo à inovação e 

os investimentos em P&D.73 

De forma geral, acordos de licenças cruzadas podem gerar benefícios pró-

competitivos, uma vez que são capazes de promover a integração de tecnologias 

complementares, com uma melhor exploração, além de reduzir os custos de transação.74 

Apesar de esses tipos de arranjos não serem, em geral, anticoncorrenciais, em certas 

circunstâncias poderiam levantar preocupações quando as patentes são estrategicamente 

inseridas nos acordos, de forma a diminuir a competição no mercado.  

A título exemplificativo, uma potencial forma anticompetitiva ligada à 

exploração de patentes e licença cruzada seria por meio do chamado patent flooding, 

conforme será visto adiante. 

2.1.3 O uso estratégico das patentes como forma de negócio 

Neste item serão abordadas algumas situações em que as patentes são utilizadas 

de forma estratégica como fonte de obtenção de renda. A questão ocorre quando há um 

mau uso do direito de patente com tal prática de obtenção de lucro sem a produção de bem 

ou qualquer outra contribuição para o bem-estar social, atuando como um rent-seeking no 

mercado da inovação. 

O rent-seeking,75 ou, ainda, “busca de rendas”, pode ser visto como a prática 

realizada por um indivíduo, empresa ou governo visando à obtenção de lucros sem a 

 
                                                             
73  Nas palavras de Carl Shapiro: “Cross licenses commonly are negotiated when each of two companies has 

patents that may read on the other’s products or processes. Rather than blocking each other and going to 
court or ceasing production, the two enter into a cross license. Especially with a royalty free cross license, 
each firm is then free to compete, both in designing its products without fear of infringement and in 
pricing its products without the burden of a per unit royalty due to the other. Thus, cross licenses can 
solve the complements problem, at least among two firms, and thus be highly procompetitive” 
(SHAPIRO, C. Navigating the patent thicket: cross licenses, patent pools and standard setting. In: JAFFE, 
A. et al. Innovation Policy and the Economy. MIT Press, 2001, p. 127). 

74  Sobre esses aspectos, vide Relatório do U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission. 
Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition. 2007. 
Ver ainda: US Department of Justice. Antitrust Analysis of Portfolio Cross-Licensing Agreements and 
Patent Pools. Disponível em: <https://www.justice.gov/atr/chapter-3-antitrust-analysis-portfolio-cross-
licensing-agreements-and-patent-pools>. Acesso em: 19 jun. 2017. 

75  Mais considerações sobre rent seeking em FIANI, R. Uma avaliação crítica da teoria de rent seeking. 
Disponível em: <www.ie.ufrj.br/.../uma_avaliacao_critica_da_teoria_de_rent_seeking.doc>. Acesso em: 
17 jun. 2016. 
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produção de um insumo ou qualquer outra contribuição para o bem-estar dos consumidores 

e da sociedade. Referido comportamento é geralmente observado em situações de 

regulação econômica em que há monopólio ou proteção legais, em que agentes buscam 

maximizar seus ganhos. 

No caso de patentes, o rent-seeking representaria as atividades de indivíduos e 

empresas com o objetivo de obter privilégios no mercado e a posição de monopolista 

temporário do direito sobre uma invenção protegida por patente a si próprio, sem que haja 

uma contribuição ao bem-estar social. Com isso, em uma aplicação analógica do termo ao 

campo da propriedade intelectual, o ganho auferido pela patente não teria origem nem no 

trabalho, nem no capital. 

Na medida em que a atividade empresarial apropriou-se da atividade inventiva, 

os esforços maiores seriam para capturar os privilégios decorrentes da situação 

monopolista, e não incentivar a atividade inventiva em prol da coletividade. Logo, haveria 

nessas situações um uso discricionário das patentes e proteção dos direitos intelectuais, 

pela adoção de estratégias ofensivas para obter lucro, caracterizado pelo abuso de direito 

como estratégia de defesa/ataque. 

2.1.3.1 Patentes “submarinas” (submarine patent) 

Conforme visto anteriormente, é cada vez mais crescente o uso estratégico de 

patentes em negociações de licenciamento, de empresas ou indivíduos titulares de patentes 

que não visam explorar a invenção protegida pela patente, mas aproveitar esses seus 

direitos contra supostos infratores por meio do ajuizamento de ações judiciais de forma 

meramente oportunista e agressiva, sem a real intenção de produzir ou comercializar a 

invenção. 

Sobre esse ponto, muito se discute atualmente sobre o papel dos chamados 

patent trolls, em que, conforme será apresentado a seguir, procuram obter benefícios 

econômicos oriundos de seu portfólio de patentes, não pela exploração comercial de suas 

patentes, mas sim pelos royalties obtidos a título de licenciamento. Contudo, apesar de ser 

considerado um fenômeno recente diante dos avanços tecnológicos, a origem do troll é 

antiga. 
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As primeiras práticas foram originariamente denominadas de submarine, 76 

traduzidas como patentes submarinas. O submarine patent consistia na patente cuja 

concessão e data de publicação eram intencionalmente adiadas pelo depositante, com 

vistas a esperar que o mercado em que a tecnologia fosse empregada se consolidasse para 

daí então surgir e exigir o pagamento pelo uso de seu direito imaterial. 

Tal estratégia era promovida por agentes que detinham inúmeros pedidos de 

depósito, no intuito de registrar sob a forma de patente certas ideias que não seriam 

empregadas na fabricação ou comercialização de produtos ou serviços, mas apenas com 

vistas a serem aplicadas posteriormente, quando determinado setor se encontrasse em 

estágio mais maduro de desenvolvimento. 

Assim, como o que fazem os submarinos, eles ficam “submersos” durante um 

longo período esperando que o mercado se consolide e passe a ser dependente da 

tecnologia mencionada nos depósitos de patentes para então “emergir” e surpreender o 

mercado já dependente dessa inovação,77 com a busca de retornos financeiros por meio da 

ameaça ou ajuizamento de processos contra empresas que exploram a tecnologia. 

Essa prática era verificada com bastante frequência em jurisdições como a dos 

Estados Unidos, antes da reforma das regras de patentes, na qual, à época, (i) os depósitos 

dos pedidos de patente não eram publicizados e (ii) seu prazo de vigência começava a 

contar da data da concessão da patente. 

Nesse cenário, as estratégias adotadas pelas patentes submarinas eram 

vantajosas, uma vez que o atraso intencional do processo para a outorga da patente servia 

como especulação para sua posterior valorização; somado, ainda, ao fato de que o invento 

protegido demoraria mais para cair em domínio público, visto que o termo inicial era da 

data da concessão, e não do depósito. 

Com a reforma do sistema mundial de patentes e que foi incorporada em 

diversos ordenamentos nacionais (como Brasil e Estados Unidos), buscou-se contornar 

algumas práticas realizadas em proveito das ineficiências do sistema de patentes até então. 

 
                                                             
76  LEMLEY, M. A.; MOORE, K. A. Ending abuse of patent continuations. Boalt Working Papers in Public 

Law, Boalt Hall, UC Berkeley, 2003. Disponível em: <http://escholarship.org/uc/item/9wq259tk#page-
1>. Acesso em: 17 jun. 2016.  

77  Idem, ibidem. 
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Nesse contexto, ao final da Rodada do Uruguai, em 1994, foi assinado o Acordo TRIPs (do 

inglês, Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), sobre os 

aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionado ao comércio. Referido acordo 

previa, entre as principais mudanças nas regras de patentes, o prazo de 20 anos para a 

expiração da patente a contar da data do depósito,78 e não mais da data de concessão, como 

ocorria nos Estados Unidos antes da reforma. 

Contudo, apesar da referida alteração, a questão da demora na concessão de 

patentes suscita algumas questões recorrentes,79 ainda que por outros motivos, abrindo 

possibilidade para o mau uso da patente. Trata-se do problema do backlog, como é 

chamado o acúmulo de pedidos de patentes não examinados pelo órgão de gestão e 

concessão de garantia e direitos de propriedade intelectual para a indústria. 

O atraso no exame de pedidos de patente e o grande estoque de patentes não 

analisados formam um círculo vicioso que acaba por gerar um desestímulo ao 

desenvolvimento de novos produtos e processos diante dos impactos resultantes da 

incerteza do parecer, qual seja, de deferimento ou não do pedido de patente. 

Primeiramente, os inventores não teriam como explorar ou comercializar suas 

patentes. Com isso, a ausência do retorno financeiro pela atividade inventiva representaria 

um entrave para a introdução da tecnologia no mercado. Ademais, segundo estudos feitos 

pela London Economics, intitulado “Economic Study on Patent Backlogs and a System of 

Mutual Recognition”, 80  os demais inventores que realizam estudos em tecnologias 

 
                                                             
78  Nesse sentido, a legislação brasileira adotou essas características, conforme disposto no art. 40 da Lei n. 

9.279/1996, in verbis: “Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos [...] 
contados da data de depósito”. 

79  No Brasil, a preocupação no atraso do exame de pedidos de patente resultou na publicação do Decreto n. 
7.356, de 12 de novembro de 2010, trazendo alterações na estrutura do Instituto Nacional de Propriedade 
Intelectual (INPI) com o objetivo de reduzir o tempo de análise de um pedido de patente. Entre as 
mudanças para acelerar o procedimento, estão o aumento do quadro de servidores que analisam os 
pedidos, a divisão de trabalho nos exames dos pedidos a fim de garantir maior especialização, otimizando 
o tempo de análise. E, ainda no escopo de dar mais agilidade, o INPI está desenvolvendo mecanismos de 
informatização do órgão, como, por exemplo, a criação de sistemas eletrônicos e da plataforma de 
depósito on-line de patentes. Para tanto, o INPI criou, em 19.01.2016, o projeto “Prioritário BR”, 
oficializado pela Resolução n. 153/2015, cuja meta é analisar em nove meses as patentes que entrarem no 
projeto. Conforme dispõe o Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa (CONFAP), “[c]om 
o novo projeto, empresas e inventores brasileiros que tenham feito o pedido inicial de sua patente no 
Brasil, mas também fizeram a solicitação no exterior, podem pedir exame prioritário”. Disponível em: 
<http://confap.org.br/news/inpi-lanca-projeto-para-priorizar-patentes-nacionais/>. Acesso em: 2 jul. 2016. 

80  Economic Study on Patent Backlogs and a System of Mutual Recognition, p. 42-44. Disponível em: 
<http://www.ipo.gov.uk/p-backlog-report.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2016. 
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semelhantes ficariam receosos em pedir proteção e explorar algo que, posteriormente, 

poderia ser considerado uma infração ao direito de propriedade intelectual. 

Continuando, os estudos apontam também para outro possível impacto do 

backlog, relacionado à queda de qualidade nas análises dos pedidos, com o objetivo de 

reduzir ao menor tempo possível o estoque de depósitos de patentes. Desse modo, a 

diminuição da qualidade das patentes concedidas asseguraria outorga de direitos 

exclusivos e ganhos a inovações que, em uma análise mais advertida, não são passíveis de 

serem protegidas. Daí se verifica que a concessão de “patentes ruins” – de baixa qualidade 

e com validade contestável – contribui para o aumento dos casos de litígio envolvendo as 

patentes. 

À luz dessas considerações, o uso abusivo da patente ainda é presente nos dias 

atuais e ganhou outros contornos dada a nova conjuntura do mercado. Nas palavras de 

Denis BARBOSA sobre abuso do uso de patentes: 

A doutrina do abuso de direitos de patente parte do princípio que a 
propriedade em geral, e especialmente a propriedade industrial, tem uma 
finalidade específica, que transcende o simples interesse egoístico do 
titular.81 

Assim, a patente é utilizada com o único intuito de criar obstáculos ao 

desenvolvimento tecnológico e ao uso de informações no lançamento de novos produtos e 

processos, seja pela não exploração, pela imposição de restrições a terceiros, ou, ainda, 

pela cobrança de royalties além do valor da patente. Práticas que conferem algumas das 

principais características de um patent troll, como se verá com mais detalhes no próximo 

item. 

Contudo, antes, cumpre relembrar, como visto no capítulo 1, que os direitos 

conferidos pela patente justificam-se como sendo um incentivo à pesquisa e 

desenvolvimento, de modo a recompensar o inventor pelo tempo e recursos gastos. 

Com a obtenção da patente após o cumprimento dos requisitos legais (i.e., que 

atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação indústria), o Estado 

 
                                                             
81  BARBOSA, D. Licenças compulsórias de patentes: abuso de patentes, abuso de poder econômico e 

interesse público. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/100.doc>. 
Acesso em: 17 jun. 2016. 
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reconhece o direito do inventor, assegurando-lhe a propriedade e o uso exclusivo da 

invenção e informações tecnológicas pelo prazo da lei. Assim, as patentes diferem dos 

segredos industriais, sendo que estas não recebem tutela do direito e constituem uma 

exclusividade fática de exploração da invenção enquanto mantiver o segredo.82 

O que se encontra em jogo nos sistemas de patentes é o acesso à informação. A 

patente confere um monopólio temporário ao inventor em troca de divulgação dos 

segredos da invenção e, ao expirar o prazo de vigência, o objeto da patente cairá em 

domínio público, permitindo o livre e gratuito acesso e o seu uso por todos. 

É sabido que a informação é um bem por natureza “não exclusivo” e “não rival”, 

ou seja, não é possível impedir que terceiros usufruam de tal bem (não exclusivo) e seu uso 

por determinada pessoa não diminui a disponibilidade daquele bem para terceiros (não 

rival). Nesse sentido, a propriedade intelectual faz com que a informação se torne, por um 

tempo determinado, um bem exclusivo (oponível a terceiros) e rival. Após o prazo de 

expiração da proteção, a informação cai em domínio público, voltando a ser não exclusivo 

e não rival em benefício da coletividade. 

Nesse sentido, para promover o incentivo à pesquisa e desenvolvimento de 

novos produtos com soluções técnicas, o sistema de patentes compõe-se (i) pelos interesses 

do detentor do direito exclusivo de exploração, que recebe o monopólio temporário sobre a 

patente na tentativa de obter o retorno financeiro dos custos empregados em P&D e que 

possibilita o reinvestimento de seu capital no desenvolvimento de novas pesquisas; e (ii) 

pelo interesse público (concorrentes e coletividade) que terá acesso às informações do 

processo inventivo a partir da concessão da patente e, ao término do período de vinte anos 

e a consequente extinção da patente, seu objeto até então protegido cairá em domínio 

público. 

Em resumo, o sistema de patentes – que tradicionalmente compreende a proteção 

do objeto criado pelo inventor (titular de um direito temporário de interdição para a 

reprodução da invenção e sua comercialização por terceiros, bem como os interesses da 

sociedade por meio do desenvolvimento tecnológico e econômico) – vem observando 

 
                                                             
82  MONIZ, P. P. Patenteabilidade de métodos de fazer negócios implementados por software da perspectiva 

externa ao ordenamento jurídico pátrio. In: BARBOSA, D. B. (org.). Aspectos polêmicos da propriedade 
intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 157. 
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novas questões diante de um mercado globalizado, competitivo e repleto de inovações 

tecnológicas. 

2.1.3.2 O crescimento das disputas envolvendo patent trolls  

Entre os atuais desafios que o sistema de patente precisa enfrentar, verificou-se 

nos últimos anos o aumento de agentes cujo modelo de negócio é baseado na aquisição de 

patentes não no intuito de promover o desenvolvimento de produtos, mas para obter um 

retorno financeiro por meio do ajuizamento de ações no intuito de forçar o licenciamento 

das patentes com a cobrança de altos valores a título de royalties de empresas que 

comercializam produtos que adotam a tecnologia objeto do litígio. 

Trata-se das empresas conhecidas de forma pejorativa como patent trolls,83 que 

não fabricam ou vendem produtos aos consumidores, mas somente reivindicam os direitos 

que detêm sobre a patente. Seja o inventor ou um terceiro que adquire os direitos da 

patente, os trolls geralmente não realizam ou jamais realizaram uma atividade de pesquisa 

e, de todo modo, não desenvolvem nem comercializam qualquer produto ou serviço. Seu 

escopo de atuação consiste apenas em adquirir uma patente, ou um conjunto de patentes de 

uma empresa, e tentar auferir lucros pelo licenciamento destas. 

Disso, são postos como agentes que desenvolvem a atividade exclusiva de 

asserção de patentes, por meio litigioso, visando extrair valores de empresas atuantes em 

determinadas indústrias. Carl SHAPIRO alega existir uma verdadeira forma de “extorsão 

de dinheiro” 84  das empresas que dependem da tecnologia protegida pela patente, ao 

 
                                                             
83  Com origem na mitologia nórdica, o termo troll foi inicialmente empregado no âmbito da internet, em 

referência ao comportamento provocativo de usuários que deliberadamente perturbavam as regras e 
interações no ambiente virtual, visando desestabilizar uma discussão. Como maior exemplo, seriam os 
indivíduos que participavam dos chats e conversas em redes sociais no intuito de fomentar discussões 
para promover discórdia e desconforto entre as pessoas nela envolvidas. Por meio dessa gíria da internet, 
o antigo executivo da empresa de microprocessadores Intel, Peter Detkin, pela primeira vez utilizou-se do 
termo troll para se referir às empresas que auferem lucros por meio de patentes que não são exploradas. 
Em suas palavras, “[T]ries to make a lot of money off a patent that they are not practicing, have no 
intention of practicing and in most cases have never practiced” (SANDBURG, Brenda. You may not have 
a choice: trolling for dollars. The Recorder, 30 de julho de 2001. Disponível em: 
<http://www.phonetel.com/pdfs/LWTrolls.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2016). Desde então, a expressão 
patent troll, ou troll de patentes, tem ganhado notoriedade nas questões envolvendo direitos de patentes e 
sua forma de utilização, sendo comumente aplicado aos titulares de patentes que obtêm benefícios 
econômicos oriundos de seu portfólio de patentes, não pela exploração comercial de suas patentes, mas 
sim pelos royalties obtidos a título de licenciamento. 

84  SHAPIRO, C. Navigating the patent thicket cit., p. 125. 
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forçarem a realização de acordos de licenciamentos a custos que seriam maiores do que o 

real valor da patente. 

Nesse sentido, os atos de aquisição de patentes, para o licenciamento a termos 

não razoáveis ou discriminatórios e valores exorbitantes, sob ameaça de entrar com uma 

ação de contrafação caso aquele que necessita da patente não concordem em pagar o valor 

de licenciamento, vai contra os fundamentos do sistema de patentes, que tem como base 

resguardar o interesse público e fomento à inovação. 

São empresas voltadas à aquisição de portfólio de patentes que possuem como 

principal negócio a obtenção de acordos, por meio de cobrança de royalties 

excessivamente, e muitas vezes injustificadamente, altos. Isso porque teriam o poder de 

barganha nas negociações dos valores de licenciamento, visto que poderiam impedir a 

comercialização do produto que utiliza a tecnologia protegida com o ajuizamento de ação 

por infração de direitos de propriedade intelectual. 

Ainda, cumpre destacar que geralmente procuram licenciar suas patentes post 

facto, 85  ou seja, somente depois que a empresa processada ou ameaçada já efetuou 

investimentos no projeto do produto, passando a utilizar a tecnologia coberta pela patente 

como padrão essencial em uma indústria. 

Tal estratégia é principalmente adotada em setores com empresas usuárias de 

tecnologia que clamam pela constante inovação e criatividade, que desenvolvem produtos 

ou ofertam serviços com a utilização de diversas tecnologias protegidas por patentes, 

formando uma densa rede de patentes sobrepostas e interligadas relativas a uma tecnologia 

em particular. 

Segundo Carl SHAPIRO,86 essa rede de patentes sobrepostas e ligadas a uma só 

tecnologia (ou por ele denominado patent thicket) poderia resultar na queda da qualidade 

das patentes concedidas e na consequente necessidade de obter licenças de patentes para o 

desenvolvimento de um novo produto que requer o uso da tecnologia aprimorada. 

 
                                                             
85  Relatório FTC. Patent Trolls: fact or fiction. Hearing Before the Subcomm on Courts, the Internet, and 

Intellectual Propriety of the H. Comm. on the Judiciary, 109th Cong. (2006). 
86  SHAPIRO, C. Navigating the patent thicket cit. 
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É nessa situação que os trolls se aproveitam e buscam construir um portfólio 

formado por um conjunto de patentes de uma indústria específica pela aquisição de direitos 

de propriedade intelectual de empresas em falência/falidas, universidades e/ou inventores 

individuais. 

E, sendo a patente um bem intangível, portanto, de difícil mensuração, os trolls 

podem adquirir uma patente por um preço baixo e utilizar-se de seu alto poder de barganha 

para negociar o valor dos royalties com a indústria em que o ativo será aplicado, diante da 

possibilidade de barrar a comercialização de determinado produto que necessita da 

tecnologia protegida. 

Ao utilizar o sistema de patentes de maneira agressiva, o patent troll distorce a 

finalidade da proteção patentária de estímulo à inovação. O problema reside no exercício 

abusivo do poder de exclusão conferido pela patente detida, utilizando seu poder de litígio 

para atender interesses próprios. 

Assim, a patente tornaria uma espécie de negócio, de atividades com fins 

lucrativos, pela promoção de ações infundadas na quais as empresas se utilizam dos 

privilégios detidos pela patente não como base para a produção ou comercialização de 

produtos, mas apenas como um instrumento de barganha na negociação para a cobrança de 

taxas exorbitantes no licenciamento de uma patente.87 

A proliferação de casos de patent trolling ocorre principalmente nos mercados 

em que há uma inundação de patentes e onde a procura dessas patentes por empresas 

usuárias de tecnologia é alta – visto que os patent trolls se beneficiariam em ambientes que 

sofrem pela complexidade da tecnologia e que dependem dela. 

2.1.3.3 O fenômeno da inundação de patentes (patent flooding) 

Nos mercados guiados pela tecnologia, os direitos de exclusividade obtidos por 

meio de uma patente podem representar uma grande vantagem competitiva, em termos de 

 
                                                             
87  Nesse sentido, no precedente norte-americano eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C. (547 U.S. 388 – 2006): 

“An industry has developed in which firms use patents not as a basis for producing and selling goods but, 
instead, primarily for obtaining licensing fees. [...] For these firms, an injunction, and the potentially 
serious sanctions arising from its violation, can be employed as a bargaining tool to charge exorbitant fees 
to companies that seek to buy licenses to practice the patent”. 
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promoção da inovação, lançamento de novos produtos e acesso ao mercado. Como 

consequência, questões envolvendo a proteção de patentes adquiriram uma importância 

ainda mais significativa para a concorrência e acesso ao mercado. 

Contudo, e especialmente nos mercados de inovação, a análise dos requisitos 

tradicionais para a concessão de patentes – novidade, atividade inventiva (não obviedade) e 

aplicação industrial (utilidade) – tem se tornado cada vez mais difícil e complexa. Como 

resultado, acaba criando um alargamento do conjunto de realidades que podem ser 

protegidas por direitos de propriedade intelectual88 e a concessão de inúmeras patentes 

fracas ou inválidas, gerando uma espécie de sobrecarga no sistema de patentes.89 

Exatamente como consequência dessa sobrecarga – que pode contribuir para 

reduzir a qualidade do exame e aumentar a probabilidade de que sejam permitidas 

reivindicações vagas e amplas – surgem situações em que os ganhos obtidos com os 

direitos patentários são afastados por concorrentes que promovem a chamada prática de 

inundação de patentes (patent flooding). Seria, portanto, descrito como uma estratégia em 

que um agente submete diversos pedidos de patentes para a concessão da proteção sobre 

uma alteração mínima, mas incremental a uma tecnologia desenvolvida por outrem. 

Mais especificamente, pode ser delimitado em uma situação na qual o rival do 

titular da patente deposita diversos pedidos de patentes sobre variantes triviais de uma 

patente inicial, visando obter patentes e tecnologias adjacentes às do concorrente.90 

Particularmente, esse fenômeno de patent flooding pode ser descrito como uma 

estratégia em que:  

[O] patent flooder solicita múltiplos pedidos de patentes que reivindicam 
variações menores ou incrementais sobre uma tecnologia desenvolvida 
por outro, a empresa-alvo. O objetivo do patent flooder é cercar a 
tecnologia da empresa-alvo com patentes e pedidos de patente, de modo 

 
                                                             
88  BOLDRIN, M. et al. Competition and Innovation. Cato Papers on Public Policy, Washington, v. 1, 2011, 

p. 15-19. 
89  SILVA, D. Pools de patentes: impactos no interesse público e interface com problemas de qualidade do 

sistema de patentes. (Tese de Doutorado) – UFRJ, Instituto de Economia, Rio de Janeiro, 2012 e 
BESSEN, J.; MEURER, M. Patent failure: how judges, bureaucrats, and lawyers put innovators at risk. 
Princeton University Press, 2008. Nesse contexto, os autores dispõem que: “[...] patent quality decline 
contribute to the patent flood and make clearance difficult and costly, leading indirectly to litigation”. 

90  FEDERAL TRADE COMMISSION. To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and 
Patent Law and Policy. 2003. Disponível em: <https://www.ftc.gov/sites/default/files/ 
documents/reports/promote-innovation-proper-balance-competition-and-patent-law-and-policy/ 
innovationrpt.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2016. 
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que este não consiga explorar comercialmente sua tecnologia sem o risco 
de infringir direitos desse flooder. O flooder pode não ser capaz de 
explorar as suas invenções reivindicadas sem entrar em conflito com os 
direitos de patente da empresa-alvo, mas ao mesmo tempo a empresa-
alvo também não consegue explorar a sua própria tecnologia sem o risco 
de infringir as reivindicações do flooder a variações e usos daquela 
tecnologia.91 

Nesta situação, os agentes explorariam o uso da patente de modo ofensivo, por 

meio de requerimentos para concessão de patentes sobre variações menores ou meramente 

incrementais, visando a obtenção dos direitos sobre a tecnologia desenvolvida por um 

concorrente. Como consequência, impossibilitará o concorrente de promover melhorias ou 

encontrar novos usos para a sua patente sem prévia negociação ou celebração de licença 

cruzada de sua patente com o rival. 

Apesar do potencial risco anticompetitivo gerado por esse fenômeno, cumpre 

destacar que o patent flooding teve origem no Japão, 92  em um contexto que poderia 

justificar a existência desse tipo de prática. Nesse sentido, o sistema de patente japonês 

leva em conta requisitos de patenteabilidade mais brandos, inclinando-se a conceder uma 

grande quantidade de patentes mais restritas em vez de um menor número de patentes com 

proteção mais ampla.93 

Dessa forma, alguns autores, como Sri SANKARAN, consideram o fenômeno 

das “inundações de patente” como uma decorrência da opção adotada pelo sistema de 

patentes do Japão por patentes incrementais, com escopo de proteção mais restrito. Assim, 

a autorização de uma estratégia do patent flooding pode ser vista como algo eficiente 

dentro do sistema de patentes daquele país – em que pequenos inventos e melhorias sobre 

determinada tecnologia são incentivados –, de modo a estimular o progresso e recompensar 

 
                                                             
91  SANKARAN, K. Patent Flooding in the United States and Japan. 40 IDEA 393. 2000. Tradução livre 

de: “the patent flooder files many patent applications that claim minor or incremental variations on 
technology developed by another, the target company. The goal of the patent flooder is to surround the 
target company’s technology with patents and patent applications, so that the target company cannot 
commercially exploit its technology without the risk of infringing the flooder‘s rights. The flooder may 
not be able to exploit its claimed inventions without running afoul of the target company’s patent rights, 
but neither can the target company exploit its own technology without the risk of infringing on the 
flooder‘s claims to variations and uses of that technology”. 

92  SANKARAN, K. Patent Flooding in the United States and Japan cit. 
93  Idem, ibidem. 
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o desenvolvimento de pequenas, mas úteis, alterações, por meio dos esforços contínuos dos 

mais variados inventores.94 

Portanto, sob essa ótica, haveria uma possível justificativa de que o patent 

flooding não seria uma prática anticompetitiva per se. Ter-se-ia que averiguar se o agente 

(flooder) seria capaz de contribuir para a promoção de uma tecnologia nova, não óbvia, 

superior (ainda que pequena) e útil para a sociedade e que deve, portanto, ser incentivada 

mesmo que possa resultar em certas dificuldades para outros inventores. 

Importante, portanto, examinar se a prática do patent flooding constitui apenas 

uma tática para obter licenças ou outras concessões negociais de um concorrente que 

detém determinada tecnologia, sobretudo se realizado por uma empresa que possui 

significativo poder de mercado. Essa inundação de pedidos de patentes pode não só 

permitir que uma empresa dominante crie barreiras à entrada de concorrentes ou possíveis 

entrantes que detenham uma tecnologia superior, mas pode também desencorajar outras 

empresas no desenvolvimento de inovações e/ou forçá-las a realizar licenças cruzadas. 

É possível, ainda, que haja um abuso de posição dominante caso uma empresa 

com controle de parcela significativa de um mercado adote a estratégia de entrar com um 

grande número de pedidos de patentes de baixa qualidade apenas com o objetivo de manter 

um concorrente (efetivo ou potencial) fora do mercado. 

O patent flooding pode ser visto como um fenômeno que desvirtua as 

finalidades originais das patentes e a proteção conferida pela propriedade intelectual: pois, 

em vez de servir como uma ferramenta para o estímulo à inovação, o patenteamento acaba 

se tornando um fim em si mesmo. Portanto, além de não promover os incentivos corretos, 

contribui também para a diminuição da concorrência pela inovação, do próprio ambiente 

competitivo,95 bem como pode aumentar os litígios envolvendo disputas de patentes. 

 
                                                             
94  SANKARAN, K. Patent Flooding in the United States and Japan cit. 
95  MELON, E. Patents, Competition Law and Open Innovation: A Study Of “Global Patent Warming”. 

(Tese de Master of European Studies). College of Europe Bruges Campus, 2011-2012.  
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2.1.3.4 Problemas adicionais: emaranhado de patentes e hold up; e a 
tragédia dos anticomuns 

A regulação dos direitos da propriedade intelectual visa, a priori, dar segurança 

aos agentes que assumem o risco de um processo inventivo ao garantir o direito exclusivo 

(ainda que temporário) de utilização e/ou exploração; no entanto, essa mesma regulação 

tem criado novas questões de incertezas, como o fenômeno do patent thicket, que pode 

afetar certos incentivos e desempenho dos agentes. 

De fato, com o grande número de inventos patenteados e de agentes detentores 

dessas patentes, sobretudo em mercados tecnológicos, os custos financeiros para produzir 

um produto final que utiliza essas patentes tornam-se exorbitantes, uma vez que o produtor 

teria de obter separada e individualmente a licença de cada recurso patenteado com o seu 

respectivo titular. Trata-se do chamado patent thicket, ou o fenômeno ligado às 

ramificações e sobreposições de direitos de propriedade intelectual associados a um único 

produto. 

O emaranhado de patentes, tradução para a expressão patent thicket, ocorre nos 

casos em que há uma fragmentação da tecnologia, quando um conjunto de patentes com 

funções relacionadas se entrelaça, de modo que, para o emprego em determinado produto, 

seria necessário obter as licenças de vários detentores de patentes.96 

Nesse caso, um agente interessado em comercializar uma tecnologia específica 

deverá obter licenças para o uso das patentes de diferentes agentes. Como possível efeito, 

haverá custos maiores para a geração de novas tecnologias, na medida em que se aumenta 

o que deve ser pago aos vários titulares das patentes.  

Trata-se de um problema que obsta o acesso da tecnologia à sociedade, prejudica 

a geração de novas tecnologias e, consequentemente, a subutilização do conhecimento. Na 

literatura, esse resultado de efeito é conhecido como a tragédia dos anticomuns. 

Essa proliferação de patentes pode muitas vezes prejudicar, em vez de estimular o 

processo de inovação. Em setores dependentes de tecnologia, em que os incrementos e 

avanços são cumulativos, cada novo produto é desenvolvido a partir de conhecimentos 

acumulados anteriormente. Isso porque as inovações não ocorrem de forma isolada, mas se 
 
                                                             
96  SHAPIRO, C. Navigating the patent thicket cit. 
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apoiam em diversos esforços passados de modo a gerar não somente um resultado, mas 

também a servir como um insumo para o próximo avanço.  

Essa sobreposição de patentes e multiplicação de conhecimentos podem levar a 

um efeito negativo, na chamada “tragédia dos anticomuns”, metáfora utilizada na análise 

de situações em que há uma utilização ineficiente de recurso. 

O problema dos anticomuns surge quando vários proprietários de um direito 

exclusivo levam a uma subutilização de um recurso escasso.97 Conforme apontado por José 

FILIPE e outros, 98  a teoria dos anticomuns adquiriu uma relevância considerável no 

tratamento de questões que se prendem com a disseminação dos direitos sobre um recurso 

que passam a ser detidos por várias entidades, cada uma delas podendo excluir terceiros do 

uso desse recurso.  

Consistiria em uma situação contrária à hipótese levantada pela “tragédia dos 

comuns”, ideia relacionada à sobreutilização dos recursos, dada pelo livre acesso e a 

demanda irrestrita de um recurso finito, em que vários agentes – agindo de forma 

independente e egoística – se comportam em contrariedade aos melhores interesses de uma 

comunidade e usufruem do privilégio de explorar um bem comum até seu esgotamento.  

Na chamada tragédia dos anticomuns haveria, portanto, uma ineficiência na 

utilização dos recursos pautada pela pouca utilização ou exploração de um bem. Sobre esse 

aspecto, entende-se que a teoria dos “anticomuns” possui como preceito básico, em que o 

excesso de direitos de propriedade concedidos sobre um recurso implicaria sua 

subutilização, situação que seria oposta à hipótese de sobre-exploração dos recursos (teoria 

dos “comuns”). Em outras palavras, a tragédia dos anticomuns estaria associada às 

ocasiões em que “vários donos têm direitos de exclusão sobre terceiros relativamente a um 

recurso escasso e nenhum desses donos exerce um efetivo privilégio de uso sobre o 

recurso, esse recurso poderá ficar sujeito a uma utilização deficitária”.99 

 
                                                             
97  HELLER, M.; EISENBERG, R. Can patents deter innovation? The anticommons in biomedical research. 

Science, 280, 1998. 
98  Disponível em: <http://pascal.iseg.utl.pt/~depeco/sem0506/ft-0506-jfilipe.pdf>. 
99  FILIPE, J.; COELHO, M.; FERREIRA, M. A tragédia dos anti-comuns: um novo problema na gestão da 

pesca? Lisboa: ISCTE, 2006. p. 5. 
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Assim, se, por um lado, a propriedade intelectual visa eliminar possíveis falhas 

de mercado que o inventor pode vir a enfrentar ao apropriar-se do valor social de sua 

inovação, neutralizando a chamada tragédia dos comuns, que é observada no atual 

mercado de propriedade intelectual; por outro, em mercados dinâmicos nos quais a 

constante inovação e desenvolvimento de novas criações desempenham um papel 

importante, o agente inovador necessita negociar com proprietários de patentes para, desse 

modo, introduzir a sua inovação no mercado. 

Como resultado, esse segundo cenário pode gerar a chamada “tragédia dos 

anticomuns”, na medida em que se relaciona a um complexo conjunto de obstáculos – tais 

como a elevação de custos de transação, problemas de hold up e o desestímulo à produção 

de novos bens intelectuais – que surgem quando da necessidade de acesso a múltiplos 

insumos patenteados. 

Para HELLER e EISENBERG, proliferação de patentes pode se tornar um 

problema para a inovação, que, segundo os autores: 

O problema que identificamos é distinto da subutilização rotineira 
inerente a qualquer bom funcionamento do sistema de patentes. Ao 
conferir monopólios sobre descobertas, as patentes necessariamente 
aumento preços e restringem o uso – um custo pago pela sociedade para 
incentivar a invenção e divulgação. A tragédia dos anticomuns está 
relacionada a um conjunto mais complexo de obstáculos, que surgem 
quando da necessidade de acesso a múltiplos insumos patenteados para a 
criação de um único produto a ser utilizado. [...].100 

Nesse sentido, o excesso de patentes necessárias em determinada aplicação pode, 

em vez de promover e difundir o processo inventivo, causar um efeito reverso e gerar um 

entrave nesse processo. BOYLE, analisando sob a ótica de HELLER e EISENBERG, aduz 

que: 

[...] Mais direitos de propriedade, mesmo quando se supõe que ofereçam 
maiores incentivos, não necessariamente levam a mais e melhor produção 
e inovação – às vezes justamente o contrário é verdadeiro. Pode ser que 
direitos de propriedade intelectual restrinjam a inovação, ao colocar 
múltiplos entraves no caminho de inovações subsequentes. Usando uma 

 
                                                             
100  HELLER, M.; EISENBERG, R. Can patents deter innovation? cit. Tradução livre de: “The problem we 

identify is distinct from the routine underuse inherent in any well-functioning patent system. By 
conferring monopolies on discoveries, patents necessarily increase prices and restrict use – a cost society 
pays to motivate invention and disclosure. The tragedy of the anticommons refers to the more complex 
obstacles that arise when a user needs access to multiple patented inputs to create a single useful product, 
[...]”. 
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boa inversão da ideia da tragédia dos comuns, Heller e Eisenberg se 
referem a estes efeitos – os custos de transação causados por uma miríade 
de direitos de propriedade sobre os necessários componentes de alguma 
inovação subsequente – como “a tragédia dos anticomuns”.101 

Em outras palavras, de forma inversa ao principal objetivo de uma patente, o 

excesso de controle sobre a propriedade intelectual pode acarretar em aumento dos custos 

de transação e, portanto, criaria obstáculos para o desenvolvimento tecnológico. 

Assim, diante do cenário de uma utilização ineficiente das patentes, quais seriam os 

caminhos para que os agentes possam enfrentar tal tragédia? 

Nesse contexto, como uma reação à questão da tragédia dos anticomuns, surge 

uma forma de cooperação entre titulares de patentes, visando a formação de uma espécie 

de consórcio de patentes, para que sejam compartilhadas entre si e de modo que esse 

portfólio de patentes seja licenciado como um pacote único de licença para terceiros: 

patent pool.  

2.1.4 Pool de patentes no contexto da inovação aberta 

Conforme visto acima, na atual economia da inovação, os ativos intelectuais têm 

se tornado um importante fator na estratégia de negócios das empresas. O crescimento da 

atividade econômica, em torno de mercados em que os concorrentes se diferenciam por 

meio da inovação e informação, levou a um reforço dos direitos de propriedade sobre esses 

ativos. Assim, no contexto dos mercados de inovação, o papel das patentes mudou 

drasticamente, surgindo um novo paradigma em que se fomenta a celebração de parcerias, 

licenciamento e outras formas de combinação de recursos internos e externos, ligadas às 

ideias e tecnologias. 

Assim, o fortalecimento da proteção de bens intangíveis tem sido verificado não 

somente para garantir o estímulo à inovação, objetivo clássico dos direitos de propriedade 

 
                                                             
101  BOYLE, James. The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind. Londres: Yale University 

Press, 2008. Tradução livre de: “More property rights, even though they supposedly offer greater 
incentives, do not necessarily make for more and better production and innovation – sometimes just the 
opposite is true. It may be that the intellectual property rights slow down innovation, by putting multiple 
roadblocks in the way of subsequent innovation. Using a nice inversion of the idea of the tragedy of the 
commons, Heller and Eisenberg referred to these effects – the transaction costs caused by myriad 
property rights over the necessary components of some subsequent innovation – as ‘the tragedy of the 
anticommons’”. 



63 
 

intelectual, mas também como uma forma de busca de renda, por meio de esforços que 

agentes econômicos empregam para a captura dos privilégios decorrentes do monopólio de 

exclusão. O sistema de patentes, estruturado na forma como está hoje, enfrenta grandes 

desafios para alcançar seus objetivos de acesso ao conhecimento, inovação tecnológica e 

desenvolvimento econômico, seja na esfera nacional ou na esfera internacional. 

Isso porque, se, por um lado, a propriedade intelectual visa eliminar possíveis 

falhas de mercado que o inventor pode vir a enfrentar ao apropriar-se do valor social de 

sua inovação, neutralizando a tragédia dos comuns que caracteriza o atual mercado de 

propriedade intelectual; por outro, em mercados dinâmicos nos quais a constante inovação 

e o desenvolvimento de novas criações desempenham um papel importante, o agente 

inovador necessita negociar com proprietários de patentes para, desse modo, introduzir a 

sua inovação no mercado. 

Historicamente, até o início dos anos 2000, a inovação fechada foi o padrão 

adotado pelas empresas, em que as atividades de pesquisa e desenvolvimento eram 

realizadas exclusivamente em laboratórios próprios. Contudo, dada a crescente 

complexidade tecnológica no desenvolvimento de novos produtos, o que vem instando as 

empresas à necessidade de acesso a conhecimentos externos por meio de relacionamentos 

colaborativos com outros agentes, esse modelo vem sendo substituído pela denominada 

inovação aberta. 

O modelo de inovação aberta (ou colaborativa), em que as empresas, além das 

ideias internas, aproveitam-se também da capacidade inventiva de outras fontes, como 

clientes, fornecedores, universidades, institutos de pesquisa ou inventores independentes, 

estabelecendo parcerias e cooperações. Assim, para seus defensores,102 alega-se que se 

torna possível obter inovações melhores, mais baratas e em menos tempo, além de oferecer 

ao mercado as invenções internas que não forem usadas, gerando renda. 

Conforme trazido em trabalho de Eva STAL, Jouliana NOHARA e Milton 

CHAGAS JR.,103 “entre os aspectos mais relevantes deste conceito estão as mudanças na 

 
                                                             
102  CHESBROUGH, H. W. Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology. 

Boston: Harvard Business Scholl Press, 2003. 
103  STAL, E.; NOHARA, J.; CHAGAS JR., M. Os conceitos da inovação aberta e o desempenho das 
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cultura empresarial, no modelo de negócios, e na gestão da propriedade intelectual, que 

resultam em novas formas de criar valor e identificam conhecimento externo útil para a 

empresa”. 

De fato, a inovação é indispensável à viabilidade e ao êxito da economia 

moderna e, sendo a patente um dos principais meios de proteção da inovação, é importante 

verificar os modelos de inovação adotados pelos agentes econômicos e os impactos que 

podem gerar para a promoção de novos produtos e tecnologias. 

Assim, sob o paradigma de SCHUMPETER, dentro do modelo capitalista no 

início da Revolução Industrial, o autor diferenciou o que seria invenção da inovação: “uma 

invenção é uma ideia, esboço ou modelo para um novo ou melhorado artefato, produto, 

processo ou sistema. Uma inovação, no sentido econômico somente é completa quando há 

uma transação comercial envolvendo uma invenção e assim gerando riqueza”.104 Nesse 

sentido, a inovação tecnológica cria uma ruptura no sistema econômico, tirando-a do 

estado de equilíbrio, alterando, dessa forma, padrões de produção e criando diferenciação 

para as empresas. 

Tradicionalmente, os processos para desenvolvimento de novos negócios e o 

marketing de novos produtos ocorriam dentro de limites rígidos. O modelo da inovação 

fechada (closed innovation) leva à concepção de uma empresa totalmente fechada sobre si 

própria, em que o modelo de negócio está centrado no desenvolvimento de produtos 

assentes em tecnologia desenvolvida internamente e comercializados sob a égide da 

empresa.105 

Nesse contexto, as empresas tinham seus centros de pesquisa e desenvolvimentos 

cativos – ou seja, sem a interação com outros setores da empresa ou agentes (tais como 

clientes, fornecedores, outros parceiros) –, precisando contar, ainda, com grandes verbas e 

recursos para a criação e o desenvolvimento de tecnologias e produtos, que, ao final de 

muitas vezes, não necessariamente atendiam às necessidades imediatas do mercado. 
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Com o aumento, com o passar dos anos, da disponibilidade e mobilidade de 

recursos humanos altamente qualificados, bem como com o aumento da disponibilidade de 

novos recursos, acaba se tornando possível que novas e promissoras ideias sejam 

desenvolvidas fora da empresa, em outros laboratórios, ou em parceria com instituições de 

pesquisa, iniciando um novo modelo de inovação. 

Nesse sentido, a partir do momento em que a utilização de novas tecnologias 

passou a ser considerada como possibilidade de crescimento econômico, uma nova 

dinâmica foi estabelecida, com a incorporação de inovações nas empresas e organizações. 

A chamada inovação aberta (open innovation) foi um termo criado por Henry 

CHESBROUGH106 e pode ser vista como um “fluxo de entradas e saídas de conhecimento 

e tecnologia que permite, ao nível de uma empresa, a aceleração do processo de inovação, 

bem como o seu estabelecimento e a sua penetração em novos mercados, de forma mais 

célere, para uso externo dessa mesma inovação”.107 

O termo inovação aberta refere-se principalmente à troca de conhecimento 

baseada em contratos, compartilhamento de novas ideias, em que o ambiente externo da 

empresa passa a ser considerado pelas estratégias de inovação, havendo um intercâmbio e 

colaboração mútua entre empresas, academias e consumidores em uma dinâmica de 

criação conjunta. 

Além disso, CHESBROUGH utiliza a terminologia “Conectividade e 

Desenvolvimento” em adição ao tradicional binômio “Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D)”, ampliando, assim, o universo da inovação por meio de conexões que vão além das 

empresas e suas tecnologias.108 

Em outras palavras, pode ser descrita como: o processo de inovação em que 

indústrias e organizações promovem ideias, pensamentos, processos e pesquisas abertas, a 

fim de melhorar o desenvolvimento de seus produtos, prover melhores serviços para seus 

 
                                                             
106  Professor de Harvard, atualmente leciona na Universidade da Califórnia – Berkeley; diretor executivo e 
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107  CHESBROUGH, H. W. Open innovation cit. 
108  LOPES, M. O modelo da inovação aberta: serão os países de desenvolvimento tecnológico intermédio, 
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clientes, aumentar a eficiência e reforçar o valor agregado. 109  Esse tipo de inovação 

incorpora a inovação tecnológica que advém da combinação de fontes internas e externas, 

assim como diferentes modalidades de acesso ao mercado, de modo a avançar no 

desenvolvimento de novas tecnologias em produtos e processos. 

Na tabela a seguir, que sintetiza as principais diferenças entre inovação fechada 

e inovação aberta, é possível verificar: 

Inovação Fechada Inovação Aberta 

“As pessoas altamente especializadas trabalham 
para nós.” 

“Nem todas as pessoas altamente especializadas 
trabalham para nós. Trabalhamos com pessoas 
dentro e fora da organização.” 

“Para obter lucro da P&D é necessário descobri-
la e desenvolvê-la no interior da empresa.” 

“A P&D externa pode criar valor significativo.” 

“Se formos nós os primeiros a descobrir a 
tecnologia seremos nós os primeiros a levá-la 
para o mercado.” 

“Não é necessário gerar inovação para poder 
usufruir dela.” 

“A empresa que levar em primeiro lugar a 
tecnologia para o mercado será a vencedora.” 

“Construir um bom modelo de negócio é 
melhor que ser o primeiro a chegar ao 
mercado.” 

“Se nós formos responsáveis por gerar as 
melhores ideias e tecnologias, nós venceremos.” 

“Se for feito um melhor uso da P&D interna e 
externa constrói-se uma vantagem competitiva 
sustentada.” 

“Nós devemos proteger a nossa propriedade 
intelectual para que os concorrentes não nos 
roubem as nossas melhores ideias.” 

“Nós deveríamos vender a nossa propriedade 
intelectual lucrando com ela assim como 
comprar a outros, sempre que tal permita um 
avanço no nosso modelo de negócio.” 

Tabela 1 – Quadro comparativo com as principais diferenças entre a inovação fechada e a inovação 
aberta.

110
 

 
                                                             
109  CHESBROUGH, H. W. Open innovation cit. 
110  Quadro comparativo apresentado por Mariana Lopes e adaptado de Chesbrough (LOPES, M. O modelo 

da inovação aberta cit., p. 8). 
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Embora a inovação continue sendo um importante fator para as empresas e para 

o crescimento econômico nos países, essa atividade está cada vez mais cara e complicada 

para as empresas. Manter um setor interno de P&D requer enormes investimentos e, muitas 

vezes, começa a pesar bastante até mesmo para as grandes empresas. 

Segundo CHESBROUGH, “o ciclo de vida dos produtos é cada vez mais curto” 

e “o crescimento da mobilidade dos empregados treinados contribui para a erosão do 

modelo tradicional de inovação”. Com recursos escassos para investir na pesquisa e 

desenvolvimento cativos, elas apelam para contratos e parcerias externas.111 

A partir dessa contextualização, surge a seguinte questão: a inovação aberta 

seria uma nova forma da utilização da propriedade intelectual? 

Para responder a essa questão, cumpre destacar que, no modelo de inovação 

aberta, as empresas competidoras cooperam entre si (cocompetição), possibilitando uma 

maior mobilidade entre os colaboradores e ideias, na tentativa de gerar soluções em 

conjunto.112 Nesse modelo, as empresas comercializam as suas ideias internas por meio de 

canais externos ao seu negócio – tais como por meio da constituição de spin-offs113 (que 

podem ser financiadas por colaboradores da própria empresa), pela formação de joint 

ventures ou, ainda, pela celebração de contratos de licenciamento, com o propósito de 

gerar valor extra para a sua organização. 

A inovação aberta corresponde, portanto, à utilização de ideias externas, e como 

também explicam FONTANELA e CARLS: 

Isso exige que cada empresa, ao abrir o seu modelo de negócio, permita 
que fluam ideias e tecnologias externas de fora para dentro e que mais 
conhecimento interno flua de dentro para fora. A inovação aberta oferece 
a perspectiva de investimentos mais baixos para a inovação, além de 
tempo mais curto para entrar no mercado e a possibilidade de dividir 
riscos com outras empresas.114 

 
                                                             
111  Cf. palestra “Brasil já vive inovação aberta”, proferida por Henry Chesbrough, na primeira apresentação 

totalmente dedicado ao tema no Brasil, dia 16 de junho de 2008, no World Trade Center, em São Paulo. 
Uma breve síntese do conteúdo da abordado na palestra pode ser encontrada em: 
<http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1217981710504_1082366489_7829/Brasil%20j%C3%A1%20vive%2
0inova%C3%A7%C3%A3o%20aberta.pdf>. Acesso em 26 dez. 2017. 

112  CHESBROUGH, H. W. Open innovation cit. 
113  Spin-off ou “derivagem” é empregado neste contexto para descrever uma nova empresa que nasceu a 

partir de um grupo de pesquisa de uma empresa, universidade ou centro de pesquisa público ou privado, 
geralmente com o objetivo de explorar um novo produto ou serviço de alta tecnologia. 

114  FONTANELA, C.; CARLS, S. Inovação aberta: uma ponte entre universidades e empresas. In: 
CONPEDI/UFSC (org.); ASSAFIM, João Marcelo de Lima; BOFF, Salete Oro; PIMENTEL, Luiz Otavio 
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Nesse contexto, a questão se põe em torno da forma de uso dos direitos das 

patentes nos dias atuais, pelo menos do ponto de vista de suas práticas que surgem, bem 

como das ligações entre propriedade e inovação. Cabe, portanto, verificar o impacto das 

disposições relativas à exploração e proteção de patentes no desenvolvimento do processo 

de inovação aberta. 

Cumpre antes destacar que não há uma modalidade de inovação aberta; ao contrário, 

há diversas formas, que podem ir desde uma simples cooperação até o desenvolvimento de 

parceiras totais de criação, produção e comercialização de um novo produto, ficando a cargo das 

empresas escolher o grau de colaboração a que desejam chegar. 

Assim, o modelo da inovação aberta reconhece que uma empresa pode extrair 

valor ou renda a partir de suas inovações (por meio de licenciamento, formação de joint 

ventures, ou outras formas), o que a estimula a produzi-las. 

CHESBROUGH sugere, então, que as empresas, ao promoverem inovações que 

não pretendem utilizar, abram seus modelos de negócios e permitam que outras empresas 

desenvolvam seu potencial de forma colaborativa, a partir das tecnologias não utilizadas; 

explorando concomitantemente ideias externas.115 

Sob essa perspectiva, qualquer que seja o nível de cooperação escolhido, a 

colaboração entre diferentes agentes econômicos dentro do processo de desenvolvimento 

de uma inovação dos produtos pode gerar duas questões: (i) primeiramente, qual proteção 

deve ser estabelecida aos produtos/tecnologias protegidos por patentes necessários à 

produção de novos produtos, quando o titular dessas tecnologias optar pelo uso comum de 

suas tecnologias? E, ainda, (ii) esse paradigma colaborativo seria conflitante ou 

convergente às ideias da propriedade intelectual? 

Em um primeiro momento, o conceito de inovação aberta parece ser oposto ao 

direito das patentes, uma vez que estas confeririam uma apropriação temporária de 

determinado conhecimento, ao passo que a inovação aberta, ao contrário, representaria o 

compartilhamento de um direito exclusivo. 

No entanto, se olhado sob a ótica de um conflito necessário para assegurar certos 

direitos patentários, o modelo de inovação aberta representa uma prática alternativa, 

 
                                                             

(coords.). Propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação. Florianópolis: CONPEDI, 
2014. p. 235-252. 

115  CHESBROUGH, H. W. Open innovation cit. 
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constituída em reação contra as práticas de não exploração de forma eficiente de uma 

patente (por meio do desenvolvimento conjunto ou cooperação em P&D), permitindo que 

os titulares desses direitos possam preservar e valorizar seu patrimônio intelectual, 

facilitando e/ou promovendo novas tecnologias. 

Assim, nas palavras de Eva STAL, Jouliana NOHARA e Milton CHAGAS 

JR.:116 

De acordo com o modelo da inovação aberta, a mudança na cultura 
organizacional é um requisito também para a gestão da propriedade 
intelectual. Dada a abundância de conhecimentos existentes no mundo, as 
empresas devem ser compradores e vendedores ativos de PI. Poucas 
firmas aproveitam sua própria PI para obter lucros (a partir da sua 
utilização por outras empresas), além de usá-la em seu negócio para 
excluir os concorrentes. E toda empresa pode se beneficiar ao utilizar a PI 
de outros em seu negócio. 

E continuam dizendo que: “[p]arece haver uma percepção equivocada de que 

inovação aberta significa que tudo será de domínio público de forma genérica, ou que não 

existe preocupação com a propriedade intelectual”. É exatamente o contrário, na maioria 

dos modelos de negócios. Com a correta gestão da propriedade intelectual, a empresa 

decide se deve liberar ou proteger seus resultados, capturando valor com os seus direitos 

sob esses ativos, além de identificar o conhecimento externo que lhe pode ser útil.117 

Contudo, para isso, MATTIOLI e TOMA118 elencam seis fatores para integrar 

de modo eficaz a propriedade intelectual no contexto do modelo de gestão estratégica e 

colaborativa dos ativos intelectuais. São eles: (i) avaliação de novos conhecimentos; (ii) 

gestão de portfólio de propriedade intelectual; (iii) disseminação da cultura de propriedade 

intelectual; (iv) estruturação do departamento jurídico; (v) gestão de redes; e (vi) 

estabelecimento de práticas de inteligência tecnológica. 

Desse modo, ao mesmo tempo em que deve ser estimulado o investimento 

privado na propriedade intelectual (patentes, marcas, desenhos industriais), o estímulo a 

outras formas de promoção da inovação, por meio de colaboração e parceiras, passa a ser 

 
                                                             
116  STAL, E.; NOHARA, J.; CHAGAS JR., M. Os conceitos da inovação aberta e o desempenho das 

empresas brasileiras inovadoras cit. 
117  ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. Open innovation in 

global networks. Report. New York: OECD, 2008. 
118  MATTIOLI, M.; TOMA, E. Proteção, apropriação e gestão de ativos intelectuais. Instituto Inovação. 

2009. Disponível em: <http://inventta.net/wp-content/uploads/2010/07/154Protecao_Apropriacao_ 
e_Gestao_de_Ativos_Intelectuais.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2016. 
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cada vez mais praticado – por meio da chamada inovação aberta – de modo a promover a 

disseminação do conhecimento e tecnologia para a sociedade. 

Do exposto neste item, é possível depreender que a crescente complexidade 

tecnológica no desenvolvimento de novos produtos vem instando as empresas à necessidade de 

acesso a conhecimentos externos, por meio de relacionamentos colaborativos com outros 

agentes. As estratégias que as empresas adotam para promover inovações tecnológicas de novos 

produtos e serviços vêm mudando de forma significativa nos últimos anos. 

Um dos elementos de clara evolução refere-se ao modo como as empresas 

conduzem as atividades de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, serviços e 

modelos de negócios. Nesse sentido, é importante a verificação das práticas de inovação 

colaborativa no desenvolvimento de novos produtos, adotados pelas empresas, e da forma 

adotada para gestão da propriedade intelectual para promoção da inovação. 

De fato, houve uma mudança de perspectiva com a chamada “inovação aberta” 

– segundo expressão trazida por Henry CHESBROUGH – como alternativa ao modelo 

tradicional “inovação fechada”. Isso porque, com a abertura para o ambiente externo, a 

empresa poderá contar com conhecimentos e contribuições de fora para o processo de 

inovação, por meio da interação com diversos outros agentes (tais como clientes, 

fornecedores, outros parceiros). 

Portanto, caso seja visto sob a ótica de um conflito necessário para assegurar 

certos direitos patentários, o modelo de inovação aberta representa uma prática alternativa, 

constituída em reação contra as práticas de não exploração de forma eficiente de uma 

patente, por meio do desenvolvimento conjunto ou cooperação em P&D. 

Dessa forma, a inovação aberta pode ser composta de duas características 

principais, quais sejam: o compartilhamento dos direitos para uso e exploração da 

tecnologia e o desenvolvimento de forma colaborativa dessa tecnologia. Assim, em 

contraste com a visão tradicional do conceito de inovação (antes fechada), na inovação 

aberta as empresas utilizam de forma combinada tanto as ideias internas quanto as 

externas, de modo a viabilizar o avanço e melhor exploração de uma tecnologia.119 E é 

exatamente nesse cenário que os pool de patentes se inserem. 

 
                                                             
119  RAYNA, T.; STRIUKOVA, L. Large-Scale Open Innovation: Open Source vs. Patent Pools. 

International. Journal of Technology Management, 2010. Disponível em: 
<http://ssrn.com/abstract=1712289>. Acesso em: 17 jun. 2016. Ainda nesse sentido, “firms can and 
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3 POR QUE E QUANDO O POOL DE PATENTES DEVE SER 
AUTORIZADO? 

Neste Capítulo 3 temos por objetivo verificar e entender se e quando um pool 

poderia gerar efeitos pró-competitivos no mercado afetado pela formação de tais 

agrupamentos de patentes. Será realizada uma análise pormenorizada dos pools de 

patentes, suas origens e conceitos, sob o prisma das eficiências oriundas da formação de 

um pool de patentes. 

Quando mais de um titular de uma patente detém direitos para determinada 

tecnologia, nenhuma das partes tem o direito de desenvolver seus produtos sem que 

obtenha a licença de outro titular de patente.120 A existência de vários direitos de patentes 

sobrepostos pode resultar em um obstáculo à tecnologia, ocasionando a chamada tragédia 

dos anticomuns, como visto no capítulo anterior. 

Uma possível solução a esse problema seria agrupar as patentes em uma 

entidade única. Nesse contexto, surge a figura do pool de patentes, que tem sido 

amplamente discutido, sobretudo nos setores que envolvem tecnologia e empregados como 

uma solução ao entrave que pode ser gerado com as diversas patentes necessárias em um 

produto ou tecnologia. 

Essa aliança entre empresas tem por finalidade reduzir os riscos da inovação e 

custos de transação entre o detentor dos direitos de patentes e aquele que necessita para 

explorar. Para tanto, o capítulo apresentará o papel desempenhado pelo pool de patentes, as 

eficiências esperadas e os argumentos trazidos para os que defendem essa forma de arranjo 

de patentes, tais como: redução nos custos de transação; promoção da interoperabilidade 

entre produtos complementares, com acesso não discriminatório às licenças de patentes 

essenciais; incentivos a uma divisão mais eficiente de trabalho e integração de tecnologias 

complementares.  

 
                                                             

should use external ideas as well as internal ideas, and internal and external paths to market, as the firms 
look to advance their technology” (CHESBROUGH, H. Open innovation cit.). 

120  MERGES, R. A Brief Note on Blocking Patents and Reverse Equivalents: Biotechnology as an Example. 
73 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y, 1991, p. 878-879. 
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Feitas essas considerações, será feito a seguir um exame das características de 

um pool de patente, a fim de verificar se essa formação colaborativa seria considerada uma 

eventual resposta à tragédia dos anticomuns e à sobrecarga no sistema de patentes. 

3.1 Pool de patentes como resposta? 

3.1.1 Definição e principais características de um pool de patentes  

Os patent pools, denominados também como pool de patentes, envolvem o 

consórcio de um ou mais detentores de patentes que acordam em licenciar mutuamente 

patentes relacionadas a uma tecnologia específica. 121  A constituição de um pool de 

patentes permite às empresas reunirem patentes que contribuem ou que são utilizadas em 

uma tecnologia em particular.122 

Trata-se, portanto, de um acordo cooperativo entre titulares de patentes para 

combinar seus direitos de propriedade intelectual e reduzir custos aliados a alguns 

fenômenos vistos supra, como o patent thicket. São formados por acordos em que as partes 

compartilham seus direitos sobre as patentes entre si ou a uma empresa comum com o 

propósito de licenciar de forma conjunta seu portfólio de patentes. Esses pools incluem 

vários membros e reúnem a maioria ou todas as patentes de uma indústria, concedendo 

uma licença ampla que autoriza o uso de todas as patentes que estão no pool.123 

É composto, portanto, por acordos entre dois ou mais titulares de patentes e 

organizados das mais diversas formas. Pode abranger desde um simples acordo contratual 

entre dois titulares com o objetivo de licenciamento de tecnologia a uma única entidade 

criada especificamente para esse fim, até um arranjo constituído pelos mais diversos 

proprietários de patentes para tecnologias complexas que requerem patentes 

complementares para o desenvolvimento de novos produtos e serviços. 

Assim, o pool é constituído a partir de transferências de tecnologia realizada por 

meio de acordos de licenciamentos mútuos entre duas ou mais partes, detentores de 
 
                                                             
121  GILBERT, Richard J. Antitrust for Patent Pools: A Century of Policy Evolution. Stan. Tech. L. Rev., 

2004, p. 3-4. 
122  CARLSON, S. Patent Pools and the Antitrust Dilemma cit., p. 395. 
123  MERGES, R. Contracting into Liability Rules: Intellectual Property Rights and Collective Rights 

Organizations. 84 Calif. L. Rev. 1293, 1996, p. 1340-1342. 
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patentes, voltado para a concessão de licenças sobre essas mesmas patentes aos membros 

do grupo e/ou a terceiro. Nesse sentido, os pools de patentes visam o compartilhamento de 

patentes entre os seus detentores, a fim de “lhes permitir a exploração conjunta de seus 

direitos exclusivos, formando um pacote de licenças a ser ofertado a terceiros 

interessados”.124 Em geral, essas patentes podem ser dispostas a uma joint venture ou uma 

empresa criada com um propósito específico para administrar e licenciar a terceiros o 

portfólio de patentes. 

Tecnicamente falando, não há uma definição legal para as expressões patent 

pool ou patent pooling. Os termos foram construídos e difundidos pela jurisprudência e 

doutrina, e não foram, de início, parte da linguagem jurídica norte-americana propriamente 

dita. 125  Na literatura brasileira sobre o tema, apesar de ainda escassa, são utilizadas 

diversas formas como tradução do termo patent pool ou patent pooling. Tem-se como 

traduções mais recorrentes: “pool de patentes”, “compartilhamento de patentes”, 

“consórcio de patentes”, “agrupamento de patentes”, “regime de licenciamento 

conjunto”.126 Ainda que tais expressões sejam empregadas como sinônimas ante a ausência 

de definição exata, no presente trabalho optou-se por empregar a expressão “agrupamento 

de patentes” em alusão ao fato de que nesses tipos de cooperação as patentes são agrupadas 

para que sejam licenciadas em um único pacote. 

Pode ser entendido como uma forma de arranjo de patentes que permitem que 

vários agentes tenham acesso a tais patentes consideradas como indispensáveis ao 

desenvolvimento de uma atividade ou tecnologia. E mais, envolve um “conjunto de 

direitos de propriedade intelectual objeto de concessão recíproca de licenças”.127 Direitos 

 
                                                             
124  LILLA, P. Propriedade intelectual e direito da concorrência. São Paulo: Quartier Latin, 2013. 
125  Nesse sentido, [t]he word “patent pool” are not word of art. United States v. Line Materias, 333 U.S. 

287, 313, n. 24, 1948. 
126  Nesse sentido, vide autores brasileiros que chegaram a debruçar sobre o tema: SILVA, D. Pools de 

patentes cit.; LILLA, P. Propriedade intelectual e direito da concorrência cit.; MENEGATTI, A. Pools 
de patentes: entre uma possível solução à tragédia dos anticomuns e ameaças à concorrência. Revista de 
Defesa da Concorrência, v. 1, n. 1, 2013, p. 16-51. CASAGRANDE, P.. Inovação, cooperação e 
concorrência: desafios para a política antitruste no Brasil. 2015. Tese (Doutorado em Direito Econômico 
e Financeiro) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
doi:10.11606/T.2.2015.tde-20102015-145425. Acesso em: 26 dez 2017; RIBAS, G. Venda casada 
anticoncorrencial e a propriedade intelectual. 2011. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. doi:10.11606/D.2.2011.tde-
18042012-153531. Acesso em: 26 dez 2017.  

127  SHAPIRO, C. Navigating the patent thickets. Innovation Policy and the Economy, National Bureau of 
Economic Research, v. 01, 2001, p. 134. 
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esses que podem ser transferidos tanto diretamente por um detentor da patente ao 

licenciado ou, ainda, por meio de um intermediário, como, por exemplo, uma joint venture, 

criada exclusivamente para a administração do pool de patentes. 

De modo geral, o termo pool tem sido usado para descrever as mais variadas 

formas de acordos em que titulares das patentes combinam suas patentes, seja por meio da 

formação de uma empresa, ou joint venture, em que os membros desse pool transferirão 

suas patentes de diferentes tecnologias (patent holding company), ou por meio de múltiplos 

licenciamentos cruzados de patentes relacionadas entre dois ou mais titulares,128 em que 

um titular de uma patente licencia para outro, que, por sua vez, também concede licenças 

sobre tecnologia que detenha. 

Contudo, é possível depreender algumas características inerentes a essa 

modalidade de agrupamento de patentes, quais sejam: (i) envolve diversos titulares/agentes 

detentores de uma patente, (ii) que mutualmente concordam em renunciar aos direitos 

exclusivos sob suas respectivas patentes, (iii) por meio de acordo que tem por objeto uma 

concessão cruzada de licenças, (iv) para concessão recíproca e/ou conjunta dos direitos de 

suas patentes feitas em bloco. A doutrina estrangeira assim define um pool de patentes: 

[U]m acordo entre múltiplos detentores de patentes para agregar as suas 
patentes. O típico pool a faz todas as patentes reunidas estejam 
disponíveis para cada membro do pool. Os pools também costumam 
oferecer termos padrões de licenciamento para os não membros. Além 
disso, no pool de patentes tradicional, uma parte das taxas de 
licenciamento é alocada para cada membro de acordo com critérios ou 
procedimentos preestabelecidos.129 

Como forma de ilustrar esse complexo arranjo de patentes, apresenta-se a Figura 

1 a seguir: 

 
                                                             
128  ANDEWELT, R. B. Analysis of Patent Pools Under The Antitrust Laws. Antitrust Law Journal, National 

Institute on Industrial & Intellectual Property, v. 53, n. 3, p. 611-639. 
129  Tradução livre de: “an arrangement among multiple patent holders to aggregate their patents. A typical 

pool makes all pooled patents available to each member of the pool. Pools also usually offer standard 
licensing terms to licensees who are not members of the pool. In addition, the typical patent pool allocates 
a portion of the licensing fees to each member according to a pre-set formula or procedure” (MERGES, 
R. Institutions for intellectual property transactions: the case of patent pools. University of California at 
Berkeley (Boalt Hall) School of Law. 1999. Disponível em: <https://www.law.berkeley. 
edu/files/pools(1).pdf>. Acesso em: 12 jun. 2016). 
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Figura 1 – Dinâmica de um pool de patente130. 

 

Na sua grande maioria, os pools de patente são formados por acordos 

voluntários celebrados entre agentes privados detentores das patentes e são utilizados para 

superar eventuais barreiras à inovação e aplicação da tecnologia em determinada indústria 

(seja eletrônica, de produtos agrícolas ou até farmacêutica). Em alguns casos específicos, o 

pool de patente pode ser resultante de determinação do poder público, visando facilitar a 

agregação de produtos, processos e tecnologias chaves em prol do interesse público.  

A título exemplificativo, no início dos anos 1990, os Estados Unidos precisavam 

adquirir uma grande frota de aviões que seria usada na Primeira Guerra Mundial. Contudo, 

os principais detentores das patentes necessárias à fabricação de novos aviões, as empresas 

detidas pelos irmãos Wright e Curtiss, estavam dificultando tal atividade, ao cobrar 

royalties exorbitantes para a exploração de suas patentes. Para contornar essa situação, o 

governo norte-americano, em 1917, ordenou a criação de um pool para a produção de 

aviões, resultando na formação do Manufacturers Aircraft Association (MAA), um pool de 

 
                                                             
130  Proposta apresentada pela autora, a partir da adaptação realizada de: <http://www.itpcmena.org/?Les-

accords-Medicines-Patent-Pool>. Acesso em: 12 jun. 2016. 
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patentes formado por fabricantes de aeronaves que passou a ser responsável pela 

montagem de praticamente todas as aeronaves do país naquela época.131 

Esse modelo de gerenciamento e interação de direito da propriedade intelectual 

tem por objetivo diminuir os custos ligados ao pagamento de royalties para o 

licenciamento de cada umas das patentes sozinho, o que viabilizaria um melhor 

direcionamento dos gastos com atividades de pesquisa e desenvolvimento. Nesse aspecto, 

o Departamento de Justiça dos EUA e a Comissão Federal do Comércio sobre propriedade 

intelectual e concorrência destacam que: 

Em várias indústrias, os direitos patentários necessários para 
comercializar um produto são frequentemente controlados por múltiplos 
detentores de direitos. Essa fragmentação dos direitos pode aumentar os 
custos de inserir produtos no mercado, devido aos custos de transação 
relativas à negociação de licenças múltiplas e maior pagamento de 
royalties cumulativos. O portfólio de licenças cruzadas e pools de 
patentes podem ajudar a resolver os problemas criados por esses direitos 
de patentes sobrepostos, ou acumulação de patentes, ao remover a 
necessidade de licenciamento de patente a patente, e, portanto, reduzindo 
os custos de transação para os licenciados. Além do mais, acordo de pool 
de patente pode mitigar a acumulação de royalties e problemas ligados a 
hold up que podem ocorrer quando diversos detentores de patentes 
individualmente cobram pelos royalties de seu licenciamento. Do mesmo 
modo, portfólios de licenças cruzadas e pools de patentes preservam os 
incentivos financeiros para os inventores comercializarem suas inovações 
existentes e realizar novas pesquisas e desenvolvimento (P&D) 
potencialmente patenteáveis.132 

 
                                                             
131  Para mais detalhes sobre os impactos na indústria de aeronaves, vide SZAKALSKI, D. Progress in the 

aircraft industry and the role of patent pools and cross-licensing agreements. UCLA Journal of Law & 
Technology, v. 15-1, 2011. 

132  U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE AND THE 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: 2 jun. 2016. 
Tradução livre de: “In many industries, the patent rights necessary to commercialize a product are 
frequently controlled by multiple rights holders. This fragmentation of rights can increase the costs of 
bringing products to market due to the transaction costs of negotiating multiple licenses, and greater 
cumulative royalty payments. Portfolio cross licenses and patent pools can help solve the problems 
created by these overlapping patent rights, or patent thickets, by removing the need for patent-by-patent 
licensing, thus reducing transaction costs for licensees. In addition, patent-pooling agreements may 
mitigate royalty stacking and hold-up problems that can occur when multiple patent holders individually 
demand royalties from a licensee. At the same time, portfolio cross licenses and patent pools preserve the 
financial incentives for inventors to commercialize their existing innovations and undertake new, 
potentially patentable R&D”. 
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Ademais, a remuneração advinda das licenças é distribuída aos membros na 

proporção do valor das patentes que cada um contribuiu ao pool.133  Como será visto 

adiante, o patent pool pode diminuir os custos de transação,134 uma vez que será menos 

dispendioso do que negociar licenças separadas com cada titular de patentes. Nesse 

sentido, o licenciamento por meio do pool poderia permitir o desenvolvimento e adoção 

mais rápidos das tecnologias em comparação às que poderiam ser obtidas com o 

licenciamento cruzado feito individualmente.135 

Ainda com relação à redução das ineficiências, além da diminuição com os 

custos do pagamento de royalties, o regime do pool tem por bem a redução de processos 

judiciais por infração à violação de uma patente. Outrossim, é possível em um regime de 

pool a negociação de bens que não estão no escopo de proteção pela propriedade 

intelectual (i.e., know-how), o que possibilita a inserção no pool de outras formas de 

tecnologia existentes e processos desenvolvidos a um ramo específico, e não só aquelas 

que foram patenteadas. 

Assim, o know-how adquirido por meio dessas parcerias pode ser fator relevante 

para a colaboração com o sistema de propriedade intelectual, no sentido de estimular a 

cadeia da inovação e impulsionar melhorias. A esse respeito, Keith MASKUS considera 

importante o estímulo à criação de pool de patentes voluntárias entre empresas, centros de 

pesquisa e universidades como incentivo à inovação, uma vez que os pools são capazes de 

unificar as negociações para o pagamento das tecnologias, diminuindo os custos de 

licenciamento.136 

A abrangência e os tipos de patentes a serem incluídas em um pool variam de 

acordo com o caso, podendo apresentar diferenças quanto ao escopo, variedade e inter-

relações das patentes incluídas no pool. Em algum deles, um pool pode envolver apenas 

patentes destinadas a um segmento de mercado específico e único; em outros, pode 

envolver inúmeras e diversas patentes relacionadas a diferentes produtos em mercados 

 
                                                             
133  MERGES, R. Contracting into Liability Rules cit., p. 1341-1342. 
134  Vide LERNER, J.; TIROLE, J. Efficient Patent Pools cit., p. 691-711. 
135  Idem, p. 139. 
136  MASKUS, K. Differentiated intellectual property regimes for environmental and climate technologies. 

OECD Environment Working Papers, n. 17, 2010. Disponível em: <http://www.oecd-
ilibrary.org/environment/differentiated-intellectual-property-regimes-for-environmental-and-climate-
technologies_5kmfwjvc83vk-en>. Acesso em: 19 jun. 2016. 
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distintos. Ainda, um pool pode incluir patentes existentes no momento da celebração do 

contrato para a formação do pool ou determinar, por vias contratuais, que os membros do 

pool venham a incluir as patentes que ainda serão obtidas posteriormente. 

Conforme descrevem as guias de orientações norte-americanas sobre 

propriedade intelectual, e que serão objeto de estudo mais adiante, os 

[...] pools de patentes geralmente são criados quando um grupo de 
detentores de patentes decide licenciar conjuntamente suas respectivas 
patentes a terceiros. Os pools se formam quando há a necessidade de 
produzir um produto padronizado, a partir de várias tecnologias 
patenteadas.137 

Desse modo, uma análise pormenorizada dos pools de patentes e a compreensão 

da relação existente entre as diversas patentes colocadas no pool são de suma importância 

para avaliar seus efeitos no mercado e, consequentemente, na concorrência. 

3.2 Papel desempenhado pelo pool de patentes e as eficiências esperadas 

Como visto supra, os pools de patentes são formados por vários proprietários de 

patentes que decidem licenciar suas respectivas patentes de forma mútua entre si; e de 

forma coletiva diante de terceiros. Geralmente são criados em mercados em que o agente 

precisa negociar, com diversos detentores, patentes de tecnologias incrementais de modo a 

viabilizar a interoperabilidade entre as diferenças tecnologias. Segundo James J. 

KULBASKI,138 um pool de patentes seria a maneira mais econômica e eficiente de coletar 

e distribuir royalties para patentes que são consideradas essenciais para um padrão 

industrial. 

Uma importante justificativa para a criação de um pool de patentes é a 

eficiência. Eficiências que seriam geradas pela combinação de patentes complementares. 

De fato, os pools de patentes acabam sendo formados em situações com um 

grande número de detentores de patentes essenciais, que faz com que o licenciamento 

 
                                                             
137  FEDERAL TRADE COMMISSION. To Promote Innovation cit. 
138  KULBASKI, James J. Comments on Patent Pools and Standards for Federal Trade Commission 

Hearings Regarding Competition & Intellectual Property (Apr. 17, 2002 Hr’g R.). 
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individual de determinado produto se torne uma operação bastante complexa, não 

transparente e ineficiente.  

Assim, o pool procura solucionar essa ineficiência, oferecendo um pacote básico 

de licenças com todas as patentes essenciais para o licenciado que deseja obter o direito de 

explorar tais patentes, a um valor fixo de royalties por produto.  

Ao facilitar o compartilhamento e a transferência da propriedade intelectual, 

esse acordo privado de direitos de propriedade intelectual por meio dos pools de patentes 

promove, em última instância, a inovação que ocorreria de maneira mais lenta na ausência 

de um pool. A seguir, serão trazidos elementos que geralmente devem ser observados em 

um pool para justificar esse agrupamento de patentes.

3.2.1 Facilitar o acesso à tecnologia  

Uma das principais justificativas para o agrupamento de patentes é a eliminação 

de patentes que podem bloquear a exploração de outras tecnologias. Como visto supra, 

empresas podem demandar acesso a diferentes grupos de patentes, sejam complementares 

ou bloqueantes. 

As patentes bloqueantes, por sua vez, podem frear o desenvolvimento de 

tecnologia, uma vez que concedem aos titulares de patentes rivais o direito de impedir e/ou 

reivindicar o uso, licença ou venda de uma tecnologia patenteada. Dessa forma, 

tecnologias importantes ficam bloqueadas por tais sobreposições de direitos de patentes, 

criando uma situação de bloqueio e dificuldade para acessar uma tecnologia. 

Diante disso, a formação de um acordo cooperativo entre os titulares de patentes 

complementares ou, ainda, bloqueantes pode garantir eficiências significativas em resposta 

a tal situação, uma vez que poderão conceder, de forma mais fácil e direta, licenças a todo 

o pacote de patentes.  

Assim, o agrupamento de patentes em uma única entidade, integrando 

tecnologias complementares, passa a ser considerado uma saída mais eficiente para a 

resolução de situações em que uma patente infringe ou bloqueia a outra, pois permitem a 

combinação dessas patentes e licença de forma conjunta. 
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Na ausência de um pool, o agente que desejar obter licença de uma patente 

deverá negociar de forma individual e separada entre os vários titulares, acarretando em 

um maior custo e demora no processo de obtenção de todas as licenças necessárias. Nesse 

sentido, os pools de patentes permitem “reduzir o número de transações e diminuir os 

custos de transação, permitindo que os licenciados negociem com uma única entidade que 

poderá fornecer acesso ao grupo desejado de patentes”.139 

Os agrupamentos de patentes, portanto, facilitam o acesso à tecnologia, ao 

integrarem tecnologias complementares e agruparem, em uma única entidade, patentes de 

determinado padrão tecnológico que podem ser combinados e licenciados de forma 

conjunta. Outrossim, pode contornar problemas causados por patentes bloqueantes e 

conceder acesso não discriminatório às licenças de patentes essenciais.  

Trata-se, portanto, de práticas que geralmente são consideradas pró-

competitivas, uma vez que eliminam barreiras entre titulares de patentes que se bloqueiam, 

o que possibilita a pesquisa e a integração de tecnologias complementares. 

Como se verá no item a seguir, além de levar a um desenvolvimento mais rápido 

de determinada tecnologia, com a eliminação de patentes bloqueantes,140  os pools de 

patentes constituem, ainda, um meio de promover o rápido desenvolvimento de tecnologias 

que de outra forma seriam dificultadas por litígios envolvendo patentes. 

3.2.2 Resolução de litígios: possibilidade de diminuição dos custos de litígios por 
infração de direitos de patentes 

A proliferação de ações envolvendo patentes é um dos principais problemas 

relacionados à propriedade intelectual nos dias de hoje. Em geral, são disputas que 

costumam ser extremamente custosas e imprevisíveis. Isso porque os custos associados a 

litígios de contrafação ou reivindicação de patentes tendem a ser elevados diante 

da complexidade técnica envolvida nessas matérias.  

 
                                                             
139  ANDEWELT, R. B. Analysis of Patent Pools under the Antitrust Laws cit. Tradução livre de: “A pool 

potentially can diminish the number of transactions and lower transaction costs by permitting the 
licensees to negotiate with a single entity that can supply access to the desired group of patents”. 

140  BALTES, Cristina. Patent Pools – An Effective Instrument for the High Technology. Master Thesis. 
Disponível em: <www.lu.se/lup/publication/1554688>. Acesso em: 19 ago. 2017. 
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Ademais, os resultados desses conflitos, judiciais na maioria das vezes, são 

muitas vezes difíceis de prever, dadas a sensibilidade e a especificidade necessárias para a 

análise e o julgamento do caso. Somados a isso, há ainda os custos associados ao 

desenvolvimento de um produto enquanto a ação estiver em curso e à indefinição de qual 

será a decisão final, gerando riscos na medida em que uma decisão desfavorável pode 

prejudicar a capacidade de uma empresa lucrar com seu investimento. 

De modo a limitar esses custos de litígios e garantir uma maior previsibilidade 

da resolução final, os pools de patentes também são interessantes alternativas para 

solucionar complexas disputas judiciais envolvendo empresas que se acusam mutuamente.  

Nesse sentido, um pool de patentes pode reduzir ou eliminar a necessidade de 

ações sobre direitos de patentes, uma vez que tais questões poderiam ser resolvidas ou 

evitadas por meio da criação de um pool de patentes.141 Empresas envolvidas em conflitos 

de patentes por vezes recorrem a alguma forma de agrupamento das patentes que são 

objeto das reivindicações, em que cada um terá o direito de usar as patentes envolvidas.142 

Assim, os agrupamentos de patentes são vistos como uma forma mais eficiente 

para a resolução de um conflito envolvendo infração de patentes, criando espaço para a 

realização de licença mútua e alinhamentos de interesses convergentes. Como 

consequência, reduz também os gastos e tempo despendidos em disputas envolvendo 

patentes, tornando-se, portanto, economicamente mais benéfico. 

Portanto, em vez de correr riscos com os custos, o longo processo e a incerteza 

do resultado dos imbróglios envolvendo disputas por patentes, as empresas optam por 

resolver seus litígios por meio da criação de pools de patentes, opção que tende a ser 

benéfica e atraente principalmente para empresas de pequeno e médio porte que não 

dispõem de tantos recursos para arcar com os custos ligados a litígios que têm por objeto 

uma disputa por patentes.  

 
                                                             
141  Disponível em: <http://www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/patent_pools_ 

report.pdf>. 
142  ANDEWELT, R. B. Analysis of Patent Pools under the Antitrust Laws cit. 
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A título ilustrativo, vale destacar que houve diversos casos nos Estados Unidos 

em que os pools de patentes foram formados em resposta, ainda que parcial, a tais 

impasses envolvendo patentes.143 

3.2.3 Redução dos custos de transação  

Além de ser uma forma para a resolução de conflitos envolvendo infração de 

patentes, diminuindo os litígios, os pools de patentes reduzem os custos de transação 

relativos a licenciamento, na medida em que não será preciso negociar a licença de um 

produto com cada um dos titulares das patentes envolvidas, mas diretamente com o pool. 

Assim, os pools podem reduzir os gastos na negociação com os mais diversos 

titulares de patentes, facilitando a realização de acordos de licenciamento para tecnologias 

que são conjuntamente detidas por diversos titulares. Trata-se de um aspecto benéfico tanto 

para os que interagem diretamente com o pool, como podem gerar externalidades positivas 

para a sociedade como um todo. 

No caso das empresas que precisam obter diversas licenças de patentes, elas não 

precisarão realizar inúmeras negociações bilaterais que consomem tempo e recursos. Ao 

contrário, poderão realizar uma única negociação do pacote de patentes junto ao pool.144 

Nesse contexto, os membros do pool podem ofertar um licenciamento único para as 

empresas que visam utilizar tais patentes em seus produtos, em uma espécie de licença 

one-stop shopping, em vez de negociar licenças separadamente com cada um dos titulares 

de patentes essenciais.145 

Com isso, é possível que seja dispensado o pagamento de múltiplos royalties, 

que ocorre quando empresas taxam valores altos para o conjunto de patentes necessários 

 
                                                             
143  Vide, por exemplo, Hartford-Empire Co. v. United States, 323 U.S. 386 (1945); Standard Oil Co. v. 

United States, 283 U.S. 163 (1931), conforme serão resumidos mais abaixo. 
144  MERGES, R. Institutions for intellectual property transactions: the case of patent pools. University of 

California at Berkeley (Boalt Hall) School of Law. 1999. Disponível em: 
<https://www.law.berkeley.edu/files/pools(1).pdf>. Acesso em: 12 set. 2017. 

145  COLANGELO, G. Avoiding the tragedy of the anticommons: collective rights organizations, patent pools 
and the role of antitrust. LUISS Law and Economics Lab Working Paper No. IP-01-2004. 2004, p. 32. 
Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=523122>. Acesso em: 17 set 2017. 
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para cobrir tecnologias complementares,146  gerando uma cobrança ineficaz. Sobre esse 

aspecto, em estudo preparado conjuntamente pelo Department of Justice (DOJ) e pela 

Federal Trade Commission (FTC), nos Estados Unidos, foi apontado que a multiplicidade 

na cobrança de royalties pode levar a um nível em que seria improvável um uso eficiente e 

positivo da finalidade maior da proteção da propriedade intelectual, qual seja, a inovação: 

O empilhamento de royalties ocorre quando é necessário ter acesso a 
múltiplas patentes para produzir um produto final, forçando os 
fabricantes de produtos a “suportar múltiplos encargos de patentes”, 
geralmente na forma de variadas taxas de licenciamento. O empilhamento 
de royalties pode tornar a produção não lucrativa e atrasar a inovação.147 

Assim, os pools de patentes seriam uma forma de reduzir esses altos custos 

associados à negociação e à gestão dos múltiplos contratos de licenciamento a serem 

empregados em uma tecnologia específica, uma vez que os detentores das patentes e 

potenciais licenciantes precisariam apenas negociar uma única licença geral. 

Ainda, seriam capazes de evitar a chamada “dupla marginalização” e permitir 

uma maior eficiência (ao eliminar os incentivos das titulares de patentes de acrescentarem 

margem de lucros na medida em que os licenciamentos seriam feitos por um pacote único), 

resultando na possibilidade de eliminação da taxa cumulativa de licença.  

Em relação à redução da dupla marginalização resultante da constituição de um 

pool, princípios econômicos preveem que a integração de produtos complementares – tais 

como duas patentes complementares para determinada tecnologia – resulta em preços 

menores aos consumidores, bem como em um aumento no volume e ganhos às empresas. 

Em um estudo publicado por Daniel QUINT, o economista conclui que pools 

formados por patentes essenciais são sempre benefícios, ao passo que pools com patentes 

não essenciais poderiam causar alguns impactos negativos. Com relação à 

complementaridade e à dupla marginalização, o autor dispõe que: 

 
                                                             
146  LAMPE, Ryan; MOSER, Petra. Patent Pools: Licensing Strategies in the Absence of Regulation, n. 1. 

Disponível em: <ssrn.com/abstract=2053797>. Acesso em: 19 ago. 2017. 
147  Antitrust Enforcement & Intellectual Property Rights: Promoting Innovation. p. 61 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>. Tradução livre de: “Royalty 
stacking occurs when access to multiple patents is required to produce an end product, forcing the 
manufacturer’s products ‘to bear multiple patent burdens’, usually in the form of multiple licensing fees. 
Royalty stacking can make production unprofitable and retard innovation”. 
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Quando as empresas com poder de mercado vendem produtos 
complementares, seu preço combinado será tipicamente maior do que se 
ambos fossem vendidos por um único monopolista. Esse efeito, 
primeiramente conhecido pelo Cournot (1838) e depois denominado 
dupla marginalização, pode ser particularmente grave no contexto da 
propriedade intelectual. Em setores de alta tecnologia onde a inovação é 
rápida e cumulativa, um grande número de patentes pode tocar na mesma 
tecnologia nova; a dupla marginalização pode tornar a cara a 
comercialização da tecnologia, prejudicando produtores [...]. Uma 
ferramenta para resolver esse problema é o pool de patente [...].148 

Já com relação à externalidade positiva que podem gerar no mercado, os pools 

de patentes podem reduzir o custo final de produtos aos consumidores, na medida em que 

permitem uma exploração das patentes de forma mais eficiente, com a redução de custos 

de transação e a diminuição dos royalties totais que deveriam ser pagos aos licenciantes. 

De modo mais amplo, o agrupamento de patentes pode aumentar a percepção da 

importância de uma patente e de seu valor, contribuindo para a introdução de novos 

produtos no mercado, bem como incentivar o ambiente de pesquisa e desenvolvimento. 

Além disso, os pools de patentes são bastante utilizados e importantes para o 

estabelecimento de padrões na indústria. Nesse sentido, GOLDSTEIN e KEARSEY 

apontam que a redução não seria somente relacionada aos custos de transação, mas 

também aos custos de buscas.149 

Os pools de patentes são, portanto, capazes de diminuir os custos de transação, 

além de reduzir os custos de litígio e incertezas gerados pelas patentes múltiplas, de modo 

a mitigar o efeito negativo resultante do fenômeno da “inundação de patentes”.150 

 
                                                             
148  QUINT, D. Economics of patent pools when some (but not all) patents are essential. Universidade de 

Wistconsin, 2009. Disponível em: <https://pdfs.semanticscholar.org/a2e0/15078b95ea91a4a 
016e43bdc4804349a58fa.pdf>. Tradução livre de: “When firms with market power sell complementary 
goods, their combined price will typically be higher than if both were sold by a single monopolist. This 
effect, first understood by Cournot (1838) and later termed double marginalization, can be particularly 
severe in the context of intellectual property. In high-tech fields where innovation is rapid and 
cumulative, a large number of patents may touch on the same new technology; double marginalization 
can make the technology expensive to commercialize, harming downstream producers and consumers [...] 
One tool to address this problem is a patent pool [...]”. 

149  GOLDSTEIN, L.; KEARSEY, B. Technology patent licensing: an international reference on 21st century 
patent licensing, patent pools and patent platforms. Boston, 2004. p. 477. 

150  O fenômeno da “inundação de patentes”, ou patent flood, foi tratado no item 2.1.3.3. supra. 
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3.3 Tratamento concedido pelas autoridades estrangeiras 

Apesar de seus efeitos pró-competitivos, os pools de patentes podem ser usados 

também de forma abusiva ou indevida para restringir a concorrência. Diante dessa 

possibilidade, diversas autoridades buscaram estabelecer diretrizes com orientações para 

análise da transferência de propriedade intelectual e constituição de um pool de patentes.151 

Os guias geralmente concedem uma exceção às leis concorrenciais, autorizando 

que os detentores de patentes agrupem certas patentes e estabeleçam, de forma conjunta, as 

taxas de royalties. No entanto, atentam, por outro lado, também aos cuidados para que 

esses agrupamentos de patentes não sejam usados como um mecanismo para condutas 

anticompetitivas.  

Portanto, as autoridades antitrustes realizam a análise dos pools de patentes pela 

regra da razão, ao abordarem e ponderarem os possíveis benefícios pró-competitivos e os 

efeitos anticoncorrenciais. Nesse sentido, COLANGELO destaca que: 

[M]esmo que o agrupamento possa melhorar a eficiência estática e 
dinâmica, ao integrar tecnologias complementares, reduzir os custos de 
transação, eliminar as posições de bloqueio e evitar custos advindos de 
litígios onerosos, ao mesmo tempo ele [o pool de patente] pode ser uma 
maneira de conspirar para suprimir a concorrência.152 

 
                                                             
151  Tendo em vista que a autoridade concorrencial brasileira se aproxima, tanto pelas orientações gerais 

como pela semelhança na abordagem feita pelas autoridades dos Estados Unidos e Europa, será dado o 
foco para as diretrizes concedidas por essas duas jurisdições. Não obstante, há outras jurisdições 
estrangeiras que já se pronunciaram sobre o tema. Dessa forma, vale destacar que, no Japão, as diretrizes 
emitidas pelas autoridades japonesas enfatizam potenciais efeitos pró-competitivos e benefícios gerados 
pela transferência de tecnologia. Nesse sentido, o Guidelines for the use of intellectual property under the 
antimonopoly act estabelece que os pools de patentes não constituem uma restrição à concorrência per se. 
O Guia estabelece algumas diretrizes para orientar as atividades desenvolvidas pelo pool e licenciamento 
de patentes como prevenção às práticas anticoncorrenciais. Ademais, cumpre destacar, ainda, que o país 
lançou, em 2005, o Guidelines on Standardization and Patent Pool Arrangements, tendo como núcleo a 
orientação no tratamento jurídico a ser conferido aos pools de patentes em uma perspectiva concorrencial. 
Esse guia de 2005 reconhece os benefícios da padronização e formação do pool, e enumera condutas 
específicas que prejudicariam a concorrência, tais como restrição de preços de produtos, exclusão de 
concorrentes, aumento injustificado do escopo das patentes e especificações do pool, entre outros. Sobre 
esse ponto, a autoridade concorrencial japonesa (Japan Fair Trade Commission) reconhece que os pools 
de patentes podem ser pró-competitivos e que a agência só iria intervir caso esse arranjo praticar condutas 
que cause efeitos anticompetitivos ao mercado.  

152  COLANGELO, G. Avoiding the tragedy of the anticommons: collective rights organizations, patent pools 
and the role of antitrust. LUISS Law and Economics Lab Working Paper No. IP-01-2004. 2004. 
Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=523122>. Acesso em: 17 set. 2016. Tradução livre de: “even if 
pooling may enhance static and dynamic efficiency by integrating complementary technologies, reducing 
transaction costs, clearing blocking positions and avoiding costly infringement litigation, at the same time 
it may be a way to conspire to suppress competition”. 
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3.3.1 Estados Unidos  

Uma vez que o licenciamento de direitos de propriedade intelectual pode gerar 

repercussões na economia, na livre-iniciativa e na concorrência, a avaliação de possíveis 

práticas restritivas e efeitos anticompetitivos no mercado pelo seu uso individual é feita, 

nos Estados Unidos, pelo Department of Justice (DOJ) e pela Federal Trade Commission 

(FTC). 

Inicialmente, o país adotou uma postura mais severa em relação às práticas 

relacionadas à exploração de direitos de propriedade intelectual. Entre os anos 1950 a 

1970, as patentes e os direitos relacionados a ela eram vistos de forma negativa, ante a 

possibilidade de gerar monopólios de patentes, e, portanto, submetidos a um rigoroso 

escrutínio pelas leis antitrustes.153 

Nesse contexto, o DOJ anunciou uma série prática de licenças de patentes que 

teriam uma presunção de ilegalidade por conter características restritivas em contratos de 

licenciamento. Tratava-se de uma lista contendo nove tipos de cláusulas que seriam 

consideradas ilícitas per se, em que não era necessária a verificação de efeitos 

anticoncorrenciais para que essas práticas de licenciamento fossem consideradas ilegítimas 

perante o DOJ.154 

Essa política mais restritiva, também conhecida como os Nine No-Nos, foi 

lançada no ano de 1972, em um contexto no qual as leis antitrustes eram aplicadas de 

forma mais intervencionista e, consequentemente, adotava-se uma abordagem mais 

formalista para avaliação de disputas concorrenciais envolvendo direitos patentários.155 

Assim, os Nine No-Nos consideravam as seguintes práticas como ilegais, quais 

sejam: (i) condicionar a aquisição de um bem não patenteado a uma licença; (ii) exigir que 

um licenciado ceda as patentes subsequentes; (iii) restringir direitos e revenda dos 

compradores de um produto; (iv) restringir a faculdade do licenciado de comercializar 

produtos fora do escopo da patente; (v) proibir o licenciante de conceder licenças 
 
                                                             
153  GELLHORN, E.; KOVACIC, W. E.; CALKINS, S. Antitrust Law and Economics. West Academic 

Publishing. 5. ed. 2004. p. 477-478. 
154  Vide, nesse sentido, discurso proferido em: PATE, R. H. Antitrust and Intellectual Property. Disponível 

em: <http://www.justice.gov/atr/public/speeches/200701.pdf>. 
155  WILSON, B. B. Patent and Know-How License Agreements: Field of Use, Territorial, Price and 

Quantity Restrictions. Disponível em: <http://www.rtlaw.com/licensing/pdf/13.pdf>. 
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adicionais; (vi) impor pacotes de licenças obrigatórias; (vii) exigir, como condição da 

licença, royalties que não são razoavelmente relacionados às vendas de produtos 

patenteados; (viii) restringir o uso do licenciante de produto fabricado por um processo 

patenteado; e (ix) fixar um preço mínimo de revenda de produtos protegido por patentes 

licenciadas.156 

Atualmente, os Nine No-Nos possuem um impacto bastante limitado, uma vez 

que a aplicação estrita e pura dessas restrições acaba por ignorar os possíveis efeitos pró-

competitivos gerados pelos acordos de licenciamento.157 

Essa mudança no paradigma, afastando o posicionamento de que certas práticas 

de licenciamento de patentes seriam per se proibidas, foi formalizada pelo DOJ com a 

publicação do Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations, em 1988, e a 

adoção da análise casuística das licenças de patentes pela regra da razão.158 

De modo a orientar a exploração de certos direitos de propriedade intelectual e 

reprimir eventual abuso ou seu uso indevido em licenciamentos, o DOJ e a FTC lançaram, 

em 1995, um guia conjunto que estabelece algumas diretrizes para a análise concorrencial 

dos contratos de licenciamento, envolvendo patentes, marcas, segredos comerciais e know-

how.  

Assim, a licença dos direitos de propriedade intelectual e os efeitos gerados 

pelos acordos de licenciamento passaram a ser analisados à luz do Antitrust Guidelines for 

 
                                                             
156  Tradução livre de: “(i) tying the purchase of unpatented materials as a condition of the license; (ii) 

requiring a licensee to assign back subsequent patents; (iii) restricting the resale right of a product’s 
purchasers; (iv) restricting a licensee’s ability to deal in products outside the scope of the patent; (v) 
prohibiting a licensor from granting further licenses; (vi) requiring mandatory package licensing; (vii) 
requiring, as a condition of the license, royalties not reasonably related to the licensee’s sales of products 
covered by the patent; (viii) restricting a licensee’s use of a product made by a patented process; and (ix) 
setting minimum resale price provisions for licensed products”. 

157  Isso já foi verificado pelos tribunais norte-americanos em meados dos anos 1970, reconhecendo que a 
aplicação dos Nine No-Nos levava não raras vezes a resultados economicamente irracionais que 
ignoravam os benefícios dos acordos de licenciamento. 

158  Ressalte-se que, apesar de o Guia DOJ de 1988 Antitrust Enforcement Guidelines for International 
Operations ter estabelecido o padrão de análise pelo uso da regra da razão, e a visão de que a 
preocupação concorrencial seria afastada caso certas práticas de licenciamento de patente influenciem a 
demanda pela sua propriedade, ainda havia algumas deficiências no sentido de explicar quais atividades 
seriam classificadas como influentes ou como tais condutas prejudicariam o ambiente competitivo ou os 
consumidores. Sobre esse entendimento, vide GILBERT, Richard; SHAPIRO, Carl. Antitrust Issues in 
the Licensing of Intellectual Property: The Nine No-No’s Meet the Nineties. Brookings Papers on Econ. 
Activity, Microeconomics, 1997, p. 283-286. 
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the Licensing of Intellectual Property 159  (“Guia de 1995”), em que explica como as 

agências antitrustes federais norte-americanas avaliam o licenciamento e atividades 

relacionadas ao mercado de tecnologia e inovação. 

Referido guia refletiu a mudança da forma de aplicação das leis antitrustes, 

passando de uma aplicação restrita das regras per se para uma análise pelas regras da 

razão. Dispôs, ainda, de três princípios gerais relacionados à intersecção entre o Direito 

Concorrencial e a Propriedade Intelectual, e que podem ser observados nas análises 

adotadas por outros países, inclusive o Brasil. 

 O primeiro deles determinava que, para fins de análise antitruste, a propriedade 

intelectual é comparável com qualquer outra forma de propriedade, ainda que com algumas 

particularidades. Nesse sentido, devem ser aplicados os mesmos princípios gerais 

concorrenciais para bens tangíveis e intangíveis em análises de matérias envolvendo 

propriedade intelectual. 

O segundo princípio estabelecia que a propriedade intelectual não gera, por si 

só, poder de mercado a seu detentor. O direito que uma patente confere ao seu titular para 

reivindicar o uso por um terceiro não é suficiente para caracterizar poder de mercado, 

sobretudo nas ocasiões em que existem patentes substitutas. Nesse sentido, não é possível 

inferir, mesmo que de forma presumida, que a posse de uma propriedade intelectual gera 

poder de mercado.160 

E, mesmo que crie poder de mercado, na ausência de substitutos próximos, ela 

não necessariamente infringe as leis concorrenciais. Isso porque as patentes e demais 

modalidades de propriedade intelectual excluem terceiros da exploração ou reprodução 

indevida, como consequência de um produto ou habilidade superior, mas não a exclusão de 

rivais no mercado propriamente dito. Para que se caracterize um ilícito antitruste, o poder 

de mercado deve ser usado de forma abusiva ou ligado a condutas desprovidas de 

racionalidade econômica. Esse princípio disposto no Guia de 1995, assim como o primeiro 

princípio, seguiu entendimento e preocupação das autoridades em garantir que a 

propriedade intelectual seja tratada como qualquer outra forma de propriedade.  

 
                                                             
159  U.S. Department of Justice & Federal Trade Commission. Antitrust Guidelines For The Licensing Of 

Intellectual Property, 1995. Disponível em: <https://www.justice.gov/atr/IPguidelines/download>. 
160  AREEDA, IIA P.; HOVENKAMP, H. Fundamentals of antitrust law, Aspen. 2. ed. Nova York, 2002. 
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Já o terceiro princípio reconhece que o “licenciamento de propriedade 

intelectual permite que as empresas combinem fatores complementares de produção e é 

geralmente pró-competitivo”.161 Nesse sentido, o Guia estabelece que os licenciamentos 

podem facilitar a integração de propriedade licenciada com fatores complementares de 

produção, de modo a garantir uma maior eficiência na exploração da propriedade 

intelectual. 

O Guia de 1995 tratou a questão dos pools de patentes (e licenças cruzadas) em 

um capítulo específico, destacando que eles seriam usualmente pró-competitivos. 

Ademais, sugere em termos gerais os critérios para determinar quando um agrupamento de 

patentes seria pró-competitivo e, portanto, aceitável, e quando ele poderia gerar efeitos 

anticompetitivos. Partindo de uma análise pela regra da razão, referido guia indica que um 

pool poderá ser benéfico quando sua estrutura e formação promoverem a disseminação da 

tecnologia, por meio da integração de tecnologias complementares, da eliminação de 

situações de bloqueio, bem como redução dos custos de transação e custos resultantes de 

litígios envolvendo patentes. 

Por outro lado, um pool de patentes será visto como prejudicial à concorrência 

quando estabelecer métodos de fixação de preço ou alocação de clientes e mercado, de 

exclusão de concorrentes ou redução da inovação, desencorajando os agentes a se 

envolverem em atividades de pesquisa e desenvolvimento. Nessas circunstâncias, se 

analisará “se as limitações de participação contidas nos acordos são razoavelmente 

relacionadas ao desenvolvimento eficiente e exploração de tecnologias agrupadas, 

avaliando os efeitos líquidos dessas limitações no mercado relevante”.162 

Orientações mais detalhadas sobre o pool de patentes foram dadas pelas várias 

Cartas de Revisão (Business Review Letters) emitidas pelo DOJ 163  e pelo Antitrust 

Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition, 

 
                                                             
161  U.S. Department of Justice & Federal Trade Commission. Antitrust Guidelines For The Licensing Of 

Intellectual Property, 1995. Tradução livre de: “[...] intellectual property licensing allows firms to 
combine complementary factors of production and is generally procompetitive”. 

162  Idem, § 5.5. Tradução livre de: “[...] whether the arrangement’s limitations on participation are 
reasonably related to the efficient development and exploitation of the pooled technologies and will 
assess the net effect of those limitations in the relevant market”. 

163  Ver, por exemplo, Business Review Letters do DOJ relativas aos agrupamentos de patentes MPEG e 
DVD (Business Review Letters de Joel I. Klein a Garrad R. Beeney, respectivamente, de 26 de junho de 
1997 e 16 de dezembro de 1998). 
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divulgado pelo DOJ e pela FTC em 2007.164 Trata-se de fontes secundárias de diretrizes 

que, tomadas conjuntamente, fornecem um modelo amplamente aceito e reconhecido para 

a análise concorrencial de pools de patentes.165  

Recentemente, depois de mais de vinte anos da publicação do Antitrust 

Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, o DOJ e a FTC lançaram um guia 

atualizado, levando em conta novas questões que emergiram na interface entre propriedade 

intelectual e direito da concorrência. Assim, em janeiro de 2017 foi anunciada a nova 

versão166 (“Guia de 2017”) e que moderniza o antigo Guia de 1995, ao procurar refletir as 

mudanças ocorridas no período, 167  bem como o Guia Horizontal de Análise de 

Concentração de 2010. Foram poucas as atualizações, mas reforçaram o reconhecimento 

de que licenças de propriedade intelectual seriam geralmente pró-competitivas, com vistas 

a promover a inovação.168 

De maneira geral, o novo Guia de 2017 manteve como base os princípios gerais 

estabelecidos no Guia de 1995 e não alterar de forma significativa a aplicação ou 

orientações gerais anteriores em relação aos licenciamentos de propriedade intelectual e 

tópicos relacionados, tais como a aplicação da análise com base nos efeitos da prática,169 o 

que também se aplicaria aos pools de patentes. 

 
                                                             
164  U.S. Department of Justice & 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>. 

165  Nesse ponto, os Business Review Letter foram incorporados como fontes de referências da análise de 
questões concorrenciais envolvendo pool de patentes na versão atualizada do Antitrust Guidelines for the 
Licensing of Intellectual Property publicado em 2017. 

166  U.S. Department of Justice & Federal Trade Commission. Antitrust Guidelines For The Licensing Of 
Intellectual Property, 1995. Disponível em: <https://www.justice.gov/atr/IPguidelines/download>. 

167  A título exemplificativo, o Guia de 2017 esclarece que, enquanto algumas atividades de licenciamento 
entre concorrentes podem constituir uma prática anticompetitiva per se, por outro lado, seriam aplicadas 
as regras da razão para análise das restrições e consequências advindas de um licenciamento de 
propriedade intelectual puramente vertical, tais como a manutenção do preço mínimo de revenda – trata-
se de uma alternação ao guia anterior ante a decisão mais recente da Suprema Corte dos Estados Unidos 
sobre o assunto, que sobrepôs o entendimento anterior, ao determinar que restrições verticais de preço são 
julgados à luz da regra da razão. Vide o caso Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, 551 U.S. 
877 (2007). 

168  Cf. Press Release, FTC, Federal Trade Commission and Department of Justice Announce Updated 
International Antitrust Guidelines (13 jan. 2017). Disponível em: <https://www.ftc.gov/newsevents/press-
releases/2017/01/federal-tradecommission-department-justice-announce-updated>. 

169  Disponível em: <https://www.justice.gov/opa/pr/doj-and-ftc-issue-updated-antitrust-guidelines-licensing-
intellectual-property>. 
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Apesar das poucas atualizações, o Guia de 2017 reforça e consolida sobre a 

importância: de (i) um forte e competitivo sistema de licenciamento de propriedade 

intelectual, de modo a beneficiar consumidores e promover a inovação ao assegurar que os 

inventores recebam o retorno adequado sobre seus investimentos, e da (ii) necessidade de 

sopesar os efeitos pró-competitivos gerados pelo licenciamento de patentes, de um lado, e 

de seus possíveis efeitos anticompetitivos em mercados relacionados, de outro. 

Assim, no que diz respeito à visão das autoridades estrangeiras, nos EUA, os 

pools de patentes são usualmente considerados pró-competitivos, em especial quando 

integram tecnologias complementares, possibilitam a redução de custos de transação e 

promovem a disseminação da tecnologia e evitam os custos de uma disputa envolvendo 

patentes, análise feita de forma casuística pela regra da razão. 

3.3.2 União Europeia 

Diferentemente dos Estados Unidos, a União Europeia abordou as diretrizes 

para análise dos pools de patentes diretamente em seus guias. O Guia de Transferência de 

Tecnologia da União Europeia de 2004 (2004 EU Technology Transfer Guidelines, ou 

“2004 TTG”)170 tratou dos pools de patentes, ou “pools de tecnologia” (como a expressão 

utilizada pela comunidade europeia), focando em sua natureza e nos princípios que seriam 

aplicáveis a essas condições. 

Nos termos da Comissão Europeia, as regras de isenção antitruste (block 

exemption regulation) não se aplicariam aos pools de patentes, mas o 2004 TTG 

estabeleceu algumas orientações para a análise dos pools. Nesse sentido, faz uma clara 

distinção entre licenciamentos entre concorrentes e licenciamentos entre não concorrentes, 

destacando que pools formados apenas com tecnologias que são essenciais – e, portanto, 

complementares – em geral não violariam as leis concorrenciais, a não ser que as 

condições em que as licenças são concedidas contenham alguma restrição hardcore171 à 

concorrência. Ainda, estabeleceu alguns critérios objetivos para análise, ao definir que 

 
                                                             
170  Cf. Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements. 

Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:52004XC0427(01)>. 
171  Tais como fixação de preço, limitação de produção, alocação de mercados e consumidores, restrição de 

licenciamento para explorar sua própria tecnologia, para licenciamentos entre concorrentes; ou, ainda, 
fixação de preço em mercados verticalmente relacionados, restrição das vendas do licenciado para os 
acordos entre não concorrentes (vide artigo 4 do então 2004 TGG). 
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participações de mercado172 combinado inferiores a 20% para acordos de licenciamento 

entre concorrentes e inferiores a 30% para acordos entre não concorrentes não trariam 

preocupações concorrenciais. 

Em 2014, União Europeia adotou novas regras para análise dos acordos de 

transferência de tecnologia; 173  e, com o lançamento do Guia de Transferência de 

Tecnologia da União Europeia de 2014 (2014 EU Technology Transfer Guidelines, ou 

“2014 TTG”), reorganizou e modificou as diretrizes sobre os agrupamentos de patentes.174 

No que tange aos pools de patentes, trouxe orientações no sentido de que os 

pools conferem às empresas um acesso mais barato e fácil dos direitos de proprietários 

intelectuais necessários para promoção de novas tecnologias, tais como os chamados 

patentes de padrão essenciais, por meio da criação de um sistema one-stop-shop. Ademais, 

reconhece a natureza prima facie pró-competitiva dos pools de patentes, estabelecendo 

orientações mais concretas quanto à criação de/e licenciamento de pools de patentes. Nesse 

sentido, o § 245 do guia dispõe que: 

[...] Os agrupamentos de tecnologias podem ter efeitos pró-
concorrenciais, nomeadamente ao limitarem os custos de transação e ao 
estabelecerem um limite às royalties cumulativas para evitar uma dupla 
marginalização. A criação de agrupamentos permite, através de uma 
única operação, licenciar as tecnologias abrangidas pelo agrupamento. 
Tal constitui um aspeto particularmente importante em setores onde 
prevalecem os direitos de propriedade intelectual e é necessário obter 
licenças de um número importante de licenciantes para operar no 
mercado. Nos casos em que os licenciados beneficiam de um serviço 
contínuo relativamente à aplicação da tecnologia licenciada, o 
agrupamento de licenças e serviços pode da origem a reduções de custos 
suplementares. Os agrupamentos de patentes podem igualmente 

 
                                                             
172  As participações de mercado envolveriam o cômputo dos mercados relevantes no produto afetado, bem 

como o mercado de tecnologia (que, por sua vez, compreende o mercado dos produtos produzidos com a 
tecnologia licenciada). 

173  Em 21 de março de 2014, a Comissão Europeia instituiu as mudanças trazidas na aplicação do artigo 
101(3) do TFUE, com importantes alterações no campo da transferência de tecnologia e pool de patentes. 
Disponível em: <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/transfer.html#TTBER_and_ 
guidelines>. Acesso em: 6 jun. 2017. 

174  Cf. o § 244 do 2014 TTG, o agrupamento de tecnologias pode ser definido como “acordos através dos 
quais duas ou mais partes criam um pacote de tecnologias que é licenciado não só aos participantes no 
agrupamento, como também a terceiros. A nível da sua estrutura, os agrupamentos de tecnologias podem 
assumir a forma de simples acordos entre um número limitado de partes ou de acordos organizativos 
complexos, em que a organização do licenciamento das tecnologias agrupadas é confiada a uma 
identidade distinta. Em ambos os casos, o agrupamento pode autorizar os licenciados a operarem no 
mercado com base numa licença única” (Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0427(01)&from=EN>). 
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desempenhar um papel positivo na aplicação das normas pró-
concorrenciais.175 

Assim, o 2014 TTG introduziu algumas “zonas de segurança” antitruste para a 

criação e o funcionamento de um pool de patente. Entre as condições que um agrupamento 

deve observar em sua constituição e atuação, o § 261176 elencou os seguintes requisitos: (i) 

abertura da participação no processo de criação do agrupamento a todos os titulares de 

direitos de tecnologia interessados; (ii) adoção de salvaguardas suficientes para garantir 

que apenas tecnologias essenciais (por conseguinte, também necessariamente 

complementares) são agrupadas; (iii) adoção de salvaguardas suficientes para garantir que 

o intercâmbio de informações sensíveis (tais como dados relativos à fixação de preços e à 

produção) é limitado ao necessário para a criação e o funcionamento do agrupamento; (iv) 

licenciamento de tecnologias agrupadas numa base não exclusiva; (v) licenciamento das 

tecnologias agrupadas a todos os licenciados potenciais em condições leais, razoáveis e 

não discriminatórias (condições FRAND); (vi) faculdade de as partes que contribuem com 

tecnologia para o agrupamento e de os licenciados contestarem a validade e o caráter 

essencial das tecnologias agrupadas; e (vii) possibilidade de as partes que contribuem com 

tecnologia para o agrupamento e de os licenciados desenvolverem produtos e tecnologias 

concorrentes. 

Questões envolvendo pool de patentes permanecem ainda no centro das 

discussões da comunidade europeia. Recentemente, em 29 de novembro de 2017, a 

Comissão Europeia publicou a aguardada Comunicação a respeito das abordagens que a 

União Europeia espera seguir a respeito das patentes essenciais e dos licenciamentos de 

patentes, além de estabelecer algumas recomendações adicionais no que diz respeito a 

como as licenças de portfólio podem ser analisadas no intuito de auxiliar a condução de 

disputas envolvendo patentes essenciais. 

Os pools de patentes são expressamente citados nesse novo texto, como uma 

forma de facilitar o licenciamento de patentes essenciais. Referido documento traz um 

destaque à sua importância, com referências para promover medidas destinadas a 

incentivar a criação de agrupamentos para tecnologias essenciais: 
 
                                                             
175  Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0427(01)& 

from=EN>. 
176  Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0427(01)& 

from=EN>. 
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A criação de agrupamentos de patentes ou outras plataformas de 
licenciamento, no âmbito da legislação da UE sobre concorrência, deve 
ser incentivada, pois podem resolver muitos dos desafios em termos de 
licenciamento de patentes essenciais de padronização, proporcionando 
um melhor controle do caráter essencial, maior clareza sobre as taxas de 
licenciamento agregadas e a oferta de soluções num “balcão único” (one-
stop shop).177 

3.4 Experiência estrangeira  

A fim de ilustrar de que maneira pools de patentes são concretizados e seus 

respectivos problemas jurídicos decorrentes, este tópico pretende apontar um conjunto 

exploratório de casos dos Estados Unidos, a partir dos quais é oferecida uma breve 

tentativa de articulá-los com um contexto institucional e econômico mais amplo. A seleção 

de referidas regiões dá-se por seu pioneirismo na aplicação e no estudo do tema, e não por 

serem intrinsecamente superiores ou mais bem desenvolvidas. Com efeito, essa análise, 

com base em uma amostragem de algum dos casos estrangeiros que envolveram a 

discussão de pool de patente, tem o objetivo de suscitar o que pode ser vislumbrado à luz 

da realidade jurídico-econômica do Brasil. 

Segundo a tipologia histórica e temática dos pools de patentes oferecida pela 

Knowledge Ecology International (“KEI”),178 podem ser identificados: (i) primeiros pools 

associados a monopólios e cartéis (1856-1919), (ii) pools criados como resposta aos 

objetivos da política governamental norte-americana, (iii) pools mais recentes que 

endereçam a questão de padronização (ou “standardização”) (1995 em diante) e (iv) pools 

(e propostas) recentes envolvendo tecnologias biomédicas e de agricultura. 

Esta não é, portanto, uma evolução linear do tema. Pelo contrário, como se 

evidencia dos casos, pools foram e podem ser utilizados com objetivos e valores político-

econômicos distintos e até contraditórios entre si. Há variabilidade ampla entre quem e 

 
                                                             
177  Communication from The Commission to the European Parliament, The Council and The European 

Economic and Social Committee: Setting out the EU approach to Standard Essential Patents. Publicado 
em 29.11.2017. Tradução livre de: “The creation of patent pools or other licensing platforms, within the 
scope of EU competition law, should be encouraged. They can address many of the SEP licensing 
challenges by offering better scrutiny on essentiality, more clarity on aggregate licensing fees and one-
stop shop solutions”. Disponível em: <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-
2017-712-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF>. 

178  Knowledge Ecology International. Survey of Patent Pools Demonstrates Variety of Purposes and 
Management Structures. KEI Research Note, 2007, p. 6. 
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quais são os proprietários de patentes, de modo que até mesmo instituições sem fins 

lucrativos, e até governos, podem sê-lo.179 

Em especial no que tange aos pools de patentes nas áreas de biomedicina e 

agricultura, fica evidenciado o uso de referido arranjo como instrumento de incentivo à 

inovação tecnológica. Nesse sentido, os pools são empregados inclusive como alternativa 

aos incentivos individualizados convencionais: invenções médicas e que promovam novas 

variedades vegetais trazem inegáveis benefícios públicos, com potencial para contribuir no 

atendimento de direitos humanos à saúde e à alimentação adequada. No entanto, são 

precisamente dois setores de altíssimos custos de P&D, o que inviabiliza a quase totalidade 

das pesquisas. A coordenação tornada possível por pools de patentes responde ao menos 

parcialmente a essa impossibilidade, e aponta para um tipo de eficiência importante em 

torno do tema. 

Veja-se, por exemplo, o caso Golden Rice Pool (2000), objetivando a produção 

e circulação de um grão rico em betacaroteno no mundo a baixos custos, que foi criado 

com o propósito de garantir acesso às patentes necessárias para a consecução da atividade. 

Já no caso AvGFP (Green Florescent Protein) (2001), empresas resolveram agrupar certas 

patentes visando combater o problema de patent thicket que restringia a exploração 

comercial de proteínas fluorescentes. Ainda, em Essential Medical Inventions Licensing 

Agency (EMILA), foi uma proposta feita no ano de 2006 para gerenciar pool de patentes e 

programas de licenças procurando aumentar a concorrência de medicamentos genéricos e 

conceder acesso a produtos médicos patenteados e vacinas a países em 

desenvolvimento.180 

Em sentido diametralmente contrário, são registradas formas similares aos atuais 

pools de patentes já nos Estados Unidos do século XIX e início do século XX, empregados 

para práticas anticoncorrenciais de monopólios e cartéis.181 O caso considerado pioneiro no 

tema, de 1856, é conhecido como “Combinação das Máquinas de Costura” (Sewing 

Machine Combination). Nele, fabricantes do produto (I. M. Singer Co., Wheeler & Wilson 

Co. e Grover & Baker Co.), que até então se envolviam em diversos litígios entre si, 

 
                                                             
179  Knowledge Ecology International. Survey of Patent Pools Demonstrates Variety of Purposes and 

Management Structures cit., p. 2. 
180  Idem, ibidem. 
181  Idem, p. 3-4. 
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organizaram-se para evitar custos desnecessários e se beneficiarem mutuamente da 

coordenação.  

Os royalties de todas as patentes dos três fabricantes passaram a ser recebidos 

por Elias Howe, o qual fora inicialmente um inventor, para depois ingressar na 

“Combinação”. No arranjo, Howe recebia certo valor, uma parcela ia para um fundo, e o 

restante era dividido entre os membros.182 Contudo, embora beneficiasse diretamente os 

participantes, os preços das máquinas de costura eram, no mínimo, artificialmente 

elevados, com efeitos anticoncorrenciais claros. 

Seguiram-se a esse caso vários outros análogos, tais como National Harrow 

Company (1890), United Shoe Machinery Company (1899), Motion Picture Patents 

Company – MPPC (1908), Association of Sanitary Enameled Ware Manufacturers 

(Standard Sanitary) (1909), Standard Oil Cracking Pool (1911), Glass Container 

Association of America (Hartford-Empire) (1919),183 entre outros. 

Em National Harrow Company, a entidade constituída por seis empresas que 

controlavam aproximadamente 90% do mercado dos Estados Unidos de grade foi formada 

para administrar patentes relacionadas à produção de grades.184 Esse foi o caso em que, 

pela primeira vez, a Suprema Corte dos Estados Unidos manifestou-se sobre o tema e 

decidiu a favor desse pool de patentes, aduzindo que: 

[A] regra geral é liberdade absoluta no uso ou venda de direitos sob as 
leis de patentes dos Estados Unidos. O próprio objeto dessas leis é o 
monopólio, e a regra é, com poucas exceções, que quaisquer condições 
que não sejam, em sua própria natureza, ilegais em relação a esse tipo de 
propriedade, impostas pelo titular da patente e aprovadas pelo titular do 
direito para fabricar ou usar ou vender o artigo, será confirmado pelos 
tribunais. O fato de que as condições nos contratos mantêm o monopólio 
ou os preços fixos não os tornam ilegais.185  

 
                                                             
182  Knowledge Ecology International. Survey of Patent Pools Demonstrates Variety of Purposes and 

Management Structures cit., p. 3. 
183  Idem, ibidem. 
184  Idem, p. 4. 
185  Bement v. National Harrow Co., 186 U.S. 70, 91 (1902). Tradução livre de: “[T]he general rule is 

absolute freedom in the use or sale of rights under the patent laws of the United States. The very object of 
these 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 or use or sell the article, will be upheld by the courts. The fact that 
the conditions in the contracts keep up the monopoly or fix prices does not render them illegal”. 
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De modo muito distinto, outros casos norte-americanos foram norteados pelo 

atendimento de uma política estatal específica, promovida pelo governo dos Estados 

Unidos. Apesar da ideia generalizada de que o Estado norte-americano é pequeno e pouco 

participativo, evidências históricas e estudos contemporâneos contradizem a tese, para 

mostrar um papel ativo do Estado em prol do desenvolvimento tecnológico.186 

O caso United Shoe Machinery Company envolveu um pool formado por 

diversas patentes relacionadas ao mercado de calçados norte-americano, constituído a 

partir da fusão entre as empresas Goodyear Machinery, Consolidated Hand Lasting 

Machine e McKay Shoe. Referido pool de patentes foi processado e condenado pelo 

governo dos Estados Unidos por formação de monopólio no setor, em violação às leis 

antitruste.187 

No interessante caso envolvendo Motion Picture Patents Company, diversos 

detentores das patentes para produção de filmes cinematográficos associaram-se para 

incluir suas patentes em um pool. A prática de, por meio desse pool, processar 

indevidamente diversos produtores independentes de filmes foi vista como uma conduta 

anticompetitiva, sendo que o pool foi considerado como uma forma de cartel.188 

Já em Association of Sanitary Enameled Ware Manufacturers, a Suprema Corte 

norte-americana extinguiu o pool por incluir cláusulas anticoncorrenciais que iam além da 

proteção do uso da patent. O pool foi considerado um cartel para fixação de preço e 

exclusão de outros produtores no setor sanitário.  

No caso Manufacturers Aircraft Association (1917), 189  um órgão de 

recomendações, chefiado pelo então Secretário Assistente da Marinha do presidente 

Franklin D. Roosevelt, propôs a criação de um pool de patentes no setor de componentes 

de aviação – então controlado pelos irmãos Wright e Glenn Curtis. Conforme visto no item 

3.1.1 supra, tratou-se de uma solução encontrada pelo governo para contornar a situação 

da cobrança de royalties exorbitantes para exploração das patentes detidas por Wrigh e 

 
                                                             
186  Cf. MAZZUCATO, Mariana. O Estado empreendedor. São Paulo: Portfolio-Penguim, 2014. 
187  United Shoe Machinery Corp. v. U.S., 347 U.S. 521 (1954). 
188  Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502 (1917). 
189  Outro caso similar envolveu o setor de rádios, até então pouco regulado até sua ocorrência em 1919. 

Trata-se do caso Radio Corporation of America. 
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Curtiss. Assim, no ano de 1918, o governo americano alocou 1 milhão de dólares para a 

compra de patentes no setor.190 

No modelo do pool criado, distinguiam-se “patentes normais” e “patentes 

excepcionais”, em que as primeiras eram licenciadas em prol do pool, sendo que não se 

recebiam royalties para a maior parte das patentes, e, em relação às “excepcionais”, 

royalties proporcionais a partir de um procedimento específico para arbitrar o valor.191 

No caso Standard Oil Cracking Pool, a Suprema Corte dos Estados Unidos, em 

1931, consignou que os pools de patentes não seriam necessariamente anticompetitivos, 

sendo de tal sorte que em alguns casos seria até interessante para sobrepor aos litígios e 

permitir que as empresas acessem a tecnologia necessária para o desenvolvimento dos bens 

e serviços192. Trata-se de um célebre precedente representativo do período em que as 

autoridades norte-americanas aplicavam uma restrição mais branda das regras antitrustes, e 

simbolizou a justificativa de que pools de patentes facilitam a melhoria de produtos ao 

reunir ativos complementares que seriam mais valiosas quando empregadas em conjunto.  

Em Hartford-Empire v. Estados Unidos, um dos casos mais emblemáticos sobre 

o assunto, analisa a situação em que patentes foram empregadas como um veículo para um 

acordo de cartel para fixar preço e excluir novos concorrentes do mercado, estendendo a 

toda a produção de uma indústria.193  A Hartford-Empire detinha inúmeras tecnologias 

patenteadas relativas à produção de vidro, controlando mais de 600 patentes, o que 

correspondia a aproximadamente 94% dos produtos e procedimentos empregados para 

fabricação de vidro nos Estados Unidos.  

Além de dominar o mercado de vidros durante a década de 1940, verificou-se 

que certas patentes incluídas no pool Hartford-Empire eram substitutas, de modo que um 

potencial efeito do pool foi de impedir a competição entre tecnologias substitutas194 . 

 
                                                             
190  Knowledge Ecology International. Survey of Patent Pools Demonstrates Variety of Purposes and 

Management Structures cit. 
191  Idem, ibidem. 
192  Standard Sanitary Manufacturing Co. v. United States 226 U.S. 20 (1916). 
193  Hartford Empire Co. v. U.S., 323 U.S. 386, 436-437 (1945).  
194  Nesse sentido, os membros do pool confirmaram que: “We recognize that there is a distinct field for each 

of these processes. It would seem then to be the proper thing to let the two processes go along side by side 
and each develop the proper field as the demand from the industry would naturally work it out. But, of 
course, we both also recognize that it would be unfortunate to have this parallel development of the two 
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Referido pool estabelecia ainda termos de licenciamento a preços excessivos e de modo a 

restringir a produção, bem como a desencorajar a entrada no mercado. Em 1945, apesar da 

Suprema Corte Norte-Americana ter verificado a existência de violações concorrenciais, 

seguindo as políticas à época, reverteu a decisão de instâncias inferiores, e considerou o 

pool como benéfica para resolver questões ligadas a conflitos de patentes. 

Os casos considerados sob a chave da “standardização” estão relacionados com 

o desenvolvimento tecnológico, a emergência de novas tecnologias e a possibilidade de 

dependência em relação a tecnologias anteriores. Por exemplo, no caso MPEG-2 Patent 

Portfolio (1997), o portfólio de mesmo nome prevê acesso não discriminatório às patentes 

da tecnologia MPEG sob condições FRAND, ou seja, com a concessão de licenças a 

termos justos, razoáveis e não discriminatórios (“fair, reasonable and non-

discriminatory”).  

No caso, o DOJ entendeu que o pool de patente formado seria pró-competitivo, 

na medida em que: (i) envolvia patentes essenciais e complementares apenas; (ii) com 

previsão de um perito independente para avaliar quais patentes seriam essenciais e escolher 

quais delas seriam inseridas no pool; (iii) previsão de que cada patente agrupada no pool 

poderia ser licenciada de forma individual e independente, sob condições FRAND; e (iv) 

sem qualquer cláusula que poderia levar à limitação da concorrência.  

Casos similares relativos à “standardização” envolvem Bluetooth Special 

Interest Group (SIG) (1997), sem a cobrança de royalties, OpenCable Applications 

Platform (OCAP) (1997), entre outros. O Open Invention Network (OIN) for Linux 

Software (2005) é, nesse sentido, um conhecido modelo de licenças sem a exigência de 

qualquer pagamento de royalties.195 

Esse panorama, apesar de não exaustivo, permite apontar para uma variabilidade 

grande de experiências, atores envolvidos e objetivos (tanto declarados quanto efetivados). 

Nesse sentido, observa-se que cabe igualmente aos juristas no Brasil que, mais do que 

reproduzir ou copiar modelos – um paradigma há muito criticado na literatura jurídica –, 

façam uso criativo de pools de patentes à luz do ordenamento pátrio; e, sobretudo, que 

sejam olhadas com atenção aos possíveis efeitos que podem gerar na concorrência. 

 
                                                             

processes reach a stage where competition between the two became generally destructive and 
unstabilized”. Vide Hartford-Empire Co. v. U.S., 46 F. Supp. 561 (1942), modified, 323 U.S. 386 (1945). 

195  Idem, ibidem. 
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3.5 Principais características positivas de um pool de patentes 

Como visto, os guias estrangeiros estabelece que o agrupamento de certas 

patentes será pró-competitivo quando integra tecnologias complementares, reduz custos de 

transação e aqueles advindos de litígios, além de eliminar posições de bloqueio e 

incentivar o desenvolvimento e expansão da tecnologia.196 

Assim, do exposto ao longo desde capítulo, e de modo a sumarizar quais seriam 

as salvaguardar concorrenciais que autorizariam a formação de um pool de patente197, 

podem-se listar os seguintes elementos que devem ser observados na constituição ou 

exame de um pool: 

Primeiramente, o portfólio de patentes incluídos no pool deve ser determinado 

por um auditor ou perito (expert) independente, e devem ser, sobretudo essenciais (ou em 

outras palavras, possui uma relação de complementaridade entre elas). Nisso, a acordo de 

pools deve, se possível, prever um método de avaliação periódica para examinar quais 

passariam seriam ou tornaram-se inválidas ao longo do tempo e, portanto, não mais 

essenciais para determinada tecnologia.  

De preferência, as licenças devem ser não exclusivas e não discriminatórias a 

todas as partes interessadas, assim como as cláusulas de grantback. Nesse sentido, 

conforme será visto no capítulo seguinte, eventuais obrigações de grantback não 

exclusivos, por prazo determinado e limitado ao perímetro da patente licenciada.198 

Outro elemento importante de salvaguarda consiste no fato de que os membros 

participantes do pool devem ter garantido o direito de licenciar suas patentes 

independentemente e fora do pool. Ademais, os licenciados dever ser livres para 

desenvolver e utilizar tecnologias alternativas e os valores cobrados a título de royalties 

pelos licenciantes deve ser estipulado sob as condições FRAND. 

Assim, será incontestável, se verificados os elementos acima, a geração de 

benefícios pró-competitivos que justificariam a criação de um pool de patentes nessas 

situações. 

 
                                                             
196  Nesse sentido, vide principalmente o U.S. Department of Justice & Federal Trade Commission. Antitrust 

Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition, 2007. 
197  Vide também BALTO, David A.; WOLMAN, Andrew. Intellectual Property and Antitrust, 43 IDEA 

395, 445-51 (2003). 
198  GILBERT, R. Converging Doctrines? Us and EU Antitrust Policy for the Licensing of Intellectual 

Property. University of California, Berkeley, Competition Policy Working Paper, 2004. Disponível 
em: <https://ssrn.com/abstract=527762>. Acesso em 17 jul. 2017. 
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4 POOL DE PATENTES E DIREITO DA CONCORRÊNCIA 

Como visto no capítulo anterior, os pools de patentes podem trazer eficiências 

importantes, como a integração de tecnologias complementares, a eliminação de patentes 

que bloqueiam a exploração de outras tecnologias, a resolução de litígios, além da redução 

dos custos de transação, pelo chamado one-stop shopping. Por tais características, são 

geralmente considerados pelas principais autoridades ao redor do mundo como pró-

competitivos. 

Não obstante, os pools de patentes, como qualquer acordo envolvendo vários 

players no mercado ou cooperação entre concorrentes, podem também levantar 

preocupações concorrenciais caso resultem em uma prática coordenada para restrição da 

oferta ou fechamento do mercado, ou, ainda, na fixação de preços, devido ao preço 

coletivo cobrado pelas patentes agrupadas.  

Nesse contexto, cumpre destacar que essa modalidade colaborativa entre agentes 

econômicos para a administração de direitos de propriedade intelectual poderia ensejar em 

alguns entraves, como a diminuição de incentivos para inovar, bem como outras 

preocupações de ordem concorrencial. 

O presente capítulo visa, portanto, traçar os liames entre o que se pode 

considerar lícito e ilícito acerca dos pools de patentes, à luz do mosaico de normas 

incidentes sobre o tema.199 Ao longo deste capítulo, serão levantadas questões envolvendo 

o uso e/ou abuso dos direitos de propriedade intelectual pelos pools de patentes, o que 

acarretaria reflexos no campo concorrencial.  

Propõe-se a traçar um quadro geral dos principais pontos que poderiam acarretar 

preocupações concorrenciais advindas de um pool de patentes, à luz da experiência 

estrangeira e de seu enquadramento no direito brasileiro. 

 
                                                             
199  Nesse sentido, Ekenger já dizia que o “pool de patentes ainda são um dos maiores desafios às políticas 

concorrenciais” (EKENGER, R. The rationale for patent pools and their effect on competition. 
Dissertação (Mestrado – Faculty of Law), University of Lund, Lund, 2003. Disponível em: 
<http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1557081&fileOId=1564203>. 
Acesso em: 6 jun. 2017). 
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Para tanto, serão trazidas neste capítulo as questões e discussões ligadas à 

verificação da característica e validade das patentes incluídas dentro de um pool, bem 

como alguns dos fatores contratuais que podem facilitar a ocorrência de um ilícito de 

natureza concorrencial, tais como: existência de cláusulas de grantback, existência de 

exclusividade e, ainda, a forma estipulada para a concessão de licenças parciais. 

Na sequência, pretende-se avaliar como determinadas práticas comportamentais, 

por meio do pool de patentes, podem acarretar em atos ilícitos. Nesse contexto, serão 

analisadas as hipóteses de emprego do pool para (i) facilitar a prática de venda casada, (ii) 

formar barreiras à entrada ou, ainda, (iii) fixar preços, reduzindo a competição por preço 

no mercado a jusante.  

Em seguida, serão feitas considerações a respeito da coordenação entre os 

membros do pool em detrimento da concorrência, na medida em que um pool de patentes 

pode servir como instrumento facilitador do acesso e troca de informações sensíveis, além 

dos possíveis riscos de colusão entre os membros do pool. 

Por fim, a partir do que foi trazido no capítulo e já encaminhando para o 

fechamento do trabalho, serão delineados alguns comentários sobre a forma como os 

acordos de licença cruzada de portfólios de patentes e para agrupar patentes devem ser 

tratados em uma análise concorrencial, seja em sede do controle preventivo de estruturas 

ou, ainda, pelo controle repressivo de condutas. 

Mais especificamente, será verificado como as autoridades brasileiras já 

trataram o assunto, quais seriam as particularidades do ordenamento jurídico pátrio na 

análise de um negócio envolvendo pool de patentes e em quais situações haveria uma 

infração ao atual art. 36 da Lei n. 12.529/2011. 

4.1 Efeitos anticompetitivos do pool de patentes 

Como tratado no capítulo anterior, os pool de patente – especialmente aquelas 

que são formadas apenas por patentes complementares ou bloqueantes – são consideradas 

pró-competitivas, na medida em que reduzem as ineficiências geradas pela necessidade de 

múltiplos licenciamentos para a exploração de determinada tecnologia.  
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Contudo, como todo acordo entre concorrentes, não é possível descartar que, a 

depender da estrutura do arranjo, o agrupamento de patentes pode prejudicar a 

concorrência em algumas situações. Isso ocorre principalmente quando determinados 

agrupamentos de patentes são formados, não para criar sinergias, mas com o propósito de 

efetivar práticas colusivas entre seus participantes, para eliminar a concorrência ou impedir 

a entrada de novos competidores no mercado. 

Nesse sentido, Denis Borges BARBOSA já dizia que: 

O “pooling” de patentes não é, por si só, uma prática abusiva; é, no 
entanto, uma das maneiras mais eficazes de controle de um mercado, 
quando os participantes do “pool” se voltam contra um “outsider”. O uso 
estratégico do sistema de patentes também pode dar a um titular isolado o 
domínio sobre um mercado, através das patentes de base, das patentes-
guarda-chuva, das patentes-gargalo (cujas denominações bastam para 
descrever suas funções), do “fencing in” e “fencing off” (patentear todas 
os usos alternativos de um invento próprio, ou, no segundo caso, alheio) 
esse instrumento deve ser tratado como abuso de patentes, porque ele 
aumenta o poder de quem deposita a sua patente nele, devendo ele ser 
proibido pelos órgãos de defesa da concorrência.200 

De fato, há alguns agrupamentos de patentes que suscitam preocupações 

concorrenciais quando incluem tecnologias substitutas ou impedem que os membros de um 

pool licenciem suas patentes de forma independente. Assim, apesar das alegadas 

eficiências que resultam da formação de um pool de patentes, estes podem na verdade 

encobrir variadas formas de conspiração que visam suprimir a competição.201 

A partir desse contexto, é de grande importância e necessidade verificar a 

formação desses arranjos e condutas envolvendo os pools que podem se consubstanciar em 

práticas anticompetitivas, e quais delas resultariam no fechamento do mercado ou 

diminuição dos incentivos para inovar. 

Conforme disposto por Richard GILBERT, houve uma forte mudança no 

tratamento concedido aos pools de patentes nos Estados Unidos, passando inicialmente de 

uma legalidade per se, para uma ilegalidade per se e, mais recentemente, para uma análise 

 
                                                             
200  BARBOSA, D. Know How e Poder Econômico, 1982. Universidade Gama Filho, UGF, Brasil. 

Orientador: Prof. Dr. Fabio Konder Comparato. Disponível em: 
<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrencia/disserta.doc>. Acesso em: 02 jan. 2018. 

201  COLANGELO, G. Avoiding the tragedy of the anticommons: collective rights organizations, patent pools 
and the role of antitrust. LUISS Law and Economics Lab Working Paper No. IP-01-2004. 2004. 
Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=523122>. Acesso em: 01 jan. 2018. 
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mais balanceada, pela regra da razão, entre os benefícios da redução dos custos de 

transação e os potenciais prejuízos concorrenciais resultantes da cooperação.202 

Apesar dos incontestáveis benefícios, os pools de patentes podem ser usados para 

facilitar a colusão e eliminar a concorrência entre tecnologias rivais. Além disso, podem 

conferir uma vantagem indevida ao maquiar problemas relacionados à inclusão de uma 

patente inválida no pool e expandir o alcance de algumas patentes que teriam um escopo 

mais limitado.  

Há, portanto, um risco de os pools de patentes facilitarem condutas 

anticompetitivas, de tal modo que não o eximem de um controle feito pelas autoridades 

concorrenciais. 

Sobre esse assunto, o Guia de Transferência de Tecnologia da Comissão Europeia 

chama a atenção sobre os possíveis impactos na concorrência advindos pelos pools de 

patentes (ou agrupamento de tecnologia, conforme a expressão utilizada em seu guia): 

Os agrupamentos de tecnologias podem igualmente restringir a 
concorrência. A criação de um agrupamento de tecnologias implica 
necessariamente a venda em comum das tecnologias agrupadas, o que, 
em caso de agrupamentos constituídos apenas ou predominantemente por 
tecnologias substitutivas, equivale a um cartel de fixação de preços. 
Acresce que, para além do facto de reduzirem a concorrência entre as 
partes, os agrupamentos de tecnologias também podem, nomeadamente 
quando suportam uma norma industrial ou criam uma norma industrial de 
facto, dar origem a uma redução da inovação, excluindo tecnologias 
alternativas. A existência da norma e de um agrupamento de tecnologias 
relacionado pode dificultar a penetração no mercado de tecnologias novas 
e melhoradas.203 

Na doutrina brasileira, apesar do escasso número de casos envolvendo pool de 

patentes e direito da concorrência, Calixto SALOMÃO FILHO pondera que a “formação 

de pools de patente em setores nos quais as patentes têm importância estratégica, requer 

particular atenção dos órgãos de controle da concorrência”.204 

 
                                                             
202  GILBERT, R. Antitrust for Patent Pools cit., p. 1-49. 
203  Cf. § 246 do 2014 TGG. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri= 

CELEX:52004XC0427(01)&from=EN>. 
204  SALOMÃO FILHO, C. Direito concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013. 
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Diante do potencial efeito anticompetitivo, os pools de patentes estão sujeitos ao 

controle das autoridades concorrenciais, de modo a analisar as relações entre as patentes, 

seus arranjos e o ambiente competitivo. Assim, deve-se analisar se um agrupamento não 

seria apenas um mecanismo para fixação de preço ou troca de informações indevidas, e, 

mais ainda, se o pool de patente formado não impede ou retarda a inovação. 

Na medida em que se verifiquem preocupações concorrenciais, as autoridades 

antitruste irão sopesar se tais acordos coletivos são capazes de criar eficiências 

substantivas que não teriam na ausência desse acordo e, portanto, se os benefícios pró-

competitivos superam os efeitos anticompetitivos.  

Antes de adentrar nas situações que seriam problemáticas, passaremos a analisar 

os fatores que são levados em consideração na análise concorrencial de um pool de 

patentes, conforme a seguir. 

4.2 Fatores para análise 

4.2.1 Vícios na formação: natureza e validade das patentes 

Um importante fator considerado na análise dos efeitos concorrenciais causados 

pelo pool de patente envolve a natureza dos componentes dispostos em um contrato 

cooperativo, e a relação entre eles. Sob a ótica concorrencial, pools de patentes 

complementares (ou seja, que cobrem diferentes aspectos da tecnologia) são 

potencialmente menos danosos que os pools formados por patentes substitutas (ou seja, 

tecnologias que competem entre si).205 

De um lado, se as patentes agrupadas forem complementares, o pool será muito 

provavelmente avaliado como benéfico, uma vez que seria capaz de remover os custos 

incorridos pela dupla marginalização (ao diminuir seus preços combinados e reduzir o 

número de licenças individuais necessárias para fazer uso de uma tecnologia) ou, ainda, 

mitigar o problema dos anticomuns.  

 
                                                             
205  Vale destacar que a inclusão de patentes substitutas no pool não o torna anticompetitivo por si só. Sobre 

isso, o DOJ já expôs que “[i]ncluding substitute patents in a pool does not make the pool presumptively 
anticompetitive; competition effects will be ascertained on a case-by-case basis”. Fonte: DOJ e FTC Guia 
de 2007. 
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De outro, caso as patentes constantes do pool sejam substitutas, o efeito poderia, 

em última instância, ser semelhante a um monopólio resultante de fusão entre empresas, na 

medida em que a formação desses pools de patentes poderia facilitar a colusão. Nesse 

sentido, Louis KAPLON206 já dizia que: 

O problema da acumulação de patentes, a agregação de várias ou 
inúmeras patentes sob controle ou propriedade único, é conceitualmente 
indistinguível do problema de fusão disposta na lei antitruste. [...] Seria 
difícil distinguir um pool de patentes concorrentes de um cartel nesse 
respeito. 

Outro critério ainda mais relevante que a complementaridade consiste na 

questão da essencialidade. Patentes incluídas no pool devem ser essenciais para a 

utilização da tecnologia, ou seja, necessária para atender a determinado padrão 

tecnológico. 

Sobre a análise da essencialidade e as patentes incluídas no pool, Denise Freitas 

SILVA nota que:207 

A definição quanto à essencialidade e à validade das patentes contidas no 
pool é relevante uma vez que, na análise de pools associados ao 
estabelecimento de um padrão, é importante analisar se os royalties que o 
pool está cobrando para implementar um produto padronizado refletiam 
um valor razoável para pacotes de licenciamento da tecnologia oferecida 
para implementar o padrão, antes do estabelecimento do mesmo. Caso 
contrário, pode ficar caracterizado um conluio para fixação de preços. 

Tendo em vista que patentes essenciais são sempre complementares, a 

essencialidade acaba sendo um importante fator que deve ser observado para que um pool 

de patentes não seja contestado. 

Apesar de ser um critério líquido, uma vez que patentes podem ser tornar 

essenciais (ou o contrário) na medida em que a tecnologia evolui208, os pools contendo 

apenas patentes essenciais levam a preços mais baixos para os produtos que utilizam. 

 
                                                             
206  KAPLOW, Louis. The Patent-Antitrust Intersection: A Reappraisal. 97 Harv. L. Rev., 1813, 1984, p. 

1867-1868. Tradução livre de: “The problem of patent accumulation, the aggregation of several or 
numerous patents under single ownership or control, is conceptually indistinguishable from the merger 
problem under antitrust law. [...] A pool of competing patents is difficult to distinguish from the cartel in 
this respect”. 

207  SILVA, D. Pools de patentes cit. 
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A inclusão de patentes essenciais em um pool cria uma espécie de salvaguarda 

concorrencial para garantir que o pool não gere efeitos anticompetitivos, 209  e reduz, 

consideravelmente, o risco de free riding por empresas que contribuem apenas com 

patentes não essenciais no pool. 

Para os que entendem que apenas patentes essenciais devem ser incluídas no 

pool, argumenta-se que elas geralmente são menos propensas a gerar uma preocupação 

concorrencial, uma vez que pools de patentes essenciais sempre aumentam o bem-estar, 

enquanto os pools que incluem patentes não essenciais podem diminuir o bem-estar. 

Entretanto, alguns autores defendem que a existência de patentes não essenciais 

no pool não necessariamente seria prejudicial. Nesse sentido, Richard GILBERT já avaliou 

que um pool não será anticompetitivo se tiver pelo menos uma patente essencial e 

liberdade de licenciamento210.  

Portanto, essa ampla inclusão – com a admissão de patentes não essenciais – não 

seria per se negativa, desde que também haja outros componentes essenciais no pool e que 

os licenciados sejam livres para licenciar suas patentes independentemente, e inclusive por 

meio de negociações com terceiros fora do pool.211 

De toda forma, há um consenso geral de que a probabilidade de prejudicar o 

bem-estar social é maior em pools de patentes compostos apenas por patentes substitutas. 

Ao combinar patentes substitutas, o pool pode ser usado como um mecanismo para fixar 

preços e, em última instância, aumentar os preços dos produtos e serviços que utilizam as 

patentes do pool.212 

 
                                                             
208  Sobre esse ponto, a WIPO destacou que a dificuldade de realizar, na prática, essa distinção entre patentes 

essenciais e não essenciais: “although this distinction can be very difficult in practice since certain patents 
may become essential as a technology evolves over time” (Disponível em: 
<http://www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/patent_pools_report.pdf>, p. 5). 

209  Nesse sentido, Joel I. Klein (DOJ), na carta de recomendação (business letters) emitida em resposta à 
solicitação enviada por empresas que estavam propondo a formação de pools de DVD, escreveu que: 
“One way to ensure that the proposed pool will integrate only complementary patent rights is to limit the 
pool to patents that are essential to compliance with the Standard Specifications. Essential patents by 
definition have no substitutes; one needs licenses to each of them in order to comply with the standard” 
(Dezembro de 1998. Disponível em: <https://www.justice.gov/archive/atr/public/busreview/2121.htm>). 

210  GILBERT, R. J. Antitrust for Patent Pools cit. 
211  GILBERT, R. J. Antitrust for Patent Pools cit. 
212  SHAPIRO, C. Navigating the Patent Thicket. Disponível em: <https://www.ftc.gov/sites/default/ 

files/documents/reports/antitrust-enforcement-and-intellectual-property-rights-promoting-innovation-and-
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Para além da relação de complementaridade e substituibilidade das patentes 

inseridas dentro de um pool, merece atenção ainda a avaliação da natureza intrínseca da 

patente individualmente e como esta característica pode afetar quando agrupadas em 

“pacotes”. Nesse contexto, outro problema que pode surgir a partir de sua formação 

envolve a questão da validade e escopo das patentes.  

A junção de várias patentes dentro de um pool pode também cobrir patentes 

inválidas, protegendo-as de possíveis contestações, como ações de nulidade de patente. 

Nesse sentido, Jay P. CHOI indica que a maioria dos pools de patentes é formada como 

uma tentativa de resolução de disputa que questiona a violação e a validade da patente, ou, 

ainda, como uma medida para prevenir potenciais litígios, como uma tentativa.213 Assim, 

haveria menos incentivos para questionar a validade de uma patente caso ela esteja 

incluída em um pool.  

Ao agruparem esses tipos de patentes, as partes, além de protegerem 

mutuamente suas patentes, ainda aumentariam a possibilidade de consolidar uma barreira à 

entrada, ao assegurar a exclusividade de exploração da patente (mesmo que inválida) e 

impedir o acesso de novos entrantes.  

Isso porque, a inclusão de patentes inválidas no pool podem prejudicar a 

concorrência, criando incentivos e capacidade de os membros do pool de patentes 

exercerem poder de mercado. 214  Exercer a exploração de uma patente inválida pode 

representar um monopólio ou tentativa de monopólio indevido, na medida em que forçam 

os licenciados a pagarem por royalties mais elevados, aumentando os custos 

indevidamente, além do risco de impedir a inovação no setor coberto por essa patente 

inválida. 

 
                                                             

competition-report.s.department-justice-and-federal-trade-
commission/p040101promotinginnovationandcompetitionrpt0704.pdf>. 

213  CHOI, Jay Pil. Patent Pools and Cross-Licensing in the Shadow of Patent Litigation. International 
Economic Review, v. 51, n. 2, maio 2010, p. 441-460. Disponível em: <http:// 
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2354.2010.00587.x/full>.  

214  Como exemplo, o FTC concluiu em Summit-VISX que o acordo de agrupamento de patentes gerava 
preocupações concorrenciais, em parte porque o pool foi formado por patentes obtidas indevidamente. No 
caso, entendeu-se que o acordo de pool impediu a concorrência e serviu também como um veículo para 
fixação de preço de tecnologia relacionada à cirurgia ocular a laser (PRK). Vide File No. 951 0029; 
Docket No. 9286 (Disponível em: <https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/summit-
technology-inc-visx-inc-matter>).  
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Somado a isso, é normal que o pool inclua patentes com diferentes datas de 

concessão e, portanto, prazos de expiração distintos. Nessas situações, caso o pool 

continue a cobrar royalties sobre as patentes com validade expirada, haveria um 

alargamento de seu prazo de forma indireta, e um consequente pagamento superior e 

indevido do preço do bem final que utilizar essa patente.  

Muito embora haja uma presunção de validade das patentes outorgadas,215 a 

experiência e diretrizes concedidas pelas autoridades americanas promovem a 

recomendação de que seja conduzida uma análise prévia de avaliação, por um expert, da 

validade de uma patente como processo de admissão para formar um pool,216 e, ainda, 

estabelecer termos claros de cobrança de royalties no contrato de constituição do pool, 

sobretudo para quando essas patentes agrupadas tiverem sua validade expirada. 

Nesse mesmo sentido, é de suma importância que haja uma revisão periódica da 

forma de cobrança de royalties, por um auditor independente, de modo a avaliar a 

adequação no estabelecimento e valoração para pools de patentes com termo 

indeterminado.  

Além dessas características ligadas à natureza das patentes, há ainda outros 

fatores relacionados às questões contratuais para avaliar se os pools de patentes teriam o 

condão de prejudicar a concorrência e o mercado de inovação. 

4.2.2 Questões contratuais  

4.2.2.1 Exclusividade vs. não exclusividade na licença de patentes de um pool 

Cláusulas de exclusividade são disposições contratuais por meio das quais agentes 

econômicos assumem obrigações de contratar com outro agente e/ou de deixar de contratar 

 
                                                             
215  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>, p. 71. 

216  Vide MPEG-2 Business Review Letter at 5; 6C DVD Business Review Letter at 11. 
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com outros, para determinado bem ou serviço, em determinada área territorial217 e por 

certo período de tempo. De acordo com Paula FORGIONI:218 

[...] há exclusividade quando o distribuidor está obrigado a vender apenas 
os produtos provenientes de um certo fornecedor. Isso significa que esse 
mesmo distribuidor somente deverá adquirir o produto relevante (ou seja, 
o objeto principal de distribuição) daquele fabricante, ou de outro por ele 
expressamente indicado. 

Cláusulas dessa natureza são pactuadas quando os agentes estão em fases distintas 

da cadeia produtiva, em uma relação vertical, podendo um figurar como consumidor ou 

fornecedor do outro, ou, ainda, podendo também ser concorrentes em um mesmo mercado, 

levando, nesta hipótese, a preocupações anticoncorrenciais, como a troca de informações 

concorrencialmente sensíveis ou coordenação. 

Na medida em que cláusulas dessa natureza reduzem a capacidade de livre 

contratação entre as partes, demanda-se a atuação das autoridades concorrenciais tanto no 

âmbito da análise de concentrações quando no da investigação de comportamentos 

anticompetitivos.  

A priori, as cláusulas de exclusividade podem gerar algumas preocupações 

concorrenciais, tais como possível fechamento de mercado, elevação de barreiras à 

entrada, elevação dos custos de rivais, diminuição das opções do consumidor e 

possibilidade de auxiliarem na estabilização de cartéis. Por outro lado, não se trata de uma 

restrição por si só ilícita, uma vez que a depender de uma análise mais atenta às condições 

específicas do mercado, poderia eventualmente ser justificadas sob o ponto de vista 

econômico-estratégico. Entre as possíveis racionalidades para o estabelecimento de uma 

relação de exclusividade, pode-se citar a diminuição dos custos de transação e melhor 

qualidade do serviço, além da criação de mecanismos que fortalecem o nível de 

compromisso entre as partes ao consolidar relações de longo prazo. 

Um dos argumentos para os que defendem as cláusulas de exclusividade é que a 

existência de mercado pulverizado não gera efeitos líquidos positivos e, portanto, a 

restrição à concorrência pode ser benéfica para o bem-estar social dos consumidores, 

 
                                                             
217  A chamada exclusividade territorial visa evitar que distribuidores de um mesmo fabricante tenham áreas 

exclusivas de atuação, por exemplo. 
218  FORGIONI, P. A. Os fundamentos do antitruste cit. 
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devendo ser analisada caso a caso, visto que não existem parâmetros objetivos necessários 

para que uma cláusula de exclusividade seja considerada lícita pela autoridade 

concorrencial.  

Assim, por não serem ilícitas per se, podem vir a ser consideradas restritivas da 

concorrência quando os impactos negativos ao mercado não superem as eventuais 

eficiências e benefícios gerados aos consumidores; quando justificadas, razoáveis e 

compatíveis com o objeto do negócio, tendem a ser admitidas pela autoridade 

concorrencial.  

Apenas com uma análise pela regra da razão seria possível a fim de apurar seus 

efeitos líquidos sobre o mercado e o consumidor. A verificação da licitude demandaria, 

portanto, uma análise mais casuística, especialmente à luz das características dos mercados 

relevantes afetados e da posição das partes no mercado – levando em conta não apenas os 

custos decorrentes do impacto no mercado, mas também uma análise do conjunto das 

potenciais eficiências decorrente dessa exclusividade.  

Segundo Calixto SALOMÃO FILHO, por via de regra, “a formação de estrutura 

que possa vir a gozar de poder no mercado só será autorizada caso acompanhada de 

justificativas que permitam afastar o perigo de abuso”.219  De todo modo, o cerne da 

averiguação da licitude de cláusulas de exclusividade inseridas em um acordo de pool de 

patentes encontra-se na possibilidade de abuso de poder econômico. 

Licenças exclusivas podem ser aceitas caso sejam necessárias para incentivar os 

licenciados a investir em ativos complementares e impedir o free riding na exploração de 

bens. Contudo, para algumas situações bastante específicas e limitadas, quando inofensivas 

à concorrência (ou seja, não restringem a entrada de novos agentes no mercado e não 

agridem os consumidores) e essenciais para garantir eficiências não alcançáveis sem essa 

disposição contratual, será considerada benéfica e pró-competitiva. 

Em geral, o estabelecimento de licenças exclusivas ao pool e a proibição de 

licenciar fora do pool são vistos como problemáticos sob o ponto de vista concorrencial, na 

 
                                                             
219  SALOMÃO FILHO, C. Direito concorrencial – as estruturas. 3. ed. São Paulo, Malheiros, 2002. p. 17. 
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medida em que podem reduzir o ritmo da inovação e impedir a combinação de outras 

tecnologias para melhorar ou competir com a tecnologia disposta no pool. 

Nesse sentido, autoridades norte-americanas já entenderam ser ilegal um pool de 

patentes no qual os membros são impedidos de licenciar patentes a terceiros,220 ou, ainda, 

que haveria efeitos anticompetitivos na concessão de licenças exclusivas ao pool e o poder 

de veto de cada membro para impedir que outra empresa licencie sua patente agrupada fora 

do pool.221 

De um ponto de vista mais objetivo, cláusulas de exclusividade seriam 

defensáveis apenas em situações bastante específicas, e sempre levando em conta a 

estrutura do mercado. Tais restrições devem ser efetivamente necessárias para a 

consecução do objeto do contrato, servindo à proteção de interesses negociais legítimos, 

desde que atendidos requisitos que delimitam as restrições, quais sejam, a dimensão 

produto, geográfica e temporal. 

Ao irem além dessas finalidades, gerando distorções econômicas superiores aos 

ganhos de eficiência, cláusulas de exclusividade são ilícitas e, portanto, passíveis de 

restrição e/ou sanção pela autoridade concorrencial. Desse modo, devem-se analisar os 

efeitos da exclusividade com base no poder de mercado das partes no mercado relevante 

relacionado ao contrato, já que disso dependerão os impactos sobre o mercado.  

Assim, apesar de as cláusulas de exclusividade, prima facie, afrontarem o 

princípio da livre concorrência ao restringir a liberdade de atuação dos agentes econômicos 

em um dado mercado, devem ser examinadas à luz dos ganhos de eficiência e benefícios 

que dela eventualmente decorram para o mercado como um todo e aos consumidores, 

situação em que seriam admitidas, uma vez que podem criar condições para uma maior 

interação e competitividade entre as empresas no mercado envolvendo tecnologias 

agrupadas em um pool. 

 
                                                             
220  Vide caso Zenith Radio v. Hezeltine Research 395 U.S. 100 (1969). Disponível em: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/395/100/case.html. Acesso: 16 nov. 2017. No caso, a 
proibição de que os participantes do pool licenciassem seu conjunto de tecnologias para equipamentos de 
rádio e televisão a terceiros ou que as utilizassem de forma independente do pool foi considerada uma 
infração às leis antitruste norte-americanas. 

221  Vide, novamente, o caso VISX v. Summit FTC File No. 951 0029; Docket No. 9286. 
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4.2.2.2 Retorno de conhecimentos técnicos: grantback  

O grantback, ou relicenciamento, consiste em um acordo pelo qual o licenciado 

se compromete a estender ao licenciante o direito de usar eventuais aperfeiçoamentos e 

avanços tecnológicos desenvolvidos pelo licenciado.222  As cláusulas de grantback são 

vistas, portanto, como uma obrigação de cessão, em que o licenciado se compromete a 

transferir ao titular da patente melhorias feitas na tecnologia licenciada. 

Por ser uma cláusula que visa introduzir melhorias, ao recompensar o licenciado 

por possibilitar novas inovações baseadas em uma tecnologia licenciada, bem como 

compartilhar possíveis riscos resultantes de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, 

os grantbacks costumam ser inseridos em um acordo de pool de patentes, por meio do qual 

os membros se comprometem a licenciar as patentes relacionadas de volta ao pool. 

Os relicenciamentos não exclusivos possuem, em geral, um efeito pró-

competitivo, por permitirem uma maior segurança jurídica ao licenciante e estimularem a 

inovação, ao disseminarem a tecnologia com o subsequente licenciamento da melhoria 

introduzida. Assim, a existência de cláusulas de grantback em um pool de patente não 

seria um ilícito per se.223 

Com o propósito de verificar se a cláusula de grantback causaria prejuízos sob a 

ótica concorrencial, a jurisprudência americana considera alguns fatores para análise, tais 

como: (i) existência de exclusividade; (ii) o escopo da cláusula, se está limitado ao 

perímetro da patente licenciada ou se expande a outras inovações não relacionadas à 

patente em questão; (iii) a vigência da cláusula, se haveria um prazo determinado ou não; 

(iv) se o relicenciamento seria gratuito ou com previsão de cobranças de royalties; (v) se as 

partes concorrem no mesmo mercado ou detêm poder de mercado; além de (vi) potenciais 

efeitos negativos que o estabelecimento da cláusula pode causar sobre os incentivos para 

inovação.224 

 
                                                             
222  DOJ/FTC Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property. Disponível em: 

<http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/0558.htm#t55>. 
223  Idem, ibidem. 
224  GILBERT, R. Converging Doctrines? Us and EU Antitrust Policy for the Licensing of Intellectual 

Property. University of California, Berkeley, Competition Policy Working Paper, 2004. Disponível 
em: <https://ssrn.com/abstract=527762>. Acesso em 17 jul. 2017. 
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Na Europa, a existência dessa obrigação de retorno de conhecimento técnico não 

é vista como problemática caso ela seja recíproca e autorize o licenciado a licenciar para 

terceiros ou, caso deseje, a usar suas próprias melhorias. Assim, uma cláusula de grantback 

será pró-competitiva caso não haja exclusividade e eventuais restrições sejam essenciais ao 

pool e tenham relação direta com o objeto do pool.225 

Sobre o assunto, o CADE já entendeu que: 

Grantbacks, normalmente, são tomados como pró-competitivos, 
especialmente na ausência de cláusulas de exclusividade. A concorrência 
pode ser afetada, contudo, se os incentivos do licenciado em se engajar 
em projetos de inovação forem substancialmente reduzidos, limitando a 
rivalidade no mercado.226 

Ao contrário, as cláusulas de grantback podem gerar prejuízos à concorrência, 

desencorajando a competição nos mercados de inovação ou retardando o lançamento de 

novas tecnologias. O relicenciamento, especialmente aqueles que contenham 

exclusividade, aliado a um escopo excessivamente amplo,227 prejudica a inovação. 

Isso porque uma cláusula de grantback que é estendida para abranger 

tecnologias que não possuem relação direta com o objeto do pool reduz os incentivos do 

licenciado para se dedicar a atividades de pesquisa e desenvolvimento e introdução de 

melhoria. Assim, o grantback seria considerado um ilícito, nos termos do art. 36, II, da Lei 

n. 12.529/2011, quando usado como meio para deter ou manter uma posição dominante do 

licenciante no mercado.  

De forma oposta, obrigações de grantback não exclusivas e limitadas apenas ao 

incremento seriam importantes para a exploração da tecnologia agrupada, uma vez que 

permite que o pool de patente se desenvolva e se beneficie dos incrementes dessa 

tecnologia agrupada228.  

 
                                                             
225  Disponível em: <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/multiparty_licensing.pdf>, p. 84. 
226  Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Processo Administrativo n. 08012.002673/2007-51. 

Voto do relator conselheiro Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo, p. 14-15. 
227  Em diversos casos norte-americanos entendeu-se que o escopo das cláusulas de grantback teria que ser 

limitado, como, por exemplo: MPEG-2 Business Review Letter at 13-14; 3C DVD Business Review 
Letter at 14; 6C DVD Business Review Letter at 14-16; 3G Business Review Letter at 12. 

228  Nesse sentido, vide Valentine KORAH, em Intellectual Property Rights and the EC Competition Rules. 
Oxford ; Portland Or. : Hart Pub., 2006, p. 275. 



115 
 

Portanto, apenas com uma análise da cláusula pela regra da razão é que as 

autoridades concorrenciais seriam capazes de verificar os impactos dos pools de patentes 

com previsão de grantback no ambiente competitivo, uma vez que obrigações de 

relicenciamento devem ser limitadas a importantes melhorias. 

4.2.2.3 Concessão de licenças parciais e licenciamento independente 

Outra questão que surge reside na necessidade do pool em conceder licenças 

parciais de suas patentes. Discute-se se haveria preocupações concorrenciais caso o pool de 

patentes obrigue o licenciamento do conjunto todo de patentes e não ofereça a opção de 

licenciar apenas algumas das patentes que compõem o pool. 

A concessão de licenciamentos parciais, a um pagamento de royalty menor do 

que o valor que seria pago pelo licenciamento total das patentes do pool, pode ser 

necessária em situações em que os licenciados precisam apenas de uma parte delas, uma 

vez que já teriam acesso a alguma tecnologia necessária por meio de licenças 

preexistentes. Nesses casos, a exigência de uma licença e geral e ampla (blanket license) 

acaba por obrigar o licenciado a pagar um preço para ter acesso à propriedade intelectual 

de patentes que não precisam, aumentando seus custos. 

Ainda, essa reflexibilidade seria oportuna, sobretudo devido ao dinamismo de 

setores que envolvem tecnologia e às constantes evoluções no mercado. Pois, mesmo que 

um pool de patente fosse inicialmente formado para incluir apenas as patentes 

consideradas essenciais para determinado padrão tecnológico, algumas delas – com o 

passar do tempo – não seriam mais essenciais a todos que licenciam o pool.  

Sob essa perspectiva, licenciamentos parciais podem ser benéficos ao tentarem 

se adequar às necessidades dos licenciados. Dessa forma, os licenciados não são obrigados 

a comprar acesso a mais tecnologia do que precisam.229 

A recusa do pool em conceder uma licença parcial das patentes nessas situações 

poderia gerar efeitos anticompetitivos, tendo em vista que certas patentes que compõem o 

pool podem não ser consideradas essenciais a um licenciado específico.  

 
                                                             
229  Patent pool and cross licensing, statement of Jeffery Froom. Disponível em: <https://files. 

drinkerbiddle.com/Templates/media/files/publications/2002/patent-pools-and-cross-licensing.pdf>. 
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A Comissão Europeia já entendeu que pools de patentes que contenham a opção 

de realizar licenças parciais podem reduzir o risco de fechamento de tecnologias de 

terceiros fora do pool, principalmente quando há uma redução dos royalties a serem pagos 

pelo licenciamento.230 

Por outro lado, a recusa de licenciar apenas uma parte das patentes inseridas no 

pool não seria prejudicial por si só caso os licenciantes também tenham a possibilidade de 

licenciar suas patentes de forma individual, criando, assim, a oportunidade de firmar 

acordos bilaterais para patentes específicas. As preocupações advindas da oferta de uma 

licença em branco encobrindo todas as patentes do pool são mitigadas na medida em que 

os membros do pool possam licenciar suas patentes de forma independente. 

Em geral, pools de patentes devem conceder a possibilidade de licenciamentos 

separados e independentes das patentes detidas pelos seus membros a um terceiro que 

queria apenas parte do pacote de patentes. Trata-se de uma espécie de salvaguarda 

concorrencial aos pools de patentes, na medida em que nem todas as patentes que 

compõem o pool são essenciais a todos. Mas algumas considerações importantes devem 

ser levadas em conta para os licenciamentos independentes, conforme se verá a seguir.  

Os licenciamentos feitos de forma independente podem ser, a priori, vantajosos, 

uma vez que licenciados não seriam obrigados a pagar pelo uso de patentes que não 

precisam. Contudo, muitas vezes o preço combinado dessas licenças individuais pode 

resultar em um montante maior do que os royalties pagos pelo licenciamento do pacote 

completo das patentes agrupadas, pois não se beneficiam dos menores custos de transação 

gerados pelo pool, pois, se uma das justificativas alegadas para a formação de um pool é a 

redução dos custos de transação, ter que negociar, com os membros do pool, 

licenciamentos de forma individual pode acabar gerando esses custos que se pretendia 

evitar.  

Além disso, caso o pool seja obrigado a permitir que os licenciados escolham 

quais patentes necessitam, de modo que paguem apenas um valor proporcional a título de 

 
                                                             
230  GUIA EU – § 222(d). Tradução livre de: “The possibility to obtain a licence for only part of the package 

may reduce the risk of foreclosure of third party technologies outside the pool, in particular where the 
licensee obtains a corresponding reduction in royalties”. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0427(01)&from=EN>. 
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royalties, perderia um de seus benefícios, que é justamente oferecer a possibilidade de one-

stop shopping para determinada tecnologia, a custos menores. 

Opções de licenças separadas podem ser ineficientes e contraprodutivas caso 

precise se adequar às particularidades da forma de licenciamento caso a caso.231 Nessas 

situações, o pool de patentes talvez não crie as eficiências esperadas com a redução dos 

custos de transação, uma vez que precisará negociar várias formas de licenças e royalties 

pagos. 

Por isso, apesar de o licenciamento independente ser uma alternativa ao 

licenciamento do “pacote completo” do pool, isso pode ser, na prática, pouco utilizado, 

exatamente pela falta de incentivos para tanto, seja pelo lado dos licenciantes membros do 

pool, seja pelos licenciados. Portanto, para que um pool de patente possa garantir seu 

objetivo de gerar eficiências com o passar do tempo, seria importante promover uma 

revisão contínua, por um avaliador independente, do portfólio de patentes inseridos em um 

pool, de modo a excluir do pacote as patentes que se tornaram não essenciais ao longo do 

tempo. 

4.2.3 Questões comportamentais 

A seguir, serão apresentadas algumas das principais condutas que podem trazer 

riscos concorrenciais a partir dos desses acordos em que diferentes detentores agrupam 

suas patentes de modo a licenciá-las em conjunto a terceiros. Impede ressaltar que, no 

entanto, não há uma lista exaustiva de compartimentos que podem resultar em efeitos 

anticompetitivos no mercado, devendo estes ser analisados individualmente. 

4.2.3.1 Cartelização e riscos de colusão 

Uma das principais preocupações advindas de um agrupamento de patentes é 

que ele seja usado como um instrumento para disfarçar acordos de alocação de mercado, 

fixação de preço e divisão de atuação, sendo um meio para criar um cartel. A formação de 

 
                                                             
231  SKITOL, R. and WU, L. A Transatlantic Swim through Patent Pools: Keeping Antitrust Sharks at Bay, in 

On the Merits: Current Issues in Competition Law and Policy, Liber Amicorum Peter Plompen, ed. Paul 
Lugard and Leigh Hancher. Antwerpen-Oxford: Intersentia, 2005. p. 103-116. 
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pool de patentes com aparência de legalidade pode, na verdade, constituir um meio sutil 

para encobrir e impor acordos de colusões tácitas entre detentores de patente rivais. 

Entre as condutas anticompetitivas, afirma-se que o cartel é considerado a 

infração mais gravosa à concorrência e que gera efeitos líquidos negativos à sociedade.232 

Trata-se de um acordo ilícito entre concorrentes com o objetivo de aumentar lucros e 

diminuir a concorrência no mercado, por meio de uma prática concertada, expressa ou 

tácita, e que ocorre, sobretudo, por meio da restrição de oferta, divisão de mercados, 

fixação de preços ou, ainda, alocação de clientes.  

Por causarem sérios prejuízos aos consumidores, à sociedade e comprometer a 

inovação tecnológica, as leis concorrenciais costumam tratar de delitos de cartéis cujo 

objeto será sempre ilícito. Portanto, ante a comprovação de sua existência, há uma 

presunção de dano ao mercado. 

Como qualquer outra forma de cooperação entre concorrentes, o pool de 

patentes pode facilitar comportamentos colusivos, criando, por exemplo, um fórum para 

compartilhar informações concorrencialmente sensíveis, tais como preços e estratégias de 

negócios entre seus membros. 

A criação de um pool de patentes por concorrentes horizontalmente relacionados 

pode gerar preocupações concorrenciais ou, ainda, se tornar um cartel, caso inclua patentes 

substitutas em vez de complementares e/ou patentes que não são essenciais para um 

padrão. Nesse sentido, LAYNE-FARRAR e LERNER ressaltam que a inclusão de patentes 

substitutas combinadas em um pool pode ser usada como um cartel, de modo a eliminar a 

concorrência e aumentar os preços aos licenciados.233 

Ao combinar patentes que são substitutas e licenciá-las conjuntamente, os 

membros podem se aproveitar do pool como um mecanismo para obter lucros maiores no 

 
                                                             
232  Nesse sentido, vide considerações apontadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) sobre cartéis e danos à sociedade. Disponível em: 
<http://webdominio1.oecd.org/commet/ech/tradecomp.nsf>.  

233  LAYNE-FARRAR, A.; LERNER, J. To join or not to join: examining paten pool participation and rent 
sharing rules. Harvard Business School. National Bureau of Economic Research. 2006. Disponível em: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract-id=945189. Acesso em: 16 jun. 2016.  
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mercado a jusante, ao cobrar royalties mais elevados para o uso da tecnologia,234 Nessas 

situações, acordos de agrupamento de patentes incluindo tecnologias substitutas podem ter 

o efeito de um cartel de preços sobre o licenciamento, causando o aumento do valor a ser 

pago a título de royalties e consequentes danos à eficiência. 

Esse risco de colusão resultante da formação de pool de patentes ocorre não só 

entre concorrentes, mas pode também afetar mercados verticalmente relacionados. Em 

outras palavras, o pool pode não só impedir a concorrência entre licenciantes e licenciados, 

mas também afetar a concorrência entre licenciantes de mercados integrados. 

A formação de um cartel pelo pool de patentes acarreta diversos efeitos 

anticompetitivos, tais como a criação de barreiras à entrada; práticas relacionadas ao preço, 

como aumento ou fixação; além da eliminação da concorrência entre rivais, conforme se 

verá nos itens a seguir. 

4.2.3.2 Emprego do pool para criar barreiras à entrada 

Entre os efeitos anticompetitivos decorrentes de um pool de patente, verifica-se 

a possibilidade da criação de barreiras à entrada de novos licenciados, seja por meio da 

cobrança de royalties excessivamente elevados ou, ainda, quando dificulta o acesso a 

patentes essenciais. 

Os pools que não licenciam tecnologias livremente podem representar uma 

barreira para a entrada caso os relacionamentos existentes dificultem que novas empresas 

entrem e superem o problema do emaranhado de patentes.235 

Desse modo, os pools de patentes podem impedir a entrada de um novo entrante 

no mercado ao negar acesso de uma patente necessária para a produção de determinado 

bem ou para a realização de atividades relacionadas a pesquisa e desenvolvimento. Essa 

recusa em licenciar a patente a um potencial competidor, ou, ainda, a oferta de um 

licenciamento com a imposição de royalties elevados ou com condições injustificáveis, 

 
                                                             
234  PRIEST, G. Cartels and Patent Licensing Arrangements. Journal of Law and Economics, 20 (1977), p. 

309-377. 
235  Disponível em: <https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2007/07/11/222655.pdf>. 
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gera desincentivos para que os concorrentes se envolvam em pesquisa e desenvolvimento, 

atrasando, com isso, a inovação. 

Além disso, o acúmulo de patentes essenciais dentro de uma única entidade, sem 

a concessão de acesso razoável a essas patentes, pode diminuir os incentivos de potenciais 

concorrentes para entrar e concorrer no mercado, uma vez que não teriam acesso a esse 

pacote de patentes essenciais. Como consequência, no entendimento de Masako WAKUI, 

haveria uma efetiva distorção da concorrência, além de resultar em maior poder de 

mercado para o pool.236 

4.2.3.3 Redução da competição por preço: aumento e fixação de preço 

Outra possibilidade é os participantes do pool coordenarem comportamentos 

para aumentar ou fixar preços da tecnologia patenteada. Sobre essa questão, Steven 

CARLSON nota que, “uma vez que as patentes são agrupadas, há vários mecanismos que 

permitem aos detentores de patentes aumentarem o preço dos produtos patenteados que 

eles venderiam a níveis mais baixos antes da formação do pool”.237 

Isso porque não se pode excluir o risco dos membros do pool conjuntamente 

estabelecerem um percentual a título de royalties a um valor superior do que seriam 

determinados caso utilizassem suas tecnologias de forma independente.  

Nesse sentido, o guia americano alerta, sobretudo para pools com patentes 

substitutas, que: 

[...] Em particular, um pool que inclua patentes para tecnologias 
substitutas podem levar a um aumento de preço nos produtos final do 
mercado diante da ausencia de competição entre tais tecnologias 
substitutas.238 

 
                                                             
236  WAKUI, Masako. Standardisation and Patent Pools in Japan: Their Effects on Valuing IP and Limits 

Under Competition Law. In: TAPLIN, Ruth (ed.). Valuing Intellectual Property in Japan, Britain and the 
United States. New York: RoutIedgeCurzon, 2004. p. 87-88. 

237  Disponível em: <http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1478&context=yjreg>, 
p. 396. Tradução livre de: “Once patents are pooled, several mechanisms permit patentees to raise the 
price of patented goods that had sold at lower levels prior to formation of the pool”. 

238  U.S. Department of Justice & Federal Trade Commission. Antitrust Enforcement and Intellectual 
Property Rights: Promoting Innovation and Competition, 2007, p. 67. 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-
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Ainda, os pools de patentes podem facilitar a coordenação de preços ou de 

outras condições competitivas.239 Assim, um pool de patente será visto como problemático 

sob a ótica concorrencial quando o contrato de licenciamento dispuser de cláusulas que 

induzem à fixação de preços.  

Conforme apontado pela International Competition Network (ICN),240 a fixação 

de preços é uma das estratégias que participantes de cartéis em geral utilizam e consiste em 

qualquer acordo entre concorrentes para aumentar, fixar ou, de qualquer forma, manter o 

preço para um produto ou serviço. Pode incluir acordos para estabelecer um preço mínimo, 

eliminar descontos ou adotar uma fórmula padrão para calcular preços.  

Isso pode ser intensificado em pools que incluam patentes substitutas, uma vez 

que aumentaria o risco de usar o pool como um mecanismo para fixar preços, o que é 

igualmente destacado pelo Guia de Transferência de Tecnologia da Comissão Europeia, ao 

apontar em seu § 246 que:  

Os agrupamentos de tecnologias podem igualmente restringir a 
concorrência. A criação de um agrupamento de tecnologias implica 
necessariamente a venda em comum das tecnologias agrupadas, o que, 
em caso de agrupamentos constituídos apenas ou predominantemente por 
tecnologias substitutivas, equivale a um cartel de fixação de preços. 
Acresce que, para além do fato de reduzirem a concorrência entre as 
partes, os agrupamentos de tecnologias também podem, nomeadamente 
quando suportam uma norma industrial ou criam uma norma industrial de 
fato, dar origem a uma redução da inovação, excluindo tecnologias 
alternativas. A existência da norma e de um agrupamento de tecnologias 
relacionado pode dificultar a penetração no mercado de tecnologias novas 
e melhoradas.241 

 
                                                             

commission/p040101promotinginnovationandcompetitionrpt0704.pdf>. Tradução livre de: “In particular, 
a pool that includes patents for substitute technologies could lead to increased prices in the final goods 
market due to the absence of competition among those substitute technologies” 

239  HOVENKAMP, H. Innovation and competition policy: case and materials, Rochester, Social Science 
Research Network. New York, 2013, cap. 9. 

240  INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK. Defining Hard Core Cartel Conduct. Effective 
Institutions. Effective Penalties. 2005. Disponível em: <http://www. 
internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc346.pdf>. Tradução livre de: “Conduct falling 
within the four categories can take many forms”.  

241  Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0328(01) 
&from=EN>. Tradução livre de: “Technology pools may also be restrictive of competition. The creation 
of a technology pool necessarily implies joint selling of the pooled technologies, which in the case of 
pools composed solely or predominantly of substitute technologies amounts to a price fixing cartel. 
Moreover, in addition to reducing competition between the parties, technology pools may also, in 
particular when they support an industry standard or establish a de facto industry standard, result in a 
reduction of innovation by foreclosing alternative technologies. The existence of the standard and a 
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4.2.3.4 Emprego do pool para eliminar a competição entre detentores de 
patentes rivais 

Em regra, quando várias tecnologias patenteadas competem, os royalties 

cobrados pelo licenciamento tendem a ser menores do que na ausência de concorrência. 

Ocorre que os concorrentes podem, por meio de um acordo de colusão, concordar em 

estabelecer entre eles um nível artificialmente elevado de uma taxa de royalties, o que 

consistiria em uma flagrante violação ao direito concorrencial.  

Contudo, para manter o poder de mercado, o pool que controla o licenciamento 

de patentes e as taxas de royalties pode estabelecer preços a um nível máximo de lucro ou, 

ainda, servir como um veículo para coordenação entre os membros individuais do pool, 

para o estabelecimento de preços ou, ainda, para a promoção de uma exclusão tática de 

terceiros do mercado. 

Nesse contexto, Steven CARLSON242 já observou que os detentores de patentes 

podem agregar suas patentes no pool sob a justificativa de reduzir os custos de transação, 

mas, em realidade, o pool de patentes formado seria essencialmente um instrumento para 

reunir concorrentes em um conluio. 

Nesse sentido, os pools de patentes, sobretudo aqueles que envolvem 

tecnologias concorrentes, podem facilitar a coordenação de preços ou de outras condições 

competitivas243, eliminando a competição entre detentores de patentes rivais. 

Apesar de os efeitos anticompetitivos dos pools de patentes serem geralmente 

mais sutis e, muitas vezes, difíceis de serem detectados, as autoridades concorrenciais se 

atentam para a possibilidade de que estes sejam estruturados como abrigo para condutas 

anticompetitivas.  

Como exemplo, as autoridades americanas consideraram o pool de patentes 

Pillar Point Partners, formado a partir da combinação de técnicas patenteadas de cirurgia 

ocular a laser, como um aparato para cobrir comportamentos colusivos entre as duas 

 
                                                             

related technology pool may make it more difficult for new and improved technologies to enter the 
market”. 

242  CARLSON, S. Patent Pools and the Antitrust Dilemma cit., p. 388. 
243  HOVENKAMP, H. Innovation and competition policy: case and materials, Rochester, Social Science 

Research Network. New York, 2013. cap. 9. 
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empresas que detinham o duopólio no mercado.244 No caso, a FTC entendeu que o pool 

permitia que as empresas membros, Summit Technology e VISX, aumentassem e fixassem 

preços, além de restringir a concorrência pelo monopólio gerado na venda da tecnologia 

PRK utilizada nos procedimentos cirúrgicos. 

4.2.3.5 Emprego do pool para facilitar a prática de venda casada  

As vendas casadas ocorrem quando um agente agrega dois ou mais produtos ou 

serviços, de modo que um cliente só poderá adquirir o primeiro se adquirir o segundo 

também. Trata-se de uma conduta praticada por um fornecedor que condiciona a venda de 

um produto ou serviço principal à aquisição de outro produto ou serviço acessório ou 

vinculado. 

Entre os principais tipos dessa prática, haveria uma diferenciação entre venda 

casada (tying) e empacotamento (bundling). O primeiro caso consiste na prática de vender 

um produto condicionado exclusivamente à compra de outro, seja relacionado ou não à 

atividade da empresa; já na hipótese de empacotamento, a venda de produtos ou serviços é 

feita apenas de forma conjunta, de modo que o agente fornecedor se recusa a comercializá-

los separadamente.245 

No ordenamento brasileiro, a venda casada pode ser caracterizada como uma 

infração à ordem econômica, sendo vedada pelo art. 36, XVIII, da Lei n. 12.529/2011246 se 

verificados efeitos deletérios no mercado. Isso porque os efeitos anticompetitivos 

relacionados à prática da venda casada resultam da alavancagem do poder de mercado de 

um produto para outro. Conforme definição proposta por RIBAS:  

A venda casada anticoncorrencial é uma prática restritiva vertical 
exclusionária em que um agente econômico subordina a venda de um 

 
                                                             
244  Vide VISX v. Summit FTC File No. 951 0029; Docket No. 9286. No caso, a investigação foi ao final 

arquivada ante a celebração de acordo em que as partes resolveram dissolver o pool. Disponível em: 
https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/summit-technology-inc-visx-inc-matter . Acesso 16 
nov. 2017. 

245  FAGUNDES, J. Restrições verticais: efeitos anticompetitivos e eficiência. Revista do IBRAC, v. 12, n. 6, 
p. 1-22, 2006. 

246  Cf. “Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob 
qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que 
não sejam alcançados: [...] XVIII – subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de 
um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem”. 
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determinado produto ou serviço à aquisição de outro bem ou serviço, por 
ele ou por terceiros produzido ou ofertado, ou à aceitação de que um 
produto ou ofertado por terceiros não será adquirido.247 

No que tange a vendas casadas envolvendo direitos de propriedade intelectual, as 

autoridades norte-americanas apontam a existência de várias formas possíveis:  

A venda casada “contratual” clássica envolvendo patente ocorre quando o 
produto principal (como uma mimeografa) é patenteado, o produto 
vinculado é produto não patenteado utilizado como insumo do produto 
principal (como a tinta ou papel), e a venda do produto patenteado é 
condicionada à compra do produto não patenteado. Uma venda casada 
“tecnológica” pode ser definida como aquela em que os produtos 
principais e vinculados são juntados fisicamente ou produzidos de forma 
que sejam compatíveis apenas entre si.248 

Tal prática é normalmente considerada ilegal caso os seguintes requisitos sejam 

verificados: (i) existe poder de mercado no mercado relevante do produto principal; (ii) a 

conduta afeta a concorrência no mercado relevante do produto vinculado; e (iii) não há 

racionalidade ou eficiências positivas suficientes para justificar a conduta. 

A licença casada de patentes segue os mesmos princípios de vendas casadas em 

outros ramos de mercado. Ela pode ser realizada por meio de cláusulas obrigatórias que 

condicionam o licenciamento de uma patente principal ao licenciamento de outra patente, 

ou, ainda, por meio da integração de tecnologia, ou seja, quando o uso de uma tecnologia 

licenciada só será vantajoso caso se adquira a licença de uma tecnologia complementar. 

Mas isso não é necessariamente ruim ou anticompetitivo.249Como visto anteriormente, o 

pool formado por patentes complementares é pró-competitivo e justificado, pois a 

agregação dessas patentes visa reduzir os custos de transação e os valores do 

licenciamento.  

 
                                                             
247  RIBAS, Guilherme Favaro Corvo. Direito antitruste e propriedade intelectual: uma abordagem sob a 

ótica das vendas casadas. São Paulo: Singular, 2011. p. 67-68. 
248  FTC Guide 2007. Tradução livre de: “Classic ‘contractual’ patent tying occurs when the tying product is 

patented (such as a mimeographmachine), the tied product is a commodity used as an input for the tying 
product (such as ink or paper), and the sale of the patented product is conditioned on the purchase of the 
unpatented product. A ‘technological tie’ may be defined as one in which ‘the tying and tied products are 
bundled together physically or produced in such a way that they are compatible only with each other’”. 

249  Nesse sentido, vide também cartilha do CADE sobre o tema: “[A] venda casada pode envolver aspectos 
de eficiência e, da mesma forma que outras práticas, deve-se analisar a razoabilidade econômica da 
conduta e o poder de mercado da empresa, sob a ótica dos efeitos a serem coibidos, conforme previstos 
no artigo 36 da Lei de Defesa da Concorrência”. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/acesso-a-
informacao/publicacoes-institucionais/cartilha-do-cade.pdf>. 
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Sobre esse ponto, vale ainda destacar que as patentes dos pools são geralmente 

ofertadas a terceiros em conjunto, como um pacote. Seja pelo fato do pool não licenciar 

suas patentes de forma separada, seja pelo fato de cobrar um valor único a título de 

royalties para o licenciamento de suas patentes.  

A preocupação concorrencial dessa venda casada surge quando há um 

fechamento do mercado, na hipótese em que um terceiro licenciado deseje obter apenas 

parte das patentes agrupadas, mas é obrigado a adquirir o pacote todo, devido a existência 

de exclusividade (ou seja, só conseguirá obter o licenciamento apenas por meio do pool de 

patente). No caso das licenças serem não exclusivas, o terceiro licenciado terá a faculdade 

de obter as patentes de acordo com as suas necessidades.  

Ainda, os efeitos negativos ocorrem quando o pool for composto por patentes 

não essenciais. No caso, a inclusão de patentes não essenciais sem possibilitar a oferta de 

licenciamentos individuais pode ser vista como uma venda casada anticoncorrencial. Como 

exemplo desse comportamento anticompetitivo, Denise SILVA destaca a situação em que 

um licenciado que deseje “adquirir um pacote de patentes essenciais a um padrão, acabe 

sendo levado a licenciar também patentes não essenciais porque elas também estão 

inclusas no pacote de licenças do pool”.250 

Portanto, um pool não irá gerar preocupações concorrenciais desde que as 

patentes nele inseridas satisfaçam as seguintes condições quanto à sua natureza: (i) que as 

patentes agrupadas no pool sejam mutuamente bloqueantes; (ii) que elas sejam válidas e 

exigíveis; e (iii) que essas patentes licenciadas em pacote sejam consideradas essenciais 

para cada possível licenciado. Desse modo, não haverá o risco de um potencial licenciado 

ser obrigado a adquirir patentes que não precise utilizar.251 

 
                                                             
250  SILVA, D. Pools de patentes: tópicos relevantes para defesa do interesse público. Revista de Direito 

Econômico e Socioambiental, Curitiba, v. 4, n. 1, p. 1-34, jan. 2013. ISSN 2179-8214. Disponível em: 
<https://periodicos.pucpr.br/index.php/direitoeconomico/article/view/6011/5924>. Acesso em: 17 nov. 
2017. 

251  Vide: <http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1478&context=yjreg>. 
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4.2.3.6 Pool como facilitador do acesso e troca de informações sensíveis 

 Os pools podem ser usados para promover a colusão por meio de troca de 

informações concorrencialmente sensíveis entre seus membros, tais como preços, 

marketing ou informações relacionadas à pesquisa e desenvolvimento. 

A troca de informações envolve o compartilhamento, entre concorrentes, de 

informações comercialmente sensíveis sobre as atividades dos agentes econômicos e que 

exerce influência relevante nas decisões estratégicas comerciais das empresas. Tais 

compartilhamentos podem incluir, apesar de não se limitar a informações sobre 

precificação de produtos (preços e descontos), custos e receitas da empresa, nível de 

capacidade, volume de produção, fornecedores e clientes, estratégias de pesquisa e 

desenvolvimento, informações não públicas acerca de marcas e patentes, entre outros.252 

Cumpre salientar que, apesar dos riscos concorrenciais gerados pela troca de 

informações concorrencialmente sensíveis entre diversos agentes econômicos, essa 

interação entre concorrentes não gera necessariamente efeitos negativos no mercado.  

Essa prática pode produzir efeitos positivos e resultar em ganhos de eficiência se 

usada para aumentar a transparência no mercado, diminuindo assimetrias informacionais. 

Nesse caso, o acesso a informações do mercado pode fazer com que os agentes adotem 

estratégias mais eficientes, de modo a repassar os benefícios gerados aos consumidores.  

Nesse contexto, são exemplos de trocas de informações com concorrentes 

permitidas o compartilhamento de informações envolvendo a pesquisa e desenvolvimento, 

a aquisição de insumos ou matéria-prima, ou, ainda, a padronização de produtos e normas 

técnicas/de segurança. 

Contudo, possíveis efeitos anticompetitivos podem surgir caso se verifique que 

essa troca de informações foi usada para facilitar a colusão, influenciar ou potencialmente 

viabilizar a adoção de práticas comerciais similares ou coordenadas entre empresas. Nesse 

 
                                                             
252  O rol exemplificativo de troca de informações sensíveis entre concorrentes pode ser visto também no 

Guia de Gun Jumping do CADE. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. 
Proposta de Guia para análise da consumação prévia de atos de concentração econômica. Junho de 
2015. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-
institucionais/guias_do_Cade/guia-gun-jumping-versao-final-3.pdf>. 



127 
 

contexto, os pools de patentes podem propiciar e servir como um mecanismo para troca de 

dados sensíveis entre concorrentes, levando – por exemplo – a uma coordenação de preço.  

No caso dos agrupamentos de patentes, a conjugação de patentes dentro de um 

pool facilita o fluxo e o acesso às informações de outros membros, o que pode resultar em 

comportamentos colusivos. Assim já destaca André MENEGATTI, ao alertar que: 

“consórcios de patentes podem facilitar a colusão. Como eles estabelecem certos canais de 

comunicação entre os detentores de patentes, há a facilitação de troca de informações 

referentes a futuros preços e quantidades, ainda que de maneira informal”.253 

Para evitar a colusão entre membros do pool, devem ser dispostas algumas 

salvaguardas ao acesso de tais informações, garantindo que as informações sensíveis sejam 

compartilhadas de forma a limitar o acesso de informações e pessoas estritamente 

necessárias para vir a viabilizar o negócio. 

De modo a operacionalizar as atividades do pool, pode ser necessária à adoção 

de clean teams para lidar com informações sensíveis, uma vez que pressupõe o 

envolvimento de pessoas externas ou colaboradores não diretamente envolvidos com o 

pool, os quais serão selecionados para assessorar a concretização do negócio quando há 

limitações em relação à troca de informações de natureza sensível.  

Em outras palavras, uma importante medida para limitar ou neutralizar a troca 

de informações concorrencialmente sensíveis consiste na contratação de um especialista ou 

entidade independente que terá acesso às informações estratégicas necessárias (tais como 

taxas de licenciamento para o cálculo de royalties). 

Sobre essa questão, o Guia de Transferência de Tecnologia da União Europeia 

destaca a necessidade da contratação ou constituição de uma entidade independente como 

proteção ao compartilhamento de informações sensíveis no pool de patentes: 

Importa igualmente tomar em consideração os acordos relativos ao 
intercâmbio de informações sensíveis entre as partes. Em mercados 
oligopolistas, o intercâmbio de informações sensíveis, tais como os dados 
relativos à fixação de preços e à produção, pode facilitar a colusão. Em 
tais casos, a Comissão levará em conta se foram criadas salvaguardas 
para garantir que não foram trocadas quaisquer informações sensíveis. 
Um expert independente ou a entidade que concede licenças pode 

 
                                                             
253  MENEGATTI, A. Pools de patentes cit., p. 39. 
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desempenhar um papel importante relativamente a este aspeto garantindo 
que os dados relativos à produção e às vendas, que podem ser necessários 
para efeitos de cálculo e de verificação dos royalties, não são divulgados 
a empresas que estejam em concorrência nos mercados afetados.254 

4.3 A análise concorrencial dos acordos de agrupamento de patentes  

Traçadas as principais questões concorrenciais que podem surgir de um pool de 

patentes, verifica-se que este é ainda pouco discutido pela doutrina e jurisprudência 

brasileira. Isso pode ser ainda mais evidenciado ao se observar, comparativamente, a 

quantidade de pesquisas e publicações estrangeiras sobre o assunto. 

Uma possível causa à incipiente discussão sobre o tema no Brasil seria o 

desenvolvimento mais tardio dos setores tecnológicos no país diante dos Estados Unidos e 

alguns países europeus. Contudo, diante de um mercado globalizado, competitivo e repleto 

de inovações tecnológicas, as empresas inseridas dentro do contexto dos mercados de 

inovação (sejam nacionais ou estrangeiras) cada vez mais passam a se atentar para a 

importância da utilização de patentes como instrumento competitivo, assim como para a 

importância da exploração das patentes como fonte de informação tecnológica. 

A despeito da análise de questões concorrenciais envolvendo patentes e 

licenciamentos, constata-se que o direito antitruste norte-americano ainda inspira bastante 

a condução dos poucos casos que trataram dos pools de patentes. Nesse sentido, Paulo 

LILLA destaca que:  

[...] é possível constatar que o CADE utiliza uma abordagem muito 
semelhante à das autoridades de defesa da concorrência nos Estados 
Unidos e da União Europeia na análise antitruste de acordos de 
licenciamento e transferência de tecnologia, valendo-se de critérios de 
razoabilidade e proporcionalidade, de modo a intervir o mínimo 
necessário, quando for o caso, para salvaguardar a concorrência, sem 

 
                                                             
254  Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0328(01) 

&from=EN>. Item 259. Tradução livre de: “It is also relevant to consider the arrangements for 
exchanging sensitive information between the parties (95). In oligopolistic markets exchanges of sensitive 
information such as pricing and output data may facilitate collusion (96). In such cases the Commission 
will take into account to what extent safeguards have been put in place, which ensure that sensitive 
information is not exchanged. An independent expert or licensing body may play an important role in this 
respect by ensuring that output and sales data, which may be necessary for the purposes of calculating and 
verifying royalties is not disclosed to undertakings that compete on affected markets”. 
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prejudicar os incentivos à inovação dos agentes econômicos detentores de 
direitos de propriedade intelectual e tecnologias.255 

Diante dessa realidade, cabe verificar como as autoridades concorrenciais 

brasileiras analisam os acordos envolvendo agrupamentos de patentes; e em que medida os 

institutos estrangeiros já estudados são aplicados na prática e no contexto brasileiro. 

4.3.1 Controle preventivo e repressivo 

Diante dos potenciais efeitos no ambiente competitivo, a formação de um pool 

de patente requer uma análise de sua estrutura pelos órgãos antitrustes. Caberia, portanto, 

averiguar em quais circunstâncias o agrupamento de patentes constitui um ato sujeito ao 

controle de concentrações obrigatório pela autoridade concorrencial brasileira. Nesse 

sentido, os pools de patentes podem ser analisados em sede de controle de estruturas tanto 

como uma constituição de joint venture, ou ainda como uma aquisição de participação 

societária, quanto também como um tipo de acordo associativo, a depender da situação.  

No primeiro caso, refere-se às operações envolvendo a própria constituição do 

pool, criando uma pessoa jurídica independente para licenciar conjuntamente o pacote de 

patentes; já no segundo caso, envolve os casos em que empresas adquirem participações de 

uma entidade constituída para criar e administrar um pool de patentes cujo objetivo é 

licenciar direitos de propriedade intelectual; por fim, enquadrar-se-á como acordo 

associativo quando se referem às operações envolvendo o mero agrupamento de patentes, 

sem a criação de uma entidade ou formação de joint venture, mas realizados por meio de 

licenciamentos pelos seus detentores. 

Sobre esse ponto, a Lei n. 12.529/2011 estabeleceu os aspectos centrais da 

disciplina concorrencial no Brasil, revogando sua antecessora, a Lei n. 8.884/1994.256 Nos 

termos da Lei n. 12.529/2011, alguns atos devem ser submetidos para apreciação do 

 
                                                             
255  LILLA, P. Propriedade intelectual e direito da concorrência. São Paulo: Quartier Latin. 2013. p. 293.  
256  A Lei n. 8.884/1994 falava de maneira bem ampla que todos os atos, “sob qualquer forma manifestados”, 

que pudessem limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou que resultassem na 
dominação de mercados relevantes de bens ou serviços, deveria ser notificados ao CADE, uma vez 
atingidos os critérios mínimos de faturamento ou de participação de mercado. Com isso, havia uma 
grande imprecisão quanto aos tipos de operações que seriam de notificação obrigatória às autoridades 
concorrenciais, e sujeitavam ao controle de concentrações diversos tipos de contratos que não seriam 
notificáveis em outras jurisdições. Nesse sentido, a Lei n. 12.529/2011 procurou restringir a amplitude da 
lei anterior, estabelecendo hipóteses que se enquadrariam como uma operação notificável ao CADE. 
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CADE antes de sua consumação, de modo que possam ser analisados os potenciais 

impactos concorrenciais antes de seu fechamento. Uma operação será considerada de 

notificação obrigatória quando preenchidos os critérios de faturamento257, existência de 

nexo ou efeitos no território brasileiro e caso se enquadre em algum dos dispositivos 

elencados no art. 90 da referida Lei. 

De forma a melhor detalhar as hipóteses que constituiriam atos de concentração 

para efeitos do dever de notificação, o art. 90 da Lei n. 12.529/2011 definiu que se realiza 

um ato de concentração nas hipóteses de (i) fusão de empresas independentes; (ii) 

aquisição de controle ou de partes de empresas; (iii) incorporação de empresas; (iv) 

celebração de contrato associativo, consórcio ou joint venture.258 

Desse modo, não há grandes dúvidas quando ao dever de submissão ao CADE 

nas hipóteses de aquisição de participações societárias em empresas responsáveis pelo 

licenciamento dos pools de patentes. 

A dificuldade na análise da necessidade de notificação de um acordo de pool de 

patente reside na situação quando detentores de patentes realizam acordos para o 

compartilhamento de seus direitos sobre as patentes, entre si ou a uma empresa comum 

com o propósito de licenciar de forma conjunta seu portfólio de patentes. 

Cabe, portanto, averiguar se e quando a transferência de tecnologia realizada por 

meio de acordos de licenciamentos mútuos entre duas ou mais partes enquadra-se como 

um ato de concentração. 

 
                                                             
257  Segundo os dispositivos aplicáveis especificamente ao controle de estruturas, são considerados de 

notificação compulsória ao CADE os negócios em que ao menos um dos grupos econômicos envolvidos 
tenha registrado faturamento bruto anual ou volume de negócios total no país, no ano anterior à operação, 
equivalente ou superior a R$ 750 milhões, de um lado; e de pelo menos R$ 75 milhões pelo outro grupo 
econômico, de outro lado. Cf. art. 88, I e II, da Lei n. 12.529/2011, conforme valores atualizados pela 
Portaria MJ/MF n. 994/2012 

258  Lei n. 12.529/2011: “Art. 90. Para os efeitos do art. 88 desta Lei, realiza-se um ato de concentração 
quando: I – 2 (duas) ou mais empresas anteriormente independentes se fundem; II – 1 (uma) ou mais 
empresas adquirem, direta ou indiretamente, por compra ou permuta de ações, quotas, títulos ou valores 
mobiliários conversíveis em ações, ou ativos, tangíveis ou intangíveis, por via contratual ou por qualquer 
outro meio ou forma, o controle ou partes de uma ou outras empresas; III – 1 (uma) ou mais empresas 
incorporam outra ou outras empresas; ou IV – 2 (duas) ou mais empresas celebram contrato associativo, 
consórcio ou joint venture. Parágrafo único. Não serão considerados atos de concentração, para os efeitos 
do disposto no art. 88 desta Lei, os descritos no inciso IV do caput, quando destinados às licitações 
promovidas pela administração pública direta e indireta e aos contratos delas decorrentes”. 
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Nesse aspecto, particularmente com relação ao último inciso do art. 90 da Lei n. 

12.529/2011, ao congregar as hipóteses de joint venture, consórcio e contrato associativo, a 

legislação procurou agrupar um denominador comum entre essas três hipóteses, qual seja: 

a noção de comunhão de objetivo, ou a consecução de um fim comum. 

Portanto, mais do que uma mera relação de prestação e contraprestação, 

característica típica dos contratos de permutas em sentido geral, os contratos considerados 

associativos são realizadas com o propósito de estabelecer uma finalidade comum entre as 

partes, que será perseguida em conjunto. 

Tendo em vista que um pool de patente envolve, em sua essência, um “conjunto 

de direitos de propriedade intelectual objeto de concessão recíproca de licenças”.259, esse 

modo de acordo privado para agrupamento de patentes pode ser entendido como uma 

cooperação associativa, seja pela existência de uma atividade (e finalidade) em comum, 

seja pela realização de um empreendimento conjunto.  

Nesse ponto, é justamente pela necessidade de alinhamento entre as 

participantes do pool e de conjugação de esforços comuns dos membros envolvidos que 

essa modalidade de arranjo ganha certa permanência e estabilidade a justificar o seu 

controle em sede de concentrações. 

Contudo, ainda restariam incertezas particularmente no que tange às hipóteses 

para a notificação dos pools de patentes sob o enquadramento de um “contrato 

associativo”. De modo a conferir maior previsibilidade ao mercado e agentes econômicos 

sobre o dever de notificação, o CADE recentemente reeditou sua regulamentação 

infralegal que disciplinar a matéria. 

Nesse contexto, na busca para refinar a análise sobre a notificação de contratos 

associativos e aprimorar a orientação acerca de quais tipos de acordos cooperativos 

deveriam ser analisados à luz do controle de estruturas, foi publicada a Resolução CADE 

n. 17/2016. 

 
                                                             
259  SHAPIRO, C. Navigating the patent thickets. Innovation Policy and the Economy, National Bureau of 

Economic Research, v. 01, p. 134, 2001. 
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Assim, a Resolução CADE n. 17/2016, que revogou e procurou restringir o 

conjunto de contratos notificáveis em relação à Resolução CADE n. 10/2014 260 , 

estabeleceu que um contrato “associativo” é considerado de notificação obrigatória à 

autoridade concorrencial brasileira quando: (i) possui duração igual ou superior a dois 

anos 261  e (ii) estabelece um empreendimento comum para exploração de atividade 

econômica; desde que, cumulativamente, haja compartilhamento dos riscos e resultados da 

atividade econômica que constitua o seu objeto; e as partes contratantes sejam 

concorrentes no mercado relevante objeto do contrato.  

Sob essa perspectiva, deve-se realizar uma análise detalhada das particularidades 

cada contrato envolvendo pool de patentes, de modo a verificar se determinado pool se 

enquadraria como um acordo associativo nos termos da atual Resolução CADE n. 17/2016. 

Isto é, caberia analisar as partes contratantes (e.g. se seriam considerados concorrentes no 

mercado relevante afetado), os elementos temporais do referido acordo (e.g. se o prazo é 

indeterminado ou um prazo estabelecido menor ou maior que dois anos); ou ainda 

elementos que estabeleçam a noção de empreendimento comum (ou seja, que, de alguma 

forma, permitam que as partes se organizem explorar em conjunto uma atividade 

econômica, com compartilhamento dos riscos e resultados). 

 
                                                             
260  De forma a contextualizar, cumpre ressaltar que a Resolução CADE n. 10/2016 estabelecia que 

configuraria um contrato associativo qualquer relação com duração superior a dois anos em que haja 
“cooperação horizontal ou vertical” ou “compartilhamento de risco”, que acarretem “relação de 
interdependência”, para contratos em que (i) as partes estejam horizontalmente relacionadas ao objeto do 
contrato, e (ii) a soma de suas participações no mercado relevante afetado pelo contrato seja igual ou 
superior a vinte por cento (20%); bem como também em contratos em que (i) as partes contratantes 
estejam verticalmente relacionadas ao objeto do contrato, (ii) pelo menos uma delas detenha trinta por 
cento (30%) ou mais dos mercados relevantes afetados pelo contrato; (iii) o contrato estabeleça o 
compartilhamento de receitas ou prejuízos, ou do contrato decorra relação de exclusividade. Apesar da 
tentativa de conferir uma maior previsibilidade ao que poderiam levar a uma “relação de 
interdependência” resultante de um contrato associativo, no sentido de cooperação conjunta para uma 
finalidade comum, a Resolução CADE n. 10/2014 recebeu diversas críticas ao deixar elevada margem de 
dúvida sobre o que precisava ser notificado, sobretudo por trazer critérios (referências à participação de 
mercado) que ampliavam o dever de notificação de contratos entre concorrentes e incluir casos em que 
não havia uma cooperação efetiva, além de contratos puramente verticais. Como exemplo de contratos 
sem essa característica típica de associatividade que acabou sendo enquadrado em uma das hipóteses de 
notificação obrigatória sob a Resolução CADE n. 10/2014, pode-se citar um contrato de fornecimento 
com exclusividade e prazo de dois anos, quando uma das partes detinha 30% ou mais do mercado 
relevante objeto do contrato. 

261  Vale destacar que, conforme dispõe a Resolução CADE n. 17/2016, contratos com duração inicial menor 
que dois anos ou celebrados por período indeterminado devem ser notificados se renovados ou quando 
passar de dois anos de sua vigência. Nesse caso, os contratos devem ser submetidos ao CADE antes de 
sua renovação, ou antes de atingir os dois anos, uma vez que estariam condicionados à aprovação prévia 
da autoridade.  
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Desse modo, não se pode excluir, a princípio, o controle preventivo do CADE 

para exame da constituição de um pool de patente. O agrupamento de patentes realizado 

por meio de licenciamentos deve ser analisado caso a caso, na medida em que pode ser 

visto como contrato associativo caso verificados os critérios legais e elementos de 

associatividade supradispostos.  

Nessa situação, sua análise concorrencial será feita sob as mesmas 

circunstâncias da análise de um ato de concentração, levando em conta as orientações 

trazidas pelo Guia de Atos de Concentração Horizontal (“Guia H”) do CADE, para 

verificar se efeitos negativos da operação notificada não superam seus efeitos positivos (ou 

seja, que resultado líquido for não negativo para o consumidor).262 Assim, comprovadas as 

eficiências geradas pela constituição de um pool de patente, esta será autorizada.  

Em suma, a análise se pautará essencialmente em verificar se o pool de patente 

pode resultar em aumento de preços, diminuição da qualidade do produto ou do serviço 

que empregará a tecnologia, ou em diminuição da taxa de inovação tecnológica ou 

melhoria do produto. A análise verificará, ainda, se a operação pode resultar em 

fechamento do mercado, prejuízos ao mercado ou efeitos coordenados pela probabilidade 

de coordenação entre as partes contratantes.  

Portanto, caso atingidos os critérios legais objetivos de notificação, a formação 

de uma entidade jurídica distinta de seus membros para administrar o licenciamento de 

patentes do pool, constituirá uma hipótese de ato de concentração, devendo ser submetido 

ao crivo do CADE.  

Já nos casos em que a transferência de propriedade intelectual não preencha os 

critérios de notificação obrigatória, acordos de agrupamento de patentes que porventura 

estabelecessem restrições anticoncorrenciais podem ser analisados em sede de controle de 

condutas (cf. art. 36 da Lei n. 12.529/2011). De fato, a existência de um controle ex-ante 

não exclui a necessidade de um dever de controle ex-post. 

No que tange ao controle repressivo, a Lei de Defesa da Concorrência estabelece 

que uma conduta será considerada infração à ordem econômica quando, mesmo que 

 
                                                             
262  Disponível em: <http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/ 

guia-para-analise-de-atos-de-concentracao-horizontal.pdf>. 
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potencialmente, acarretar os seguintes efeitos: limitar, falsear ou de qualquer forma 

prejudicar a livre concorrência; aumentar arbitrariamente os lucros do agente econômico; 

dominar mercado relevante de bens ou serviços; ou quando tal conduta significar que o 

agente econômico está exercendo seu poder de mercado de forma abusiva. 

Assim, mesmo que o infrator não tenha tido a intenção de prejudicar o mercado, 

um ato será considerado um ilícito concorrencial quando tiver por objeto ou puder produzir 

efeitos anticompetitivos (ainda que potenciais). O art. 36 da Lei n. 12.529/2011263 elenca 

um rol exemplificativo de condutas com potencial de causar danos à concorrência.  

 
                                                             
263  “Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer 

forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam 
alcançados: I – limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre-iniciativa; 
II – dominar mercado relevante de bens ou serviços; III – aumentar arbitrariamente os lucros; e IV – 
exercer de forma abusiva posição dominante. § 1º A conquista de mercado resultante de processo natural 
fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito 
previsto no inciso II do caput deste artigo. § 2º Presume-se posição dominante sempre que uma empresa 
ou grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado ou 
quando controlar 20% (vinte por cento) ou mais do mercado relevante, podendo este percentual ser 
alterado pelo Cade para setores específicos da economia. § 3º As seguintes condutas, além de outras, na 
medida em que configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração 
da ordem econômica: I – acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente, sob qualquer forma: 
a) os preços de bens ou serviços ofertados individualmente; b) a produção ou a comercialização de uma 
quantidade restrita ou limitada de bens ou a prestação de um número, volume ou frequência restrita ou 
limitada de serviços; c) a divisão de partes ou segmentos de um mercado atual ou potencial de bens ou 
serviços, mediante, dentre outros, a distribuição de clientes, fornecedores, regiões ou períodos; d) preços, 
condições, vantagens ou abstenção em licitação pública; II – promover, obter ou influenciar a adoção de 
conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes; III – limitar ou impedir o acesso de novas 
empresas ao mercado; 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; VI – exigir ou conceder exclusividade para divulgação de publicidade nos meios 
de comunicação de massa; VII – utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de 
terceiros; VIII – regular mercados de bens ou serviços, estabelecendo acordos para limitar ou controlar a 
pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção de bens ou prestação de serviços, ou para dificultar 
investimentos destinados à produção de bens ou serviços ou à sua distribuição; IX – impor, no comércio 
de bens ou serviços, a distribuidores, varejistas e representantes preços de revenda, descontos, condições 
de pagamento, quantidades mínimas ou máximas, margem de lucro ou quaisquer outras condições de 
comercialização relativos a negócios destes com terceiros; X – discriminar adquirentes ou fornecedores 
de bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de preços, ou de condições operacionais de venda 
ou prestação de serviços; 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; XIII – destruir, 
inutilizar ou açambarcar matérias-primas, produtos intermediários ou acabados, assim como destruir, 
inutilizar ou dificultar a operação de equipamentos destinados a produzi-los, distribuí-los ou transportá-
los; XIV – açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de 
tecnologia; XV – vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do preço de custo; XVI 
– reter bens de produção ou de consumo, exceto para garantir a cobertura dos custos de produção; XVII – 
cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada; XVIII – subordinar a 
venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um 
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De acordo com o art. 37 da Lei n. 12.529/2011, as multas, em caso de 

condenação, podem chegar a valores que variam de 0,1 a 20% do faturamento bruto obtido 

pela empresa ou pelo grupo econômico, no ano anterior à instauração do processo 

administrativo, no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a infração. 264  Para 

pessoas físicas, associações e outras entidades que não exercem atividade empresarial, a 

margem para aplicação de multa foi estabelecida entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

e R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais). Por fim, no caso de administradores, a multa 

será de 1 a 20% daquela aplicada à empresa uma vez verificada a infração, 

independentemente de dolo ou culpa. 

O pool de patentes pode ser empregado em estratégias anticompetitivas, com o 

objetivo de excluir outras empresas concorrentes do mercado. Nesse contexto, as patentes 

não são apenas um meio para excluir os concorrentes, mas são também instrumentos 

utilizados pelas empresas para aumentar barreiras à entrada. Portanto, cabe às autoridades 

antitrustes avaliar como determinadas práticas comportamentais por meio do pool de 

patentes podem acarretar em atos ilícitos e, mais especificamente, verificar em quais 

situações haveria uma infração à ordem econômica. 

4.3.2 Jurisprudência do CADE 

Nos capítulos anteriores, procurou-se oferecer uma análise detalhada de uma 

modalidade em particular de compartilhamento de tecnologia, qual seja, o pool de patentes, 

à luz dos elementos característicos do sistema de patentes, questões de natureza 

concorrencial, bem como da experiência estrangeira, para então extrair os princípios 

norteadores da análise do tema no contexto brasileiro. 

Nesse sentido, cumpre destacar que muito embora o assunto apresente uma 

doutrina nacional ainda incipiente e uma jurisprudência pouco volumosa, de certo é que os 

 
                                                             

serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem; e XIX – exercer ou explorar abusivamente 
direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca”. 

264  Para fins de aplicação do art. 37 da Lei n. 12.529/2011, o CADE emitiu uma lista de ramos de atividades 
empresarias na forma da Resolução CADE n. 3/2012, tendo sido alterada pela Resolução CADE n. 
18/2016 para determinar que o CADE poderá, mediante decisão fundamentada, adaptar o ramo de 
atividade às especificidades da conduta quando as dimensões indicadas no ramo de atividades nos termos 
da Resolução CADE n. 3/2012 forem manifestamente desproporcionais. 
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casos examinados e julgados pelo CADE são muitos ricos para a compreensão da matéria 

frente à realidade brasileira, e merece apreciação detalhada. 

 Os precedentes abaixo analisados foram extraídos a partir dos precedentes do 

CADE envolvendo expressamente o instituto do pool de patentes 265 , encontram-se 

divididos entre os casos de controle e casos de conduta e organizados, dentro de cada 

bloco, em ordem cronológica da data de ingresso ao CADE. 

Ainda na vigência da Lei n. 8.884/1994, o primeiro caso que envolveu a 

discussão e análise de um pool de patentes ocorreu no âmbito do Ato de Concentração n. 

08012.008810/2009-23, submetida, ad cautelam,266 pela Philips, Panasonic, Sony, Hitachi, 

Samsung e Cyberlink, acerca da constituição de pessoa jurídica que criará e administrará 

um poo1 de patentes cujo objetivo é licenciar direito de propriedade intelectual no 

segmento de eletrônicos. 

A operação envolvia a aquisição de quotas da One-Blue pelas requerentes, sendo 

aquela responsável pela administração de um pool de patentes para a leitura e reprodução 

de discos Blu-ray, bem como para leitura e reprodução de CDs e DVDs. Referido pool 

conteria o conjunto de patentes essenciais para o emprego nesses produtos e permitiria que 

entidades titulares de uma ou mais patentes essenciais de Blu-ray (Licenciadores) 

licenciem em conjunto suas patentes essenciais. Em outras palavras, tinha como objetivo a 

oferta de um pacote básico de licenças em forma de produto. 

Segundo informado pelas requerentes, o pool de patentes do Blu-ray Disc seria 

limitado às patentes essenciais e administrado por uma pessoa jurídica independente, 

 
                                                             
265  Não se pode complementamente descartar a existência de outros casos em curso ou já julgados 

envolvendo o consórcio de um ou mais detentores de patentes que acordam em licenciar mutuamente 
patentes relacionadas a uma tecnologia específica, seja porque não foram analisados especificamente 
como pool de patentes ou porque ainda se encontram confidenciais na data de pesquisa para a consecução 
do presente trabalho.  

266  Cf. trazido pelas requerentes: “a criação da One-Blue LLC está sendo apresentada às autoridades 
brasileiras de defesa da concorrência apenas por cautela para evitar discussões sobre o caráter vinculante 
do acordo de criação da One-Blue LLC, nos termos do artigo 2º da Resolução n. 15/98 do CADE. Em 
função de suas limitadas atividades, a criação da One-Blue LLC não gerará impacto direto na 
concorrência em nenhum mercado relevante”. E continua: “[...] o Pool não impedirá a concorrência no 
licenciamento ou no desenvolvimento do uso de tecnologia para fabricação de produtos BD [Blu-ray 
Disc] (muito menos no desenvolvimento de tecnologia para produtos compatíveis com tecnologias de 
formatos alternativos), nem nos mercados em que os produtos BD concorrem. Na verdade, a operação foi 
submetida à apreciação das autoridades brasileiras, devido ao critério objetivo mencionado no artigo 54, § 
3, da Lei 8884/94, uma vez que as Requerentes registraram faturamento superior a R$ 400 milhões no 
Brasil no último ano fiscal”.  
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proibindo que membros do pool acessem informações confidenciais fornecidas pelos 

licenciados ou, ainda, divulguem ou utilizem informações confidenciais fornecidas por 

seus membros ou associados. Ainda, o processo de seleção de potenciais patentes 

essenciais (patent call) seria feito por meio de uma pessoa jurídica especificamente 

formada para tanto (“One-Blue LLC” ou “One-Blue”). 

No caso, a One-Blue não exerceria atividades comerciais, sendo somente 

responsável por emitir uma convocação mundial de patentes essenciais para a fabricação 

de produtos de disco Blu-ray, de acordo com especificações padronizadas e a promoção de 

um programa planejado para licenciamento de patentes conjuntas de Blu-ray, além de 

contratar peritos em patentes para verificar e confirmar que as patentes a serem licenciadas 

por meio do pool são essenciais em relação às especificações padronizadas para os 

produtos relevantes. 

Na análise do contrato de licenciamento que disciplina as principais 

características do pool de patentes, o CADE constatou que continha: (i) apenas patentes 

essenciais (sendo que sua essencialidade seria avaliada por peritos técnicos); (ii) a previsão 

de um Comitê Administrativo correspondente a um departamento de decisão de tomada 

conjunta das licenciadoras, e que representará cada licenciadora de modo que nenhum 

membro controlará individual ou coletivamente com outros o pool; (iii) divisão de 

royalties e não exclusividade, ou seja, o pool seria aberto para a entrada de todos os 

proprietários de patentes essenciais pertinentes e, se requisitadas, as licenciadoras deverão 

licenciar suas patentes do pool individualmente. Por esses fatores, e considerando a 

experiência internacional sobre o assunto, a SDE, por meio de seu Parecer n. 6354/2011, 

destacou que:  

[...] tanto a jurisprudência nacional e internacional quanto a produção 
acadêmica reconhecem os efeitos benéficos dos pool de patentes, dentro 
de determinadas condições, como as defendidas nos guias específicos dos 
órgãos antitruste norte-americanos e da Comissão Europeia. O ponto-
chave de análises econômicas sobre o tema, é a relação concorrencial das 
patentes do pool. Se elas são essenciais, ou complementares, em geral o 
pool é tido como pró-competitivo. Se elas são substitutas, é grande a 
possibilidade de o pool cobrar royalties maiores do que os valores 
cobrados antes da formação do pool, haja vista que o pool estaria 
eliminando a concorrência entre os licenciadores. Este não é o caso do 
pool de patentes formado pelas requerentes. 
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Na análise da referida operação, o Conselheiro Relator aponta que o pool de 

patentes em questão preenchia as recomendações do guia norte-americano, concluindo 

que: 

[...] o pool (i) não gera sobreposição horizontal, já que receberá apenas 
patentes válidas e essenciais, ou seja, complementares, (ii) não afeta a 
inovação, já que engloba apenas patentes essenciais, ou seja, sem 
substitutos, considerando ainda que as licenciadoras terão acesso a 
tecnologias concorrentes, produtos concorrentes em desenvolvimento, 
inclusive podendo participar desse desenvolvimento, (iii) não diminui a 
concorrência nos mercados finais, haja vista que promove o acesso às 
patentes essenciais, ao invés de limitá-lo, impõe o licenciamento não 
discriminatório e impede o acesso e a troca de informações 
concorrencialmente sensíveis e (iv) exige baixos investimentos na 
presente operação e (v) impede que qualquer dos sócios do pool 
influencie nas suas decisões mercadológicas. 

Diante da ausência de preocupações concorrenciais e da constatação de que o 

pool de patentes pode ser benéfico para a dinâmica concorrencial, referido ato de 

concentração foi aprovado sem restrições.267 

Verifica-se que, neste caso, o CADE realiza um minucioso exame da operação 

em tela, ao abordar questões importantes para avaliar se o pool seria capaz de gerar efeitos 

líquidos negativos ao mercado à luz de diretrizes da Comissão Europeia e dos órgãos 

antitruste norte americano, reconhecendo os efeitos benéficos dos pools de patentes.  

Outro ponto que merece destaque consiste no fato de que o pool ora notificado 

se limitava às patentes essenciais para a fabricação de discos e aparelhos Blu-Ray, além do 

fato que os licenciantes participantes do pool permaneceriam livres para licenciar suas 

patentes essenciais, independentemente do pool formado, de modo que foi considerado 

pró-competitivo.  

Sob esse mesmo entendimento, Priscila Brolio GONÇALVES aponta que: 

“pools que apenas disciplinam a utilização e o licenciamento de patentes complementares 

 
                                                             
267  Ato de Concentração n. 08012.008810/2009-23. Partes: Sony Corporation, Koninklijke Philips Eletronics 

N.V., Panasonic Corporation, Hitachi Consumer Eletronics Co. Ltd., Samsung Eletronics Co. Ltd. e 
Cyberlink Corp. Conselheiro Relator: Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo. Em 29 de junho de 2011, o 
CADE decidiu pela aprovação sem restrições. 
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de forma conjunta pelos seus integrantes, sem limitar a atuação individual dos mesmos ou 

a priori excluir terceiros, são lícitos”. 268 

Em verdade, a avaliação da substituibilidade das patentes administradas pelo 

pool, e a conclusão de que todas elas seriam essenciais, foi uma das questões chave para 

que o CADE aprovasse a operação em tela sem restrições. 

Essa conclusão vai justamente de encontro ao que foi exposto no presente 

trabalho, no sentido de que os agrupamentos de patentes formados por patentes essenciais 

são sempre benéficos.269 Além de constituir um dos elementos que justificam a criação do 

pool, uma vez que elimina situações de bloqueio ao facilitar o acesso à tecnologia.  

Nesse contexto, os membros do pool ao ofertar um pacote único de 

licenciamento para as empresas que visam utilizar tais patentes em seus produtos (sob a 

one-stop shopping) em vez de negociar licenças separadamente com cada um dos titulares 

de patentes essenciais, conseguem reduzir os custos de transação que implicariam a 

ausência do pool.  

Já no Ato de Concentração n. 08012.000734/2011-22, ainda também sob análise 

da Lei n. 8.884/1994, a operação envolveu a constituição da One-Red, LLC (“One-Red”), 

sociedade a ser detida pela Sony, a Philips e a Pioneer, na fração de um terço cada uma, e 

que seria responsável pela administração do pool de patentes 3C DVD, além de fornecer 

serviços de licenciamento de um pool de patentes, tais como identificação de potenciais 

licenciados, negociação e celebração de contratos de licenciamento.270 

Esse novo pool para fabricação de produtos Blu-ray Disc será controlado pela 

One-Blue e fornecerá a esta determinados serviços específicos, tais como a celebração de 

 
                                                             
268  GONÇALVES, P. A obrigatoriedade de contratar como sanção fundada no direito concorrencial 

brasileiro. 2008. Tese (Doutorado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2008. doi:10.11606/T.2.2008.tde-21102010-081507. Acesso em: 22 nov. 2017. 

269  QUINT, D. Economics of patent pools when some (but not all) patents are essential. Universidade de 
Wistconsin, 2009. Disponível em: <https://pdfs.semanticscholar.org/a2e0/15078b95ea91a4a016 
e43bdc4804349a58fa.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2017. 

270  Nesse ponto, as requerentes esclareceram que: a One-Red operará somente no fornecimento de serviços 
de pool de patentes referentes à tecnologia de mídia óptica, não tendo qualquer outra atividade nos outros 
mercados nos quais as Requerentes conduzam atividades, tais como pesquisa e desenvolvimento (P&D) 
de tecnologia de mídia óptica ou a fabricação de produtos de mídia óptica, tais como dispositivos de DVD 
e Blu-ray. 
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contratos de licenciamento e o acompanhamento do cumprimento dos termos da licença e 

dos pagamentos de royalties.  

Assim como no primeiro caso, o CADE utilizou as orientações estrangeiras a 

respeito de licenciamento de tecnologia e concluiu que o caso em questão não geraria 

efeitos negativos nos mercados relacionados aos pools de patentes que serão administrados 

pela One-Red, aprovando-o sem restrições.271 

Também envolvendo a One-Red, em 12 de dezembro de 2012, foi notificada – 

agora sob a Lei n. 12.529/2011 – uma nova operação consistente na entrada da LG 

Eletronics Inc., de modo que cada um dos membros originais da One-Red (Philips, Pioneer 

e Sony) e a LG passariam a deter 25% da sociedade. Como a operação envolveu uma mera 

reestruturação das cotas do grupo, sem mudanças nas estruturas de decisões e de questões 

concorrenciais já analisadas no caso anterior (em que o CADE entendeu não haver 

preocupação concorrencial derivada da criação do pool de patentes formada pelas 

empresas), referido ato de concentração foi aprovado sem restrições.272 

É interessante notar que, no caso, o CADE mais uma vez conduziu sua análise 

com base nos guias europeu e norte-americano sobre o assunto, apontando de forma 

semelhantes às conclusões verificadas do caso acima.  

O tema pool de patentes já foi também objeto de duas investigações preliminares 

da então Secretaria de Direito Econômico (SDE), sendo que os dois casos foram 

arquivadas pela SDE e pelo CADE, sem abertura de processo administrativo, uma vez que 

não foram constatados indícios contrários à legislação antitruste brasileira. 

Nesse sentido, na Averiguação Preliminar n. 08012.005181/2006-37, 273  as 

autoridades brasileiras de defesa da concorrência analisaram o pool de patente referente ao 

 
                                                             
271  Ato de Concentração n. 08012.000734/2011-22. Partes: Sony Corporation, Koninklijke, Philips 

Electronics N.V. e Pioneer Corporation. Conselheiro Relator: Olavo Zago Chinaglia. Em 15 de junho de 
2011, o CADE decidiu pela aprovação sem restrições. 

272  Ato de Concentração n. 08700.010828/2012-32. Partes: One-Red LLC, Philips Electronics North 
America Corporation, Pioneer North America, Inc., SCA IPLA Holdings Inc. e LG Electronics Inc. Em 7 
de janeiro de 2013, a Superintendência-Geral do CADE decidiu pela aprovação sem restrições. 

273  Cf. Despacho SDE n. 772/2008, de 25 de setembro de 2008. Averiguação Preliminar n. 
08012.005181/2006-37. Representante: Videolar S.A. Representada: Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Conselheiro Relator Paulo Furquim de Azevedo. Em 29 de abril de 2009, o CADE decidiu pelo 
arquivamento da Averiguação Preliminar por ausência de indícios de infração à ordem econômica. 
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mercado de mídia óptica de DVD-R e CD-R. No caso, a Videolar apresentou denúncia ao 

CADE alegando que a Philips estaria abusando de sua posição dominante de duas 

maneiras: (i) por meio da eliminação de formatos de mídias concorrentes no Brasil e (ii) 

por meio da cobrança de preço abusivo para licenciamento de patente necessária à 

produção da mídia digital 

A então SDE, em seu parecer, entendeu que não havia racionalidade para que 

um pool de patentes causasse o fechamento dos mercados relacionados, concluindo que 

não havia motivos para acreditar que um consórcio de pool de patentes eliminaria a 

concorrência em mercados relacionados. Pelo contrário, a SDE afirmou que pools de 

patentes poderiam ser favoráveis à concorrência e eficientes, uma vez que é uma maneira 

de conferir direitos da tecnologia a diferentes usuários, ao reduzir as múltiplas operações 

de licenciamento, além de reduzir os custos de transação tanto para os licenciadores como 

para os licenciados, posição ratificada pelo CADE, que determinou o arquivamento da 

averiguação preliminar.274 

Como sendo o primeiro caso de conduta que abordou de maneira expressa o 

tema sobre pool de patentes e as potenciais preocupações concorrenciais que poderiam 

surgir, faz-se necessário tecer algumas considerações sobre a instrução e análise conduzida 

pelo CADE. Inclusive, referido caso serviu como base jurisprudencial para análise dos dois 

atos de concentração envolvendo pool de patentes, e que foram trazidos acima. 

Primeiramente, é interessante verificar que na análise de mérito do caso, o 

Conselheiro Relator Paulo Furquim de AZEVEDO, ressalta desde logo o papel 

desempenhado pela patente no regime de propriedade intelectual e sua importância no 

fomento do progresso tecnológico e incentivo à inovação e concorrência. 

De forma a apurar se as práticas imputadas à representada seriam aptas a causar 

efeitos prejudiciais à concorrência, verificou-se que os licenciamentos das patentes eram 

feitos “em condições razoáveis e não discriminatórias, não tendo por política exercer seu 

direito de impedir terceiros de usar suas patentes, desde que estes sejam licenciados 

dispostos a cumprir com os termos do contrato padrão de licenciamento'', e portanto, 

ausentes os indícios de infração à ordem econômica.  

 
                                                             
274  Vide voto do Conselheiro Relator Paulo Furquim de Azevedo, no recurso de ofício em averiguação 

preliminar, proferido em 29 de abril de 2009. 
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Nesse sentido, há de concordar com as conclusões do CADE no sentido de que 

pools de patentes podem ser muito favoráveis à concorrência e eficientes, quando são 

constituídas como um veículo efetivo para disseminar a exploração de direitos de patentes 

aos mais diversos usuários. 

A Averiguação Preliminar n. 08012.001315/2007-21 275  originou-se pela 

denúncia apresentada pelas empresas Gradiente Eletrônica S.A. e Cemaz Indústria 

Eletrônica da Amazônia S.A., alegando que a Philips estaria praticando infração à ordem 

econômica nos mercados verticalmente relacionados de tecnologia para produção de 

hardware leitor e reprodutor DVD, além de aparelhos DVD.  

Na referida averiguação, conhecido também como o “Caso dos DVDs”, foram 

investigadas supostas práticas de abuso de posição dominante das Representadas em 

mercados verticalmente relacionados, resultante de tecnologias contidas em um pool de 

patentes no qual as empresas eram membros.  

Em síntese, Gradiente e Cemaz aduziram que as representadas estariam: 

(i) abusando de sua posição dominante referente à propriedade 
intelectual, realizando contatos com os clientes, fornecedores, 
distribuidores e revendedores de aparelhos de DVD comercializados 
pelas Representantes, a fim de informá-los que caso comprem, 
distribuam, forneçam insumos ou revendam aparelhos das 
Representantes, estariam obrigados a pagar royalties à Philips do Brasil; 
(ii) incluindo no pool de patentes negociado no mercado, tecnologias que 
não seriam de sua titularidade; (iii) dificultando o desempenho das 
Representadas no mercado na prática de preços estariam (i) abusando de 
sua posição dominante referente à propriedade intelectual, realizando 
contatos com os clientes, fornecedores, distribuidores e revendedores de 
aparelhos de DVD comercializados pelas Representantes, a fim de 
informá-los que caso comprem, distribuam, forneçam insumos ou 
revendam aparelhos das Representantes, estariam obrigados a pagar 
royalties à Philips do Brasil; (ii) incluindo no pool de patentes negociado 
no mercado, tecnologias que não seriam de sua titularidade; (iii) 
dificultando o desempenho das Representadas no mercado na prática de 
preços. 

 
                                                             
275  Averiguação Preliminar n. 08012.001315/2007-21. Representantes: Gradiente Eletrônica S.A. e Cemaz 

Indústria Eletrônica da Amazônia. S.A. Representados: Koninklijke Philips Electronics N.V. e Philips do 
Brasil Ltda. Conselheiro Relator: Olavo Zago Chinaglia. Em maio de 2009, o CADE decidiu pelo 
arquivamento da Averiguação Preliminar por ausência de indícios de infração à ordem econômica. 
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A então SDE concluiu que não foram confirmados indícios de infração à ordem 

econômica e recomendou o arquivamento da averiguação preliminar. Em sua análise, 

seguiu o entendimento do DOJ e da FTC, destacando que: 

Acordos de licenciamento cruzado e de pools são acordos entre dois ou 
mais donos de diferentes itens de propriedade intelectual para licenciar 
para um ao outro ou para terceiros. Estes acordos podem trazer benefícios 
favoráveis à concorrência ao integrar tecnologias- complementares, 
reduzindo os custos de transação [...]. Ao promover a disseminação da 
tecnologia, os acordos de licenciamento cruzado e de pool são muitas 
vezes favoráveis à concorrência Ainda nesta investigação, a SDE afirmou 
ser importante ressaltar que a figura do pool de patentes já é reconhecida 
na doutrina mundial como algo que é benéfico para os mercados de modo 
geral. De acordo com Hovenkamp, isto ocorre porque, em primeiro lugar, 
os ganhos de eficiência e de economia de escala são maiores quando se 
reproduz um produto ou meio de produção protegido por uma patente, em 
vez de despender tempo e dinheiro no desenvolvimento de um produto 
similar. Em segundo lugar, o patent pool é mais eficiente porque os 
custos de transação são reduzidos já que os indivíduos que detêm as 
patentes as licenciam entre eles ou até mesmo as licenciam 
conjuntamente.276 

No voto proferido em 13 de maio de 2009, o Conselheiro Relator277 concluiu 

que as Representantes não trouxeram aos autos elementos para demonstrar que houve 

abuso de posição dominante ou prática de conduta discriminatória. Ademais, as 

Representantes não conseguiriam apresentar quais patentes estariam indevidamente 

inseridas no pool (por não serem essenciais) de modo a configurar uma venda casada ou de 

que houve recusa por parte das representadas de licenciar as patentes do pool e cobrança de 

royalties indevidos ou em duplicidade. Diante da ausência da comprovação de que as 

condutas investigadas tiveram o condão de prejudicar a concorrência, a referida 

averiguação preliminar foi arquivada. 

Frise-se, no caso, que alegação de venda casada foi afastada, uma vez que o 

CADE entendeu que a mera alegação de que existem nos pools patentes não essenciais não 

seria suficiente para configurar ilícito concorrencial. Portanto, no que tange à questão de 

essencialidade, vale apontar que esse precedente representa bem a relação harmônica e 

complementar entre os institutos do Direito da Concorrência e do Direito da Propriedade 

Intelectual, nos termos do quanto exposto no capítulo 1 do presente trabalho. 

 
                                                             
276  Vide parecer emitido pela SDE em 23 de setembro de 2008. 
277  Vide voto do Conselheiro Relator Olavo Zago Chinaglia, no recurso de ofício em averiguação preliminar, 

proferido em 13 de maio de 2009. 
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Nesse sentido, o caso em questão asseverou que não estaria no escopo das leis 

concorrenciais a análise dos pressupostos de patenteabildade ou natureza de essencialidade 

ou validade das patentes detidas pela representada. De tal modo que esse exame caberia ao 

órgão competente e responsável pela concessão de patentes (INPI), ou ainda, pela via 

judicial cabível. 

A partir da análise do caso, o CADE buscou deixar claro que a aglomeração de 

patentes em pools consegue facilitar o acesso de modo mais eficiente, por parte de 

inovadores, de licenças necessárias para criar e comercializar um novo produto, 

diminuindo, os custos de transação resultantes da negociação dessas licenças de 

patentes.278 

Faz-se necessário apontar, aqui, que, o CADE reforçou que a figura do pool de 

patentes já é reconhecida na doutrina mundial como algo que é benéfico para os mercados 

de modo geral279, pois além dos ganhos de eficiência e de economia de escala (que “seriam 

maiores quando se reproduz um produto ou meio de produção protegido por uma patente, 

em vez de despender tempo e dinheiro no desenvolvimento de um produto similar”280), 

destacou-se uma importante eficiência gerada pelos pools, qual seja: a diminuição dos 

custos de transação.  

Nesse caso, é interessante verificar ainda que o CADE ratifica o entendimento 

de que os questionamentos concorrenciais ligados aos pools de patentes devem ser 

analisados sob a regra a razão, de modo a ponderar os possíveis benefícios pró-

competitivos e supostos efeitos anticoncorrenciais que esses acordos podem provocar. 

De fato, o CADE reconheceu que os pools de patentes – de modo semelhante 

aos EUA, e também como defendido no presente trabalho – representam um instrumento 

comum para lidar com certas ineficiências observadas nos sistemas de patentes, permitindo 

que ativos complementares de propriedade intelectual sejam organizados sob um único 

contrato ou entidade, para então serem licenciados em pacote a um terceiro interessado. E, 

portanto, a repressão deve ocorrer apenas em casos excepcionais.  

 
                                                             
278  Nessa linha, vide também Silva, Denise Freitas. Pools de patentes: impactos no interesse público e 

interface com problemas de qualidade do sistema de patentes (Tese de doutorado). UFRJ Instituto de 
Economia. Rio de Janeiro. 2012. 

279  Vide parecer emitido pela SDE em 23 de setembro de 2008. § 64: “[...] estas empresas formaram um 
consórcio e firmaram um acordo de licenciamento conjunto que reduziu os custos de transação do 
mercado, tornando-o mais eficiente, ao permitir que as empresas que gostariam de produzir um DVD 
player negociassem as patentes com apenas uma empresa, em vez de ter que negociar com todas”. 

280  Vide § 64 parecer emitido pela SDE em 23 de setembro de 2008.  
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Apesar dos poucos casos envolvendo pool de patentes que foram analisados pelo 

CADE, vale destacar que há diversos pontos em comum entre o tratamento concedido pelo 

sistema brasileiro e o fornecido pelas autoridades estrangeiras. Nota-se que as autoridades 

brasileiras apontam a um entendimento convergente de jurisdições estrangeiras com maior 

experiência sobre o tema. 

Ademais, vale apontar que desse pequeno apanhado de decisões disponíveis do 

CADE, todas apontaram ao reconhecimento que em mercados de alta tecnologia, há uma 

maior necessidade de interoperabilidade entre os produtos fabricados e, portanto, uma 

maior exigência de cooperação entre os agentes do mercado, de modo a promover o 

funcionamento dessas indústrias de forma mais eficiente. Nesse sentido, os pools de 

patentes seriam mais frequentes nesses mercados, cabendo às autoridades antitrustes 

verificar as características dos contratos de formação dos pools, no intuito de verificar a 

existência de preocupações concorrenciais levantadas quando da formação ou desempenho 

das atividades do pool. 

Nesse sentido, a análise concorrencial dos pools de patentes pelas autoridades 

concorrenciais, pode ser resumida entre algumas das principais premissas, quais sejam: (i) 

a avaliação dos efeitos concorrenciais gerados pelos pools a partir de uma análise pela 

regra da razão, de modo ponderar os esperados benefícios pró-competitivos em relação aos 

possíveis efeitos anticompetitivos; (ii) o agrupamento de patentes complementares dentro 

de um pool tende a ser considerado benéfico e pró-competitivo; (iii) a inclusão de patentes 

substitutas não necessariamente torna o pool anticompetitivo (portanto, e conforme 

apontado no primeiro item, não há uma presunção de ilicitude per se do pool, devendo este 

ser analisado de forma casuística, na sua individualidade); e, ainda (iv) ao fato que não 

cabe às autoridades concorrenciais analisar, por se tratar de uma questão de cunho privado, 

a razoabilidade dos royalties estipulados pelo pool, mas sim de examinar a formação do 

pool e sua estrutura, de modo a verificar um potencial abusivo da utilização do pool para 

prejudicar a concorrência.  

Assim como os guias de propriedade intelectual lançados pelas autoridades 

norte-americanas e europeias, o CADE trilha para reconhecer os benefícios pró-

competitivo gerados pelo agrupamento de patentes e licenciamento cruzado, incluindo seu 

potencial para garantir eficiências, reduzir custos de transação e promover a inovação. Para 

tanto, seguem, como orientado pelos guias de jurisdições estrangeiras sobre o assunto, a 

análise dos efeitos provocados pelo pool por meio da regra da razão, balanceando os 
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efeitos pró-competitivos em relação aos eventuais prejuízos concorrenciais que não seriam 

justificáveis.281 

Muito embora ainda tenha um longo caminho a ser percorrido, só então será 

possível traçar o liame entre o uso e o abuso dos direitos de propriedade intelectual pelos 

pools de patentes, o que acarretaria reflexões no campo concorrencial, com interferências 

tanto no contexto privado dos agentes econômicos de uma indústria como no âmbito da 

defesa da concorrência e políticas públicas promovidas pelo Estado. 

 
                                                             
281  Sobre esse ponto, Paulo LILLA aduz que “é possível constatar que o CADE utiliza uma abordagem muito 

semelhante à das autoridades de defesa da concorrência dos Estados Unidos e da União Europeia na 
análise antitruste de acordos de licenciamento e transferência de tecnologia”. Cf. LILLA, P. Propriedade 
Intelectual e Direito da Concorrência. 1ªedição. Editora: Quartier Latin. 2013, p. 293. 
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CONCLUSÃO 

Com base na análise empreendida ao longo dos capítulos acima, procurou-se 

abordar o debate dos pools de patentes, com foco nas práticas de exploração do direito das 

patentes e suas consequências para a defesa da concorrência no mercado de inovação. 

O valor da propriedade intelectual não depende dele mesmo e não há uma 

valoração por si só. Ao contrário, deve-se levar em conta também a disponibilidade de 

ativos complementares e processos de exploração associada ao invento.  Desse modo, o 

valor das patentes pode ser estipulado pela soma dos benefícios líquidos futuros associada 

ao respectivo ativo. Ou seja, patentes passam a ter um efetivo valor quando dispostas de 

forma agrupada. De modo frequente, as patentes necessárias para comercializar um 

produto são controladas por vários titulares desses direitos, e não um só. Nesse sentido, 

conforme apontado por Carolina Arantes LIMA282:  

[...] uma invenção geralmente não é feita de uma única descoberta genial, 
mas a partir de um conjunto de desenvolvimentos inovadores que se 
complementam. A sobreposição de patentes não deve ser vista como um 
empecilho para a inovação, e sim, como um marco do progresso e uma 
parte natural da evolução de um produto complexo, comercializável e 
bem sucedido.  

Contudo, em certas ocasiões, a proliferação de patentes pode se tornar um 

problema para a inovação, na medida em que essa fragmentação de direitos aumenta os 

custos resultantes de múltiplas negociações com os mais diversos detentores das 

tecnologias necessárias, o que pode, em última instância, levar a um desincentivo à 

inovação. 

Como resultado, pode-se gerar a chamada “tragédia dos anticomuns”, na medida 

em que se relaciona a um complexo conjunto de obstáculos – tais como a elevação de 

custos de transação, problemas de hold up e o desestímulo à produção de novos bens 

intelectuais – que surgem quando da necessidade de acesso a múltiplos insumos 

patenteados. 

 
                                                             
282  LIMA, Carolina Arantes Neuber. Propriedade industrial e proteção judicial de patentes em conflitos 

internacionais. Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 12 dez. 2014. Disponível em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.51346&seo=1>. Acesso em: 02 jan. 2018 
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Conforme examinado na dissertação no tópico 2.1.3.4., a teoria dos anticomuns 

possui como preceito básico que a concessão de excessivos direitos de propriedade sobre 

um recurso implicaria em sua subutilização, situação que seria oposta à hipótese de sobre 

exploração dos recursos (teoria dos comuns). Em outras palavras, a tragédia dos 

anticomuns estaria associada às ocasiões em que “vários donos têm direitos de exclusão 

sobre terceiros relativamente a um recurso escasso e nenhum desses donos exerce um 

efetivo privilégio de uso sobre o recurso, esse recurso poderá ficar sujeito a uma utilização 

deficitária”283 Assim, os pools de patentes surgem como uma forma de mitigar problemas 

ligados à hold up e causados pelo emaranho de patentes, além de servir como uma reação a 

certas estratégias que levam à sobrevalorização de algumas patentes, como os infundados 

litígios promovidos pelos chamados patent trolls. Dessa forma, o fenômeno constituído 

para o agrupamento de patentes pode ser capaz de reduzir ou até eliminar essas disputas 

que costumam ser custosas, além de promover o desenvolvimento da tecnologia.  

Através desse prisma, os pools de patentes têm recebido especial atenção diante 

de seu proeminente uso nas mais diversas indústrias. Por exemplo, essas formas de 

arranjos contratuais para o agrupamento de tecnologias patenteadas são comuns em setores 

de consumo eletrônico, além de serem crescentemente aplicadas em indústrias 

farmacêuticas. 

Como apontado no capítulo 3, os pools de patentes são caracterizados como 

consórcios de patentes em que dois ou mais titulares desses direitos licenciam entre si ou 

para uma entidade especificamente criada para a consecução deste propósito. Trata-se, por 

conseguinte, de acordo celebrado entre vários detentores de patentes para 

compartilhamento entre si de tais direitos de exploração, por meio da construção de um 

portfólio de patentes que pode ser licenciado em conjunto para terceiros. Em geral, essas 

patentes podem ser dispostas em uma joint venture ou uma empresa criada com um 

propósito específico para administrar e licenciar a terceiros o portfólio de patentes. 

 
                                                             
283  FILIPE, J.; COELHO, M.; FERREIRA, M. A Tragédia dos Anti-Comuns: Um Novo Problema na gestão 

da Pesca?. ISCTE. 2006, p. 05. 
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Historicamente, os pools de patentes concentraram-se nos Estados Unidos e na 

Europa, embora recentemente as empresas asiáticas tenham aumentado a sua participação 

em pools de patentes dado o seu crescente papel no mercado de inovação tecnológica.284 

Ao que diz respeito à visão das autoridades estrangeiras, nos EUA, os pools de 

patentes são usualmente considerados pró-competitivos, em especial quando eles integram 

tecnologias complementares, possibilitam a redução de custos de transação e promovem a 

disseminação da tecnologia evitando os custos de uma disputa envolvendo patentes, 

análise feita de forma casuística pela regra da razão. 

Já na União Europeia, recentemente houve a adoção de novas regras para análise 

dos acordos de transferência de tecnologia285. No que tange ao pool de patentes, as regras 

trouxeram orientações no sentido de que os pools conferem às empresas um acesso mais 

barato e fácil dos direitos de proprietários intelectuais necessários para promoção de novas 

tecnologias, tais como as chamadas patentes de padrão essenciais. Ademais, reconhece-se 

a natureza prima facie pró-competitiva dos pools de patentes, estabelecendo orientações 

mais concretas quanto à sua criação e formas de licenciamento. 

Em realidade, o fato é que os pools de patentes têm sido objeto de contínua 

discussão no exterior tanto pela perspectiva jurídica quanto econômica. Contudo, não 

existe no Brasil um posicionamento rígido e concreto sobre o papel desempenhado por um 

pool de patentes. Além da ausência de previsão legal expressa para regular essa forma 

arranjo de direitos de propriedade intelectual, a jurisprudência sobre o tema é escassa, 

sendo ainda pouco explorado pela doutrina nacional. 

No entanto, apesar dos poucos precedentes do CADE e estudos específicos 

envolvendo pool de patentes no Brasil, não se pode dizer – de modo algum – que o assunto 

seja pouco relevante ou significativo.  

 
                                                             
284  WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. World intellectual property report “the 

changing face of innovation”. 2011. Disponível em: 
<http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/944/wipo_pub_94_2011.pdf>. 
Acesso em: 06 jun. 2016. 

285  Em 21 de março de 2014, a Comissão Europeia instituiu as mudanças trazidas na aplicação do 
Artigo101(3) do TFUE, com importantes alterações no campo da transferência de tecnologia e pool de 
patentes. Disponível em <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/transfer.html# 
TTBER_and_guidelines>. Acesso em: 06 jun. 2017. 
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Ao contrário. A importância do tema, sobretudo as implicações na sua 

intersecção entre o Direito Concorrencial e da Propriedade Intelectual, continua bastante 

atual, o que pode ser representado pelos variados acordos de cooperação para estreitamento 

de relações entre o CADE e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) para 

pesquisas em áreas de interesse comum de ambos.286  

Nesse contexto, os dois órgãos realizaram um parceria para avaliação de dados 

sobre propriedade intelectual e concorrência em operações de fusão e aquisição no 

mercado brasileiro e, dentre os principais temas referentes à propriedade intelectual e 

concorrência que se pretende avaliar, foi incluído o pool de patentes.287  

Não obstante, é de observar que a aglomeração de patentes em pools consegue 

facilitar o acesso de modo mais eficiente, por parte de inovadores, de licenças necessárias 

para criar e comercializar um novo produto, diminuindo os custos de transação resultantes 

da negociação dessas licenças de patentes.288  

Portanto, a colaboração privada viabilizada pelos pools de patentes pode gerar 

efeitos pró-competitivos, tais como: redução nos custos de transação, promoção da 

interoperabilidade entre produtos complementares e incentivos à divisão mais eficiente de 

trabalho. 

Como visto no presente trabalho no tópico 3.2., os pools de patentes são capazes 

de promover importantes eficiências, como a integração de tecnologias complementares, a 

eliminação de patentes que bloqueiam a exploração de outras tecnologias, a resolução de 

litígios, além da redução dos custos de transação, pelo chamado one-stop shopping. Por 
 
                                                             
286  Vide, por exemplo, o acordo de cooperação técnica celebrado, em 5 de abril de 2017, entre as duas 

entidades para elaboração em conjunto de estudos sobre revisões de atos de concentração, condutas 
unilaterais, avaliações a posteriori e detecção e identificação de cartéis em licitações. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=29822>. Acesso em: 
28 dez. 2017. 

287  Nesse sentido, vide comunicação publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 
16 out. 2011, destacando a inédita parceria fechada entre o IPEA e o CADE para avaliação de dados 
sobre propriedade intelectual e concorrência em operações de fusão e aquisição no mercado brasileiro Na 
parceria, conforme reportado pelo IPEA, esperava-se ser ainda avaliados alguns dos principais temas 
referentes à propriedade intelectual e concorrência, a saber: litígios e ameaças de litígios, licenciamento 
de patentes, incluindo licenciamento cruzado, licenciamento em bloco, licenciamento compulsório, venda 
casada, patentes secundárias, clusters de patentes, além do tema do quanto foi abordada no presente 
trabalho, pool de patentes. Disponível em : <http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_ 
content&amp%3Bid=2597:catid=28&amp%3BItemid=23>. Acesso em: 28 dez. 2017. 

288  SILVA, Denise Freitas. Pools de patentes: impactos no interesse público e interface com problemas de 
qualidade do sistema de patentes (Tese de doutorado). UFRJ Instituto de Economia. Rio de Janeiro. 2012. 
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tais características, são geralmente considerados, tanto pelas principais autoridades ao 

redor do mundo, como pelo Brasil, como pró-competitivos. 

Contudo, como em qualquer acordo entre concorrentes, não é possível descartar 

que, a depender da estrutura do arranjo, o agrupamento de patentes pode gerar efeitos 

deletérios à competição. Por isso, não se pode ignorar potenciais ameaças que um pool de 

patentes pode gerar ao mercado. 

Isso se dá, sobretudo, quando tais agrupamentos de patentes são formados não 

para criar sinergias, mas com o propósito de efetivar práticas colusivas entre seus 

participantes, para eliminar a concorrência ou impedir a entrada de novos competidores no 

mercado. 

Os pools de patentes ainda se constituem como um dos grandes desafios às 

políticas de competição289. Isso porque, não obstante os efeitos positivos gerados pelo pool 

de patentes, o portfólio de patentes criado pode, por outro lado, ter o potencial de reduzir 

ou até eliminar a competição, uma vez que as empresas podem colaborar de uma forma 

anticompetitiva, impondo restrições aos membros e estrutura dos pools.290 

Foi nesse contexto que o presente trabalho procurou discorrer sobre os 

potenciais efeitos negativos à concorrência que um pool de patentes pode acarretar. Em 

especial, verificou-se que estes podem ser empregados como mecanismos para (i) facilitar 

a prática de venda casada, (ii) formar barreiras à entrada ou, ainda, (iii) fixar preços, 

reduzindo a competição por preço no mercado a jusante. Além disso, podem servir como 

instrumento facilitador de acesso a informações sensíveis.  

Pior, os pools de patentes podem aumentar o risco de colusão e eliminar a 

concorrência entre tecnologias rivais, conferindo uma vantagem indevida ao maquiar 

problemas relacionados à inclusão de uma patente inválida no pool e expandir o alcance de 

algumas patentes que teriam um escopo mais limitado. 

 
                                                             
289  Nesse sentido, vide EKENGER, R. The rationale for patent pools and their effect on competition. 

Dissertação (Mestrado – Faculty of Law), University of Lund, Lund, 2003. Disponível em: 
<http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1557081&fileOId=1564203>. 
Acesso em: 6 jun. 2017. 

290  Silva, D. Pools de patentes: impactos no interesse público e interface com problemas de qualidade do 
sistema de patentes (Tese de doutorado). UFRJ Instituto de Economia. Rio de Janeiro. 2012. 
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Ante o potencial efeito anticompetitivo, especial atenção deve ser dada pelas 

autoridades antitruste aos acordos de agrupamento de patentes, seja em sede de controle 

preventivo de estruturas, quando cabível, para eventual necessidade de avaliar a 

constituição de um pool de patentes; ou ainda, na análise dos atos praticados pelo pool ou 

seus membros, através do controle repressivo de condutas. 

Em resumo, os pools de patentes podem ser um efetivo meio para superar 

imperfeições do mercado, mas também podem constituir um veículo para a prática de 

comportamentos anticompetitivos e colusão entre concorrentes.  

Portanto, será de suma importância avaliar em que medida a formação de 

acordos de colaboração regida somente pelas forças do mercado privado acarretará em 

riscos para o interesse público. Somente assim, por meio de uma análise casuística pela 

regra da razão, através do balanço entre os benefícios proporcionados à sociedade e os 

possíveis efeitos deletérios à concorrência, será possível verificar as situações em que o 

pool de patentes deve ser autorizado e quando este deve sofrer limitações. 

Porém, essa não é uma análise trivial e pode ser muito mais desafiante do que se 

parece a um exame preliminar. Muito se deve ao fato de que a mudança rápida da natureza 

da tecnologia deixa aberta a possibilidade de que o que pode ser um benefício pró-

competitivo de um pool de patentes hoje, pode ser um efeito anticoncorrencial no dia 

seguinte.291 

Em que pesem os desafios enfrentados para a avaliação de sua estrutura e forma 

de implementação e dos riscos concorrenciais que um pool de patentes pode gerar, há 

alguns fatores e condições dos pools que podem servir como um parâmetro inicial no 

escrutínio dessas formas de atuação pela autoridade concorrencial. Assim, um determinado 

agrupamento de patente poderia ser autorizado, com menor risco de ser considerado 

anticompetitivo ou questionado, quando observados os requisitos elencados a seguir292.  

 
                                                             
291  Sobre essa questão da fluidez, das constantes mudanças tecnológicas e impactos envolvendo patente e 

Direito Antitruste, vide Robin Feldman, em Patent and Antitrust: Differing Shades of Meaning. 
Disponível em: <https://web.stanford.edu/dept/law/ipsc/pdf/feldman-robin.pdf>. Acesso em: 26 dez. 
2017. 

292  Trata-se de uma lista exemplificativa, de modo a consolidar os principais fatores que geralmente são 
observados e aceitos para que um pool de patente seja considerado pro-competitivo.  
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No que tange aos tipos de patentes agrupadas e seu inter-relacionamento, estas 

devem ser complementares. Nesse sentido, um pool que inclua patentes substitutas teria 

um maior potencial de gerar preocupações concorrenciais, ao aumentar a taxa de royalties 

total para os licenciados, ou ainda ao excluir ou antecipar a tecnologia alternativa 

concorrente. Na mesma linha estariam as patentes incluídas no pool que sejam essenciais 

para um determinado padrão tecnológico.  

Um outro fator importante consiste no fato de que as licenças exigidas para o 

pool não devem ser exclusivas, permitindo que essa tecnologia disposta no pool possa 

também ser licenciada de forma independente para outros. No mais, tais licenças devem 

ser emitidas de forma não discriminatória e a um valor de royalties razoável, sob as 

condições FRAND. 

Além disso, os licenciados devem ser livres para desenvolver produtos e padrões 

competitivos, ao passo que os licenciantes devem ser livres para participar no 

desenvolvimento de produtos e padrões concorrentes. No mais, em caso de previsão de 

cláusulas de grantback, essas restrições devem ser não exclusivas, essenciais ao 

desenvolvimento do pool ou estarem adstritas ao mesmo âmbito de utilização relativo ao 

licenciamento do pool. 

Observados esses requisitos, os pools de patentes poderiam ser autorizados, 

tendo seus potenciais efeitos anticompetitivos mitigados. Considerando que, conforme foi 

discutido ao longo dessa dissertação, há aspectos controversos relacionados ao pool de 

patentes, que pode ser um instituto propulsor ou inibidor da competição nos mercados de 

tecnologia e inovação, é importante que tal instituto seja analisado a partir da observância 

de questões que surgem com o advento da indústria envolvendo setores tecnológicos. 

Espera-se, por fim, que este trabalho tenha demonstrado a relevância inequívoca 

da temática dos pools de patentes. Trata-se de uma modalidade de compartilhamento de 

tecnologia que podem promover ou cercear a inovação, de modo que demanda um acurado 

exame de suas particularidades. Assim, a sociedade poderá se beneficiar da inovação 

trazida pelo setor privado, sob o escrutínio de uma avaliação cuidadosa pelas autoridades 

públicas com vistas à manutenção da competição, nesse contexto de rápidas e constantes 

mudanças sofridas nesses tipos de mercados.  
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 Apontar seus dilemas jurídico-econômicos, suas características e seus possíveis 

usos deve servir para que, diante do cenário mais amplo das transformações estruturais da 

economia do conhecimento, sua aplicação seja a mais benéfica possível. Este é um esforço 

necessário a ser empreendido tanto por operadores do direito quanto pela sociedade como 

um todo, e esta dissertação pretendeu fornecer um quadro amplo que contribua com tal 

desenvolvimento. 
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