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RESUMO 

A presente tese de doutorado tem como objetivo a análise da interface entre propriedade 

intelectual e direito da concorrência no contexto do enquadramento jurídico oferecido pelo 

Acordo sobre Aspectos de Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – 

Acordo TRIPS – da Organização Mundial do Comércio – OMC. As disposições relevantes 

sobre concorrência foram incluídas no Artigo 8.2, que autoriza os Membros a adotarem 

medidas apropriadas para evitar abusos dos direitos de propriedade intelectual e práticas 

que restrinjam o comércio e a transferência internacional de tecnologia; no Artigo 40, que 

dispõe sobre o controle das práticas restritivas em acordos de licenciamento; e no Artigo 

31(k), que trata do licenciamento compulsório de patentes para remediar práticas 

anticoncorrenciais. Essas disposições acabaram sendo incluídas no Acordo TRIPS como 

resultado de concessões feitas pelos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento, 

em troca do fortalecimento dos padrões mínimos de proteção dos direitos de propriedade 

intelectual, podendo, portanto, ser consideradas no contexto das “flexibilidades” constantes 

no Acordo. No entanto, ainda que essas disposições representem um elemento essencial de 

equilíbrio, também deixaram importantes questões sem resposta. Além de serem vagas, 

não fornecem diretrizes adequadas para os países em desenvolvimento implementarem 

políticas públicas nacionais para coibir práticas restritivas da concorrência relacionadas à 

exploração de direitos de propriedade intelectual. Assim, enquanto os países mais 

industrializados possuem autoridades antitruste e tribunais com sólida experiência e 

recursos necessários para lidar com questões envolvendo a interface entre propriedade 

intelectual e direito da concorrência, os países em desenvolvimento, em sua maioria, 

mesmo possuindo leis antitruste nacionais, ainda não adquiriram a experiência e 

capacitação para tratar de tema tão complexo. Desse modo, a tese deverá abordar as 

circunstâncias nas quais eventuais abusos de direitos de propriedade intelectual podem 

restringir a livre concorrência nos mercados, com ênfase nas práticas restritivas em acordos 

de licenciamento, pools de patentes e licenças cruzadas, bem como nas condutas unilaterais 

de exclusão relacionadas à exploração desses direitos. Para tanto, propõe-se a interpretação 

dos dispositivos do TRIPS sobre concorrência a partir da experiência prática das 

autoridades antitruste e tribunais dos Estados Unidos e da União Europeia. Será também 

abordada a relação entre propriedade intelectual e direito da concorrência no contexto do 

ordenamento jurídico-constitucional brasileiro, especialmente a partir da Lei n.º 

12.529/2011, nova lei antitruste que altera e define o Sistema Brasileiro de Defesa da 



 

  

Concorrência (SBDC), e de casos recentes julgados pelo Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (CADE). Ao final, serão analisadas as possíveis abordagens que 

poderiam ser adotadas pelos países em desenvolvimento na implementação de políticas de 

concorrência nacionais, que sejam eficazes e compatíveis com o Acordo TRIPS, de modo a 

contribuir com eventuais discussões futuras sobre o tema em foros internacionais. 

Palavras-chave: Direitos de propriedade intelectual; direito da concorrência; antitruste; 

Acordo TRIPS/OMC. 



 

  

SUMMARY 

The purpose of this thesis is to assess the interface between intellectual property and 

competition law in light of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights – TRIPS Agreement – of the World Trade Organization – WTO. The 

provisions regarding competition were included in Article 8.2, which authorizes the 

Members to adopt appropriated measures to prevent abuses of intellectual property rights 

by right holders or practices which restrain trade and international transfer of technology; 

in the Article 40, which deals with the control of anti-competitive practices in contractual 

licenses; and Article 31(k), which deals with the compulsory licensing of patents to remedy 

a practice considered to be anti-competitive. These provisions were included in the TRIPS 

Agreement as a result of concessions made by the developed countries to the developed 

countries, in exchange for the strengthening of the minimal standards for the protection of 

intellectual property rights. Therefore, these provisions can be considered within the 

context of the “flexibilities” set forth in the Agreement. However, even if such provisions 

represent an essential element of balance, they also left important issues unanswered. 

Besides being vague, they do not provide adequate guidance for emerging countries to 

implement national public policies to prevent restrictive practices related with the 

exploitation of intellectual property rights. As a consequence, whereas the most 

industrialized countries already have antitrust authorities and courts with strong experience 

and the necessary resources to deal with issues related with the interface between 

intellectual property and competition law, most of the emerging countries, even those 

which have national antitrust laws, have not yet acquired experience and technical capacity 

to deal with such a complex matter. Thus, the thesis should tackle the circumstances in 

which possible abuses of intellectual property rights might restrain competition, especially 

with regard to restrictive practices in licensing agreements, cross-licenses and patent pools, 

and unilateral exclusionary abuses related with the exploitation of such rights. In this 

sense, it is proposed to interpret the provisions of TRIPS on competition from the practical 

experience of the antitrust authorities and courts of the United States and the European 

Union. We should also tackle the relationship between intellectual property and 

competition laws in the ambit of the Brazilian legal and constitutional system, especially 

with regard to Law No. 12.529/2011, the new Brazilian antitrust law, which alters and 

defines the Brazilian Defense of Competition System – SBDC (Sistema Brasileiro de 

Defesa da Concorrência – SBCD), as well as with regard to recent cases judged by the 



 

  

Administrative Counsel of Economic Defense – CADE (Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica – CADE). Finally, it will be examined possible approaches that could 

be adopted by developing countries in implementing national competition policies, 

effective and compatible with the TRIPS Agreement, so as to contribute to future 

discussions on the issue in international fora. 

Keywords: Intellectual property rights, competition law, antitrust, WTO TRIPS 

Agreement.  



 

  

RIASSUNTO 

Lo scopo della presente tesi di dottorato è l’analisi dell’interface tra proprietà intellettuale e 

diritto della concorrenza nell’ambito dell’inquadramento giuridico offerto dall’Accordo 

sugli Aspetti di Diritti di Proprietà Intellettuale Riferenti al Commercio – Accordo TRIPS 

– dell’Organizzazione Mondiale del Commercio – OMC. Le disposizioni attinenti alla 

concorrenza vi sono state incluse nell’Articolo 8.2 che autorizza i Membri ad adottare dei 

provvedimenti adatti affinché si evitino gli abusi dei diritti di proprietà intellettuale e delle 

eventuali pratiche che restringano il commercio ed il trasferimento internazionale di 

tecnologia; nell’Articolo 40, il cui oggetto è il controllo delle pratiche restrittive in accordi 

di concessione di licenza; e nell’Articolo 31(K) che tratta della concessione di licenza 

coercitiva di marchio o brevetti per rimediare le pratiche anticoncorrenziali. Alla fine, tali 

disposizioni sono state richiamate a far parte dell’accordo TRIPS come risultato delle 

concessioni elargite dai paesi sviluppati ai paesi in via di sviluppo, essendo che, in cambio, 

i primi pretendevano il rinforzamento dei livelli minimi di salvaguardia dei diritti di 

proprietà intellettuale; cosicché tali disposizioni possono essere valutate nel contesto delle 

“flessibilità”  presenti all’interno dell’Accordo. Tuttavia, benché tali disposizioni siano un 

elemento nodale di equilibrio, non sono state in grado di rispondere a delle importanti 

questioni. Oltre al fatto che la loro natura è di carattere piuttosto generico, non forniscono 

le direttrici adatte affinché i paesi in via di sviluppo possano implementare delle politiche 

pubbliche nazionali il cui scopo sia limitare le pratiche restrittive della concorrenza per 

quanto riguarda lo sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale. Così, mentre i paesi più 

sviluppati possono contare sulle autorità antitrust e sui tribunali dalla vasta esperienza e 

risorse necessarie di fronte alle questioni attinenti all’interface fra proprietà intellettuale e 

diritto concorrenza, i paesi in via di sviluppo, nella loro maggioranza, anche nei casi in cui 

hanno delle leggi antitrust nazionali, non hanno ancora acquisito dell’esperienza e 

dell’abilità necessarie perché tale tema, così complesso, venga trattato in modo ottimale. 

Cosicché, la tesi dovrà occuparsi delle circostanze nelle quali eventuali abusi di diritti di 

proprietà intellettuale possono restringere la libera concorrenza nei mercati, speciale enfasi 

sarà rivolta alle pratiche restrittive tanto in accordi di concessione di licenza, pools di 

brevetti e licenze incrociate quanto nelle condotte unilaterali di esclusione attinenti allo 

sfruttamento di tali diritti. Si propone, dunque, l’interpretazione dei dispositivi del TRIPS 

sulla concorrenza, partendo dall’esperienza pratica delle autorità antitrust e tribunali tanto 

degli Stati Uniti quanto dell’Unione Europea. Sarà pure oggetto di studio il rapporto 



 

  

esistente fra proprietà intellettuale e diritto della concorrenza nell’ambito dell’ordinamento 

giuridico costituzionale brasiliano, soprattutto a partire dalla Legge n.º 12.529/2011, la 

nuova legge antitrust che altera e definisce il Sistema Brasiliano di Difesa della 

Concorrenza (SBDC), e di casi recenti giudicati dal Consiglio Amministrativo di Difesa 

Economica (CADE). Alla fine, si analizzeranno ancora i possibili modi di abbordaggio 

della questione e che potrebbero essere adottati dai paesi in via di sviluppo nell’impianto di 

politiche di concorrenze nazionali; una volta collaudata la loro efficacia e compatibilità con 

l’Accordo TRIPS potrebbero certamente contribuire alle eventuali discussioni future sul 

tema in sedi internazionali. 

Parole chiavi: Diritto di proprietà intellettuale; diritto della concorrenza; antitrust; Accordo 

TRIPS/OMC. 
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INTRODUÇÃO 

A relação entre a propriedade intelectual e o direito da concorrência (ou direito 

antitruste) tem estado no centro do debate nos últimos anos, constituindo um dos temas de 

maior relevância e complexidade no que concerne aos seus aspectos jurídicos e 

econômicos. Durante algum tempo, muitos acreditavam que haveria um conflito entre 

esses dois ramos do direito, já que partiam da premissa simplista de que a exclusividade 

temporária conferida ao titular de um direito de propriedade intelectual seria um 

monopólio.1 Nesse contexto, a propriedade intelectual era vislumbrada como antagônica ao 

direito da concorrência, sob o argumento de que o titular de um direito exclusivo poderia 

fazer uso de seu “monopólio” para excluir seus concorrentes do mercado e aumentar os 

preços, em detrimento do bem-estar dos consumidores. 

Contudo, essa abordagem tem sido cada vez mais contestada nas últimas 

décadas. Atualmente, a propriedade intelectual e o direito antitruste são vistos como 

instrumentos complementares de promoção da concorrência, da inovação e do crescimento 

econômico, gerando eficiências econômicas – estáticas e dinâmicas. Prevalece o 

entendimento de que a exclusividade conferida ao titular de direitos de propriedade 

intelectual não cria um monopólio no sentido econômico. Pelo contrário, esse “direito de 

excluir” constitui a função essencial da propriedade intelectual, consubstanciada na 

promoção dos incentivos necessários para que agentes econômicos invistam em atividades 

de pesquisa, desenvolvimento e criação de novos produtos, serviços e tecnologias, 

resultando ao final no aumento das possibilidades de escolha em benefício dos 

consumidores.2 

                                                           
1 BARBOSA afirma que a construção dos direitos exclusivos como monopólios tem origem no direito inglês e 
no direito norte-americano. O autor explica que essa construção teve início com o Estatuto dos Monopólios 
de 1635, única lei de patentes existente no Reino Unido até meados do século XIX, e que continua sendo 
invocado como elemento da Constituição Inglesa, tendo influenciado outros sistemas jurídicos, não apenas 
dos países da Commonwealth, mas também de vários outros países, como o Brasil. O autor prossegue 
afirmando que a classificação dos direitos exclusivos como monopólios tem sido uma constante na história 
da Suprema Corte dos Estados Unidos, e também em outros tribunais constitucionais, como a Câmara dos 
Lordes, o tribunal máximo da Índia, o do Canadá e a Corte Suprema da Austrália. BARBOSA, Denis Borges. 
A Criação de um Ambiente Competitivo no Campo da Propriedade Intelectual: O Caso Sul Americano, in: 
Centre for Trade and Sustainable Development, nov. 2005, p. 16-17. 
2 Relatório elaborado pelo Department of Justice (DOJ) em conjunto com a Federal Trade Commission 
(FTC), dos Estados Unidos, em abril de 2007, corrobora esse entendimento: “The property rights promote 
innovation by allowing intellectual property owners to prevent others from appropriating much of the value 
derived from their inventions or original expressions. (…) Antitrust laws, in turn, ensure that new proprietary 
technologies, products and services are bought, sold, traded, and licensed in a competitive environment. In 
today’s dynamic marketplace, new technological improvements are constantly replacing those that came 
before, as competitors are driven to improve their existing products in order to maintain their market share”. 
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Por outro lado, é inegável que situações de conflito podem decorrer de práticas 

restritivas3 a partir da exploração de direitos de propriedade intelectual, capazes de 

produzir efeitos adversos sobre a concorrência nos mercados. Tais condutas podem ser 

colocadas em prática por meio de restrições em acordos de licenciamento e transferência 

de tecnologia, ou até mesmo por meio de estratégias unilaterais impostas por agentes 

econômicos dominantes visando à exclusão de seus rivais do mercado. Essas práticas 

podem vir a ser objeto de intervenção por parte das autoridades da concorrência na medida 

em que os titulares de direitos de propriedade intelectual detenham poder de mercado, em 

conjunto ou isoladamente, além da presença de outras circunstâncias de mercado, tais 

como a presença de barreiras à entrada que facilitem a imposição dessas estratégias 

anticoncorrenciais.4 

As jurisprudências norte-americana e europeia oferecem uma variedade de 

casos envolvendo a aplicação do direito da concorrência para coibir o exercício abusivo de 

direitos de propriedade intelectual. Nos países em desenvolvimento, essa questão ainda não 

recebeu uma análise mais acurada, provavelmente em razão da inexistência de legislações 

adequadas sobre a matéria, da fraca implementação das normas antitruste existentes, ou até 

mesmo pela ausência de políticas voltadas especificamente para a interface entre 

propriedade intelectual e direito da concorrência.5 No Brasil, o tema tem despertado o 

interesse da comunidade acadêmica, dos advogados e das autoridades antitruste, sendo 

                                                                                                                                                                                
U.S. Dep’t of Justice & Fed. Trade Comm’n. Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: 
Promoting Innovation and Competition, 2007, p. 01. 
3 Práticas restritivas e abusos de direitos de propriedade intelectual serão tratados como sinônimos na medida 
em que estiverem ligados a questões concorrenciais. Abuso de direito de propriedade intelectual é um 
conceito amplo que pode tanto se referir a abuso do poder econômico relacionado à exploração de direitos de 
propriedade intelectual, como a condutas abusivas que, embora violem a legislação de propriedade 
intelectual, não produzem efeitos anticoncorrenciais nos mercados. 
4 De acordo com Mark LEMLEY: “There is room, therefore, for the patent and antitrust laws to coexist in the 
service of long-run, dynamic efficiencies. In this scheme, IP and antitrust sometimes do not overlap at all. 
Most copyright and trademark cases, for example, don’t involve even a credible allegation of market power 
or anticompetitive conduct. Similarly, most antitrust cases don’t involve IP. This doesn’t mean, however, that 
antitrust law does not or should not constrain the scope of IP rights. Just as it was too facile to assume that IP 
rights confer monopolies, it is also wrong to equate IP with real property and therefore to assume that it can 
never confer market power. IP rights are granted in unique goods, and in some respects patent law in 
particular gives patent owners rights far greater than any that would be granted by real property law. It is 
possible to use an IP right to obtain unwarranted market power or interfere with competition in a variety of 
ways, and antitrust law properly addresses conduct of that sort”. LEMLEY, Mark A. A New Balance 
Between IP and Antitrust (Apr. 1, 2007). Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas, v. 13, p. 
237, 2007; Stanford Law and Economics Olin Working Paper n. 340. Disponível em SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=980045. 
5 Cf. CORREA, Carlos M. Intellectual Property and Competition Law: Exploring Some Issues of Relevance to 
Developing Countries, ICTSD IPRs and Sustainable Development Program Issue Paper n. 21, International 
Centre for Trade and Sustainable Development. Geneva, Switzerland, p. 01. 
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crescente nos últimos anos a atividade dos órgãos brasileiros de defesa da concorrência 

nessa área. 

No plano internacional, o Acordo TRIPS6 da Organização Mundial do Comércio 

(OMC), que estabelece padrões mínimos de proteção aos direitos de propriedade 

intelectual, trata do assunto a partir de uma abordagem direcionada à repressão ao abuso de 

direitos de propriedade intelectual e às práticas anticoncorrenciais capazes de restringir o 

comércio e a transferência de tecnologia. As disposições relevantes do TRIPS sobre 

concorrência foram incluídas nos Artigos 8.2 e 40 do Acordo TRIPS, que, em termos 

gerais, autorizam os membros a adotar medidas apropriadas para evitar abusos de direitos 

de propriedade intelectual e práticas restritivas em acordos de licenciamento, bem como no 

Artigo 31(k), que trata especificamente do licenciamento compulsório de patentes para 

remediar práticas anticoncorrenciais.7 

Essas disposições acabaram sendo incluídas no Acordo TRIPS como resultado 

de concessões feitas pelos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento, em troca 

                                                           
6 Sigla em inglês para Trade-Related Intellectual Property Rights (Acordo sobre Aspectos de Direito de 
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio). O referido Acordo entrou em vigor no Brasil em 1º de 
janeiro de 1995 e é um dos diversos anexos ao Acordo Constitutivo da OMC constante da Ata Final que 
Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, assinada em 
Marraqueche, em 15 de abril de 1994. As tensões entre países desenvolvidos e em desenvolvimento 
marcaram todas as discussões para a criação de um acordo de propriedade intelectual durante a Rodada 
Uruguai. Mesmo assim, após longa negociação e troca de concessões entre os países desenvolvidos e em 
desenvolvimento, o Acordo TRIPS foi implementado como um dos acordos abrangidos pela OMC, podendo 
ser objeto de disputa entre os Países-Membros no âmbito do Órgão de Solução de Controvérsias (OSC), que 
possui jurisdição sobre todos os acordos multilaterais da organização. O Acordo TRIPS estabelece padrões 
mínimos de proteção para diversos direitos de propriedade intelectual, tais como direitos autorais, marcas, 
patentes, indicações geográficas, desenhos industriais, circuitos integrados e informações confidenciais. 
Imperioso destacar que o Acordo não possui aplicação imediata nos ordenamentos jurídicos internos dos 
países, uma vez que, na qualidade de “tratado-contrato”, os destinatários das suas normas são os Membros da 
OMC, que assumiram o compromisso de implementar em suas legislações nacionais os padrões mínimos de 
proteção. De acordo com a Professora Maristela BASSO: “O TRIPS é um ‘tratado-contrato’, não só devido 
aos seus aspectos relacionados ao comércio, mas porque através dele, bem como dos demais acordos que 
compõem a OMC, os Estados-Partes, realizando uma operação jurídica, criaram uma situação jurídica 
subjetiva. (...) Os Estados-Partes do TRIPS assumiram, reciprocamente, o compromisso de implementar, em 
seus sistemas de direito nacional, os padrões mínimos de proteção fixados em comum. São livres para 
determinar a forma mais apropriada de cumprir esse compromisso de acordo com as regras vigentes  em seus 
sistemas de direito e com a prática reinante. Caracterizará violação ao Acordo TRIPS se os Estados partes 
não o fizerem, se, ao fazerem, não observarem os padrões mínimos ou, se esses forem observados, houver 
descumprimento”. BASSO, Maristela. O Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2000, p. 169. 
7 São escassos os trabalhos acadêmicos que versem especificamente sobre os Artigos 8.2, 31(k) e 40 do 
Acordo TRIPS/OMC. No Brasil, destacamos os seguintes: PADILHA, Alexandre Garcia. A Influência do 
Direito da Concorrência na Proteção Internacional dos Direitos de Propriedade Intelectual: Especial 
Referência aos Artigos 8.2 e 40 do Acordo TRIPS, Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012; e ROSENBERG, Barbara. Patentes de Medicamentos e 
Comércio Internacional: Os Parâmetros do TRIPS e do Direito Concorrencial para a Outorga de Licenças 
Compulsórias, Tese de Doutorado – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. 
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do fortalecimento dos padrões mínimos de proteção dos direitos de propriedade 

intelectual.8 O caráter amplo e vago dessas normas, somado à ausência de um acordo 

multilateral no âmbito da OMC sobre concorrência, é apontado como um dos desafios dos 

Membros, visando ao aprimoramento do sistema de proteção internacional da propriedade 

intelectual, uma vez que práticas anticoncorrenciais relacionadas à exploração de direitos 

exclusivos podem resultar em prejuízos consideráveis ao comércio, à inovação e à 

transferência de tecnologia nos países em desenvolvimento.9 

A despeito do amplo debate atualmente existente sobre o tema, ainda não há 

consenso quanto aos limites da intervenção antitruste nesses casos e quanto aos critérios 

que devem ser utilizados na análise de condutas anticoncorrenciais relacionadas à 

propriedade intelectual. Essa ausência de consenso decorre do fato de que, normalmente, 

estratégias comerciais envolvendo a exploração de direitos de propriedade intelectual são 

lícitas e totalmente legítimas, ainda que possam reduzir de certo modo a concorrência no 

mercado. Diante desse quadro, as próprias características da propriedade intelectual, 

consubstanciadas no direito de excluir terceiros, tornam mais complexa, em determinados 

casos, a tarefa das autoridades antitruste de distinguir de forma precisa condutas legítimas 

baseadas na concorrência por méritos – mesmo que resultem na exclusão de concorrentes 

do mercado – de condutas abusivas cuja finalidade ou efeito é meramente a eliminação da 

concorrência. Assim, pode-se afirmar que o grande desafio é estabelecer critérios 

                                                           
8 Como se pode observar no preâmbulo e em diversos dispositivos do TRIPS, as tensões Norte-Sul que 
marcaram as negociações do Acordo durante a Rodada Uruguai foram direcionadas de modo a acomodar as 
divergentes posições, resultando num texto jurídico equilibrado no qual são estabelecidos padrões mínimos 
de proteção da propriedade intelectual a serem observados pelos Membros da OMC como forma de reduzir 
distorções e obstáculos ao comércio internacional, ao mesmo tempo em que se reconhecem os objetivos 
legítimos de política pública relacionados à proteção desses direitos e as necessidades especiais dos países 
em desenvolvimento. Nesse sentido, de acordo com a Professora Maristela BASSO: “O TRIPS representa, 
portanto, um documento fundamental na consolidação da proteção dos direitos de propriedade intelectual na 
sociedade internacional contemporânea, e a vinculação definitiva desses direitos ao comércio internacional. 
Com ele, as partes ganharam e perderam e os interesses contrapostos acabaram chegando ao consenso. 
Certamente, o texto ficou aquém das expectativas dos países desenvolvidos, que buscavam no GATT 
patamares superiores de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Por outro lado, os países em 
desenvolvimento, que buscavam assegurar a difusão da tecnologia, destacando as assimetrias Norte-Sul, 
comprometeram-se a implementar medidas eficazes e apropriadas para a aplicação das normas de proteção 
desses direitos relacionadas ao comércio na perspectiva da cooperação internacional”. BASSO, Maristela. O 
Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 169. 
9 De acordo com COTTIER e FOLTEA: “Today, the main challenges in the agreement relate to the absence of 
international disciplines in anti-trust and competition law and policy within and without the WTO”. 
COTTIER, Thomas; FOLTEA, Marina. Global Governance in Intellectual Property Protection, NCCR Trade 
Regulation, Working Paper n. 2011/45, June 2011, p. 13-14. 
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econômicos objetivos e limites para intervenção antitruste que permitam às autoridades 

preservar a concorrência sem prejudicar os incentivos à inovação.10 

Feitas as considerações acima, a presente tese de doutorado tem como objetivo 

a análise da interface entre propriedade intelectual e política de concorrência no contexto 

do enquadramento jurídico oferecido pelas disposições do Acordo TRIPS. Mais 

especificamente, a tese deverá abordar as circunstâncias em que eventuais abusos de 

direitos de propriedade intelectual podem restringir a livre concorrência nos mercados. 

Para tanto, propõe-se a interpretação dos dispositivos do TRIPS sobre concorrência a partir 

da experiência prática das autoridades antitruste e tribunais dos Estados Unidos e da União 

Europeia, que são as jurisdições mais avançadas nessa área, de modo a possibilitar a 

formulação de diretrizes que poderiam ser adotadas pelos países em desenvolvimento na 

implementação de políticas públicas eficazes para coibir condutas anticoncorrenciais 

relacionadas à exploração de direitos de propriedade intelectual. A escolha do tema deve-

se à carência de estudos sobre a interação entre propriedade intelectual e política antitruste 

no Brasil, somada à ausência de uma jurisprudência consolidada capaz de imprimir a visão 

das autoridades brasileiras sobre o assunto. 

O estudo será concentrado nas condutas anticoncorrenciais relacionadas à 

exploração de criações intelectuais protegidas por direitos de propriedade industrial, tais 

como patentes, modelos de utilidade e desenhos industriais, bem como por direitos autorais 

e softwares. Dentro do conceito amplo de “criações intelectuais”, incluem-se as 

tecnologias e conhecimentos técnicos (know-how), que, embora não sejam suscetíveis de 

proteção, são tratados como segredos industriais ou informações confidenciais, 

normalmente protegidos por cláusulas de confidencialidade em acordos de licenciamento e 

transferência de tecnologia. Assim, não serão analisadas as questões antitruste relacionadas 

às marcas, que, além de serem fundadas em pressupostos jurídicos e econômicos próprios, 

envolvem discussões muito específicas, normalmente ligadas ao controle concorrencial de 

concentrações econômicas, tais como fusões e incorporações, tema que está fora do escopo 

deste trabalho.11 

                                                           
10 PITOFSKI, Robert. Antitrust and Intellectual Property: Unresolved Issues at the Heart of the New 
Economy, 16 Berkeley Tech. L.J. 535-559 (2001). Disponível em: 
http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/315, p. 539. 
11 Como bem ressaltado pelo Professor Newton SILVEIRA, enquanto o fundamento jurídico da proteção às 
criações intelectuais é o estímulo a novas criações por meio do monopólio legal conferido pelo Estado, o 
fundamento da proteção aos sinais distintivos é a prevenção da concorrência desleal por meio de atos 
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Inicialmente, a Seção 1 abordará os principais elementos da interface entre 

propriedade intelectual e direito da concorrência, de modo a possibilitar a identificação dos 

elementos de convergência e tensão resultantes da relação entre as duas disciplinas. Para 

tanto, analisamos os fundamentos jurídicos e econômicos da propriedade intelectual, para 

então tratarmos dos elementos para a intervenção antitruste em casos de abuso de direitos 

de propriedade intelectual. 

Na Seção 2, serão analisadas as origens do tema no direito internacional, além 

de buscar uma interpretação adequada para os Artigos 8.2, 31(k) e 40 do Acordo TRIPS, 

que tratam especificamente dos abusos de direitos de propriedade intelectual e de restrições 

em acordos de licenciamento capazes de produzir efeitos adversos sobre o comércio, a 

transferência de tecnologia e a concorrência nos mercados. Ademais, será abordada a 

perspectiva para um maior detalhamento do tema em foros internacionais, tendo em vista a 

ausência de diretrizes suficientes nas disposições do Acordo TRIPS.  

Em seguida, a Seção 3 tratará das formas de abuso de direitos de propriedade 

intelectual capazes de restringir a concorrência, de modo a conferir aplicação prática às 

disposições do TRIPS sobre o tema. Para tanto, será realizada uma análise comparada da 

experiência dos Estados Unidos e da União Europeia no controle e repressão de práticas 

restritivas da concorrência relacionadas à exploração de direitos de propriedade intelectual. 

Nesse contexto, serão examinados os casos julgados pelas autoridades antitruste e tribunais 

norte-americanos e europeus para identificar as abordagens adotadas na análise econômica 

de ilícitos antitruste relacionados à propriedade intelectual. Ênfase será dada para os 

seguintes tipos de condutas: (i) práticas restritivas em acordos de licenciamento e 

transferência de tecnologia; (ii) restrições em pools de patentes e licenças cruzadas; e (iii) 

condutas unilaterais de exclusão. A análise da experiência das duas jurisdições mais 

avançadas em termos de direito antitruste pode servir para embasar a formulação de 

normas nacionais compatíveis com as disposições do Acordo TRIPS sobre concorrência 

nos países em desenvolvimento. 

A Seção 4 tratará da relação entre propriedade intelectual e concorrência no 

contexto do ordenamento jurídico-constitucional brasileiro, especialmente a partir da Lei 

n.º 12.529/2011, a nova lei antitruste que altera e define o Sistema Brasileiro de Defesa da 

                                                                                                                                                                                
confusórios. SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual: propriedade industrial, direito de autor, 
software, cultivares, nome empresarial, 4ª Ed., São Paulo: Manole, 2011, p. 87. 
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Concorrência (SBDC), e de casos recentes julgados pelo Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (CADE). Embora a matéria seja ainda incipiente no Brasil, é inegável 

que a experiência dos órgãos brasileiros de defesa da concorrência também poderia servir 

de modelo para outros países em desenvolvimento que desejem implementar normas 

antitruste nacionais para lidar com abusos de direitos de propriedade intelectual. 

Por fim, a partir da experiência dos Estados Unidos, da União Europeia e do 

Brasil, a Seção 5 tratará das diretrizes do TRIPS sobre concorrência no contexto global e 

suas implicações para os países em desenvolvimento. Para tanto, serão analisadas as 

possíveis abordagens que poderiam ser adotadas pelos países em desenvolvimento na 

implementação de políticas de concorrência nacionais eficazes e compatíveis com o 

Acordo TRIPS, de modo a contribuir com eventuais discussões futuras sobre o tema em 

foros internacionais. 

Não é objetivo desta tese buscar uma resposta definitiva à questão sobre quais 

diretrizes ou abordagens são mais adequadas para a implementação de políticas de 

concorrência nacionais para coibir abusos de direitos de propriedade intelectual. A ideia é 

apenas contribuir com o desenvolvimento do tema no Brasil a partir da análise comparada 

da experiência dos Estados Unidos e da União Europeia, examinando possíveis abordagens 

que poderiam ser utilizadas pelos países em desenvolvimento com vistas ao 

enquadramento institucional do tema em seus respectivos ordenamentos jurídicos 

nacionais. 
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CONCLUSÕES 

Durante as negociações do Acordo TRIPS/OMC, os países em 

desenvolvimento manifestaram preocupação com o fato de que o fortalecimento dos 

padrões internacionais para a proteção da propriedade intelectual poderia resultar no 

aumento da incidência de práticas restritivas capazes de prejudicar o comércio e a 

transferência internacional de tecnologia. A despeito da falta de interesse dos países 

desenvolvidos em relação ao tema, normas sobre concorrência acabaram sendo incluídas 

no TRIPS como resultado de concessões feitas aos países em desenvolvimento em troca do 

fortalecimento da proteção da propriedade intelectual. As disposições relevantes sobre 

concorrência foram incluídas no Artigo 8.2, que autoriza os Membros a adotarem medidas 

apropriadas para evitar abusos dos direitos de propriedade intelectual e práticas que 

restrinjam o comércio e a transferência internacional de tecnologia, no Artigo 40, que 

dispõe sobre o controle das práticas restritivas em acordos de licenciamento de direitos de 

propriedade intelectual, e no Artigo 31(k), que trata do licenciamento compulsório de 

patentes para remediar práticas anticoncorrenciais. 

No entanto, as disposições do TRIPS sobre concorrência, embora representem 

um elemento essencial de equilíbrio constante no Acordo, também deixaram importantes 

questões sem resposta. De fato, essas normas, da forma como estão redigidas, são vagas e 

não fornecem diretrizes adequadas para que os países em desenvolvimento possam 

implementar políticas públicas nacionais a fim de coibir práticas restritivas da concorrência 

relacionadas à exploração de direitos de propriedade intelectual. A redação aberta e 

flexível constante nos Artigos 8.2 e 40 do TRIPS permite concluir que esses dispositivos 

foram vislumbrados meramente como regras de contenção para as políticas nacionais de 

concorrência, consubstanciadas nas exigências de proporcionalidade e consistência, e não 

como obrigações afirmativas capazes de orientar o desenvolvimento apropriado do tema 

nos ordenamentos jurídicos internos dos Membros da OMC. 

Diante da experiência limitada dos países em desenvolvimento e de menor 

desenvolvimento relativo para lidar com complexas questões envolvendo a interface entre 

propriedade intelectual e direito antitruste, é inegável que a troca de experiências sobre o 

tema entre os diferentes Membros da OMC pode ser extremamente proveitosa. Nesse 

contexto, a experiência das duas jurisdições mais avançadas nessa área – Estados Unidos e 

União Europeia – pode servir como referência para que os países em desenvolvimento 
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sejam capazes de implementar normas e instituições de concorrência adaptadas às suas 

próprias realidades, necessidades e prioridades de política pública. 

O desenvolvimento da interface entre propriedade intelectual e política de 

concorrência nos Estados Unidos e na União Europeia foi marcado por ciclos de maior ou 

menor intervenção antitruste. Após um período de maior predominância do direito da 

concorrência sobre a propriedade intelectual, as autoridades antitruste e tribunais norte-

americanos e europeus passaram a compartilhar o entendimento de que a propriedade 

intelectual e o direito antitruste são instrumentos complementares de promoção da 

inovação e do bem-estar dos consumidores. Nesse contexto, prevalece atualmente uma 

abordagem menos intervencionista sobre a exploração de direitos exclusivos, 

especialmente no que concerne às práticas restritivas em acordos de licenciamento e 

transferência de tecnologia, a despeito de ainda haver diferenças relevantes entre as duas 

jurisdições em relação ao tratamento das condutas unilaterais de exclusão. 

Em relação ao tratamento das cláusulas restritivas em acordos de 

licenciamento, é possível constatar o gradual abandono de uma abordagem essencialmente 

formalista, consubstanciada em proibições per se a determinadas cláusulas previamente 

definidas, para a adoção de uma abordagem baseada em critérios de razoabilidade, 

concentrada no exame caso a caso dos reais efeitos econômicos dessas condutas em 

determinado mercado relevante (de inovação, tecnologia, ou de produto), de modo a 

verificar se os eventuais efeitos negativos podem ser compensados por eficiências 

econômicas. Essa mudança de posicionamento decorreu do reconhecimento dos benefícios 

econômicos desses acordos, não apenas por conduzirem à disseminação de tecnologias e 

promoção da inovação, mas também por possibilitar a integração de tecnologias 

complementares para o desenvolvimento de novos produtos em benefício dos 

consumidores. Nesse contexto, considera-se que determinadas cláusulas potencialmente 

restritivas, tais como licenças casadas, exclusividade e grantback, podem resultar em 

ganhos de eficiência dinâmica e estática favoráveis à concorrência.  

No que concerne aos padrões de análise antitruste de condutas unilaterais de 

exclusão relacionadas à exploração de direitos de propriedade intelectual, ainda pairam 

divergências entre as duas jurisdições, como se observa claramente nos casos de recusa de 

licenciar. Enquanto as autoridades e tribunais norte-americanos adotam uma abordagem 

mais liberal e, portanto, menos intervencionista em relação à exploração unilateral de 
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direitos exclusivos, a Comissão e os tribunais da União Europeia tendem a ser mais hostis 

nesses casos, sendo comum o recurso ao licenciamento compulsório em circunstâncias 

excepcionais nas quais uma recusa de licenciar por parte de um agente econômico 

dominante impede o desenvolvimento de novos produtos por seus concorrentes em 

mercados secundários. A despeito dessas divergências culturais em matéria de política de 

concorrência, é possível constatar que as autoridades antitruste e os tribunais norte-

americanos e europeus costumam ser cautelosos para evitar o risco de condenações 

equivocadas de condutas legítimas baseadas na concorrência por méritos, que beneficiam a 

concorrência dinâmica e os consumidores, ainda que tenham a aparência de condutas 

anticoncorrenciais. 

A partir do exame da experiência dos Estados Unidos e da União Europeia no 

controle de práticas restritivas relacionadas à exploração de direitos de propriedade 

intelectual, é possível concluir que a política antitruste atualmente adotada nessas duas 

jurisdições possui uma abordagem claramente orientada pela inovação. Sob essa 

perspectiva, a análise antitruste dessas condutas – sejam restrições impostas em acordos de 

licenciamento ou condutas unilaterais de exclusão – deve não apenas ponderar seus efeitos 

pró-competitivos (e pró-inovação) vis-à-vis seus potenciais efeitos anticoncorrenciais, mas 

também levar em consideração os eventuais impactos negativos da intervenção das 

autoridades da concorrência sobre a estrutura de incentivos estabelecida pelo sistema de 

propriedade intelectual. 

Nessa linha, poder-se-ia afirmar que haveria um conflito entre essa abordagem 

orientada pela inovação, conforme desenvolvida nos países mais industrializados, e uma 

abordagem orientada pela disseminação e transferência de tecnologia, que teria a 

preferência dos países em desenvolvimento. De fato, as negociações das disposições sobre 

concorrência no Acordo TRIPS tomaram como base as discussões inacabadas do projeto 

de Código de Conduta para Transferência de Tecnologia da UNCTAD, que refletiam os 

anseios dos países em desenvolvimento em garantir maior acesso a conhecimentos 

tecnológicos protegidos por direitos de propriedade intelectual de titularidade de empresas 

multinacionais. Uma leitura superficial das disposições do TRIPS sobre concorrência pode 

sugerir que estas possuem uma linguagem aparentemente mais voltada para a disseminação 

e transferência de tecnologias do que para a inovação propriamente dita. 
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Sob esse prisma, dada a dependência tecnológica dos países em 

desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo, a política de concorrência nacional 

a ser implementada nesses países tenderia a ser mais intervencionista, abrindo caminho 

para a imposição de proibições per se a cláusulas restritivas em acordos de licenciamento, 

repressão a preços excessivos por agentes econômicos dominantes, dentre outras medidas 

que visariam garantir maiores condições de acesso a bens e tecnologias protegidos por 

direitos exclusivos. Desde que tais medidas fossem consideradas apropriadas e consistentes 

com as disposições do Acordo TRIPS, não haveria, em princípio, qualquer impedimento 

para sua implementação. 

Todavia, é possível constatar que essa abordagem mais intervencionista tem 

perdido espaço para a política de concorrência orientada pela inovação, conforme aplicada 

nos Estados Unidos e na União Europeia, que, além de ser fortemente influenciada pela 

teoria econômica, baseia-se no pressuposto de que o direito da concorrência deve intervir 

para preservar a competitividade dos mercados, sem prejudicar a estrutura de incentivos da 

propriedade intelectual. Isso não significa que as autoridades de defesa da concorrência 

devam adotar uma postura leniente diante de determinadas práticas anticoncorrenciais, ou 

preocupar-se apenas com os incentivos à inovação dos titulares de direitos de propriedade 

intelectual que estejam sendo investigados. Afinal, determinadas condutas 

anticoncorrenciais relacionadas à exploração de direitos exclusivos podem causar efeitos 

adversos não apenas à concorrência, mas também à inovação, resultando em perdas 

substanciais de bem-estar social. 

Diante dessas constatações, conclui-se que a política de concorrência deve 

permitir que o sistema de propriedade intelectual cumpra sua função essencial de impedir 

concorrência pela cópia ou imitação, levando às autoridades antitruste a concentrarem seus 

esforços na proteção da concorrência dinâmica – pela superação ou substituição – movida 

pelo processo de inovação. Para tanto, é indispensável a preservação das pressões 

competitivas do mercado capazes de impulsionar os agentes econômicos a investir em 

inovação e desenvolver novos produtos e serviços, ampliando as possibilidades de escolha 

dos consumidores. Nesse contexto, a intervenção antitruste seria indispensável para coibir 

abusos de direitos de propriedade intelectual capazes de restringir a concorrência dinâmica, 

seja por meio do fechamento do mercado para novos entrantes potencialmente inovadores, 

ou mesmo pela exclusão de rivais efetivos capazes de desenvolver produtos mais 

inovadores. 
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É importante ressaltar que essa abordagem está em plena consonância com as 

disposições do TRIPS sobre concorrência. Essas normas foram vislumbradas como 

elemento de equilíbrio para evitar que os excessos ou abusos na exploração de direitos de 

propriedade intelectual venham a constituir entraves não apenas à transferência e 

disseminação de tecnologia, mas também, e sobretudo, à inovação tecnológica, que é a 

mola propulsora do crescimento econômico e do progresso tecnológico e científico. 

O Brasil é um bom exemplo de país em desenvolvimento que deixou de lado 

essa abordagem mais intervencionista, consubstanciada em proibições per se de cláusulas 

restritivas em acordos de licenciamento, para implementar uma abordagem orientada pela 

inovação, tendo em vista a forte influência dos sistemas antitruste norte-americano e 

europeu na formulação das normas antitruste nacionais. Na esteira da abertura econômica a 

partir do início dos anos 1990, o país aprovou modernas legislações de propriedade 

intelectual e de defesa da concorrência, reduzindo os poderes do INPI para intervir na 

liberdade contratual das partes. Desse modo, a análise antitruste de restrições em acordos 

de licenciamento, assim como de outras condutas anticoncorrenciais, é conduzida pelas 

autoridades da concorrência com base em critérios de razoabilidade, ponderando-se as 

eficiências econômicas e seus eventuais efeitos anticoncorrenciais, em consonância com os 

padrões antitruste adotados nas principais jurisdições. 

Finalmente, é imperioso destacar que muitas práticas restritivas relacionadas à 

exploração de direitos de propriedade intelectual decorrem de falhas constantes na própria 

legislação de propriedade intelectual. Na medida em que os direitos exclusivos são 

definidos extensivamente, sem uma determinação precisa das limitações e exceções ao seu 

exercício, maiores são as possibilidades para a configuração de poder de mercado e de seu 

exercício abusivo por parte dos titulares desses direitos. Nessas circunstâncias, as 

autoridades antitruste acabam sendo levadas a atuar muito mais para corrigir essas falhas 

do que para efetivamente promover a concorrência, aumentando a probabilidade de 

decisões equivocadas e trazendo incerteza quanto aos limites legais da exploração de 

direitos exclusivos. 

Para evitar esse tipo de situação, é recomendável a incorporação de princípios 

concorrenciais na estruturação do sistema de propriedade intelectual, seja no que concerne 

a uma determinação mais adequada dos limites de escopo e duração dos direitos 

exclusivos, ou mesmo em relação à definição das limitações e exceções ao exercício desses 
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direitos, o que, inclusive, está em plena consonância com o Acordo TRIPS. Nessa 

perspectiva, quanto mais equilibrado o sistema de propriedade intelectual, menos 

necessária poderá ser a intervenção antitruste e, consequentemente, menores os custos e 

riscos de condenações equivocadas, consubstanciadas em proibições a formas legítimas de 

exploração de direitos exclusivos, capazes de prejudicar a própria concorrência dinâmica e 

a estrutura de incentivos visada pela propriedade intelectual. 

É inegável que a desejada relação de complementaridade entre a propriedade 

intelectual e o direito da concorrência depende da coerência na formulação das normas que 

as disciplinam. As leis de propriedade intelectual podem desestimular, ao invés de 

incentivar, a inovação, caso estabeleçam proteções excessivas ou exageradas. Da mesma 

forma, o direito antitruste pode ser prejudicial à concorrência na medida em que coíbe ou 

penaliza formas legítimas de exploração de direitos de propriedade intelectual. Assim, as 

eventuais situações de conflito entre propriedade intelectual e concorrência são muitas 

vezes o resultado de escolhas equivocadas de política pública e falhas legislativas que 

impedem a desejada convergência entre os dois sistemas. 

Nesse contexto, vale destacar a opinião de HOVENKAMP sobre a questão, muito 

oportuna para encerrar este trabalho: “(...) as leis antitruste e as leis de propriedade 

intelectual estão em conflito no sentido muito geral de que, quando as duas áreas do direito 

se comportam de forma míope, o direito antitruste sempre quer mais concorrência e o 

direito da propriedade intelectual quer mais proteção ao direito de excluir. Mas esse 

conflito é em grande parte ilusório, pois quando a política legislativa não se comporta de 

forma míope, então todos devem desejar a mesma coisa, ou seja, o equilíbrio ideal entre a 

concorrência e a proteção da inovação”.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 Tradução livre de: “(…) the antitrust laws and the IP laws are in conflict  in the very general sense that 
when the two bodies of law behave myopically, antitrust always want more competition and IP law wants 
more protection for the right to exclude. But this conflict is largely illusory because when legal policy is not 
behaving myopically, then everyone should want the same thing, namely, the optimal balance between 
competition and protection for innovation. HOVENKAMP, Herbert. The Antitrust Enterprise: Principle and 
Execution. Harvard University Press, p. 251. 
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