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RESUMO 

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. 2012. 197 p. Tese (Mestrado). Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, 2012. 

 

A dissertação propõe-se a investigar os dispositivos do Acordo Sobre os Aspectos dos 

Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio – Acordo TRIPS – 

que se relacionam com o direito da concorrência, especialmente com relação a seus 

artigos 8.2 e 40, bem como analisar acerca da interface entre o direito de propriedade 

intelectual e o direito da concorrência. Os abusos dos direitos de propriedade intelectual 

e as práticas que limitam de maneira injustificável o comércio ou que afetam 

adversamente a transferência internacional de tecnologia são práticas e condutas 

relacionadas aos direitos de propriedade intelectual que estão indicadas no artigo 8.2 do 

Acordo TRIPS e são passíveis de ser objeto de análise do ponto de vista concorrencial, 

à medida que restringem a concorrência e a livre iniciativa e, consequentemente, podem 

ser necessárias medidas apropriadas para sua prevenção pelos membros da OMC, 

sobretudo aquelas determinadas pelo direito da concorrência. De forma a complementar 

o princípio previsto no artigo 8.2 do Acordo TRIPS, entre essas práticas e condutas, o 

artigo 40.1 do Acordo TRIPS expressamente menciona aquelas de licenciamento 

relativas aos direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência e que 

podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferência e disseminação de 

tecnologia, sendo permitido ao país membro da Organização Mundial do Comércio – 

OMC (art. 40.2 do Acordo TRIPS) especificar em sua legislação condições ou práticas 

de licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um abuso dos direitos 

de propriedade intelectual que tenham efeitos adversos sobre a concorrência no mercado 

relevante, podendo adotar, de forma compatível com outras disposições do Acordo 

TRIPS, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais práticas, que podem incluir, 

por exemplo, condições de licença exclusiva, condições que impeçam impugnações da 

validade e pacotes de licenças coercitivas. No primeiro capítulo, pretende-se expor 

breves comentários ao direito da propriedade intelectual, necessários à avaliação de sua 

interface com o direito da concorrência, diferenciando-se os principais conceitos e 

terminologias utilizados no direito da propriedade intelectual. Uma apresentação da 

forma pela qual o direito da propriedade intelectual e seus respectivos institutos, quais 

sejam, as invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, indicações 

geográficas, direitos autorais e direitos sui generis, tais como cultivares e topografia dos 

circuitos integrados, podem por esse direito ser protegidos. No segundo capítulo, 

propõe-se a analisar a interface entre o direito da propriedade intelectual e o direito 

concorrencial, com a pretensão de esclarecer de que forma algumas teorias econômicas 

relacionam-se com o direito da propriedade intelectual, buscando estudar a maneira que 

algumas práticas e condutas envolvendo o direito da propriedade intelectual podem 

afetar o direito da concorrência, isto é, de que forma essas práticas e condutas podem 

restringir a concorrência, seja por via de concentração, seja por via de cooperação 

econômica ou por via de condutas anticoncorrenciais. O estudo concorrencial das 

práticas e condutas envolvendo o direito da propriedade intelectual, por sua vez, 

restringe-se a identificar exemplos reunidos durante esta pesquisa de condutas que, per 

se ou pela regra da razão, afetam de forma direta ou indireta a concorrência e a livre 

iniciativa, com ênfase às experiências norte-americanas e europeias, tendo em vista o 



 

maior avanço do tema nesses sistemas e da sua influência no direito brasileiro. No 

terceiro e quarto capítulos, há a intenção de verificar de que forma o direito da 

concorrência se relaciona com a proteção internacional da propriedade intelectual. A 

forma de tratamento do direito da concorrência no Acordo TRIPS a partir das análises 

realizadas nos capítulos iniciais será estudada e analisada, expondo sua aplicabilidade e 

a forma pela qual pode ser interpretada, buscando identificar uma melhor maneira de 

utilizá-la, especialmente pelos países em desenvolvimento – entre os quais, insere-se o 

Brasil –, que por ventura se depararem com condutas ou práticas anticoncorrenciais 

envolvendo direitos da propriedade intelectual. No Brasil, tanto a Lei de Propriedade 

Intelectual como a Lei Antitruste preveem sanção para o abuso de poder econômico 

realizado por meio do uso de direitos de propriedade intelectual; entretanto, o 

desenvolvimento do tema ainda não é expressivo na doutrina brasileira – com poucos 

estudos dedicados ao tema – e praticamente inexistente no judiciário e autoridades 

responsáveis pela defesa da concorrência, o que torna de extrema utilidade o 

aprofundamento proposto. 

 

Palavras-chave: Direito internacional. Direito da propriedade intelectual. Direito da 

concorrência. 



 

 

ABSTRACT 

PADILHA, Alexandre Garcia. The influence of the antitrust Law on the protection of 

the intellectual property rights: particular emphasis to the articles 8.2 and 40 of the 

TRIPS Agreement. 2012. 197 p. Theses (Master of Law). Faculty of Law. University of 

Sao Paulo, 2012. 

 

The dissertation sets out to investigate the provisions of The Agreement on Trade 

Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS Agreement that are related to 

antitrust law, placing special emphasis on the its articles 8.2 and 40, as well as the 

interface between intellectual property rights and antitrust law. The abuses of 

intellectual property rights and practices that unreasonably restrict trade or adversely 

affect the international transfer of technology are practices and behaviors related to 

intellectual property rights which are laid down in Article 8.2 of the TRIPS Agreement 

and are objects of analysis by the antitrust law, since they restrict competition and free 

initiative and, therefore, appropriate measures may be needed for its prevention by 

WTO Members, particularly those determined by the antitrust law. In order to 

complement the principle laid down in Article 8.2 of the TRIPS Agreement, Article 

40.1 of the TRIPS Agreement explicitly mentions those practices and conducts related 

to intellectual property rights licenses which restrain competition and may adversely 

affect trade and prevent the transfer and dissemination of technology; those practices 

and conducts allow the WTO Member to specify in their legislation licensing practices 

or conditions that may in particular cases constitute an abuse of intellectual property 

rights which causes an adverse effect on competition in the relevant market, and may 

adopt, consistent with other provisions of the TRIPS Agreement, appropriate measures 

to prevent or control such practices, which may include, for example, exclusive license 

conditions, conditions preventing challenges to the validity and coercive package 

licensing (Article 40.2 of the TRIPS Agreement). The first chapter intends to expose 

brief comments about the intellectual property law, which are necessary for the 

assessment of its interface with the antitrust law; the key concepts and terminologies 

related to the intellectual property law will also be exposed. How the intellectual 

property law and its respective institutes can be protected by that right, namely 

inventions, utility models, industrial designs, trademarks, geographical indications, 

copyrights and sui generis such as cultivars and topography of integrated circuits, are 

also object of this part. The second chapter sets out to examine the interface between the 

intellectual property law and the antitrust law. It intends to clarify how some economic 

theories are related to the intellectual property law, in order to study the way that some 

practices and conducts involving the intellectual property law may affect the antitrust 

law; that is, how these practices and conducts can restrict competition, either by 

concentration or by way of economic cooperation or through anticompetitive practices. 

The study of competitive practices and conducts involving the intellectual property law, 

in turn, is restricted to identifying examples gathered during this research, a conduct 

which, per se or per rule of reason, affects directly or indirectly the free competition 

initiative, with emphasis on U.S. and European experiences, in view of the further 

advancement of the theme in these systems and their influence in Brazilian law. The 

third and fourth chapters intend to verify how the antitrust law relates to the 

international protection of intellectual property. The form of treatment of the antitrust 

law in the TRIPS Agreement from the analysis performed in the early chapters will be 

studied and analyzed, in order to show its applicability and the way it can be interpreted 



 

with the aim to identify a better way to use it, especially by developing countries –such 

as Brazil – that they meet by chance or anticompetitive conduct involving intellectual 

property rights. In Brazil both the Law of Intellectual Property and the Antitrust Law 

lay down penalties for abuse of economic power achieved through the use of intellectual 

property rights; however, development of the theme is still not significant in the 

Brazilian doctrine – few studies have focuses on this issue – and it is practically non-

existent in the judiciary and the authorities for the defense of competition, which makes 

the deeper study proposed all the more useful. 

 

Key words: International law. Intellectual property law. Antitrust law. 

 



 

 

RÉSUMÉ 

PADILHA, Alexandre. L'influence du droit de la concurrence dans la protection 

internationale des droits de propriété intellectuelle: une référence particulière aux 

articles 8.2 et 40 de l'Accord sur les ADPIC. 2012. 197 p. Thèse (MA). Faculté de 

Droit, Université de Sao Paulo, 2012. 

 

La dissertation se propose d‟étudier les dispositions de l‟Accord sur les Aspects des 

droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce - Accord sur les ADPIC qui 

se rapportent au droit de la concurrence, notamment les articles 8.2 et 40, ainsi que 

l‟interface entre le droit de propriété intellectuelle et droit de la concurrence. Les abus 

des droits de propriété intellectuelle et les pratiques qui restreignent de manière 

déraisonnable le commerce ou sont préjudiciables au transfert international de 

technologie sont les pratiques et les comportements liés aux droits de propriété 

intellectuelle qui figurent dans l‟article 8.2 de l‟Accord sur les ADPIC et qui sont 

susceptibles d‟être objet de l‟analyse du point de vue concurrentiel, car ils restreignent 

la concurrence et la libre entreprise; par conséquent, des mesures appropriées peuvent 

être nécessaires pour leur prévention par les membres de l‟OMC, en particulier ceux qui 

sont déterminés par les lois sur la concurrence. Afin de compléter le principe prévu par 

l‟article 8.2 de l‟Accord sur les ADPIC, parmi ces pratiques et ces comportements, 

l‟article 40.1 de l‟Accord sur les ADPIC mentionne explicitement ceux relatifs aux 

licences touchant aux droits de propriété intellectuelle qui limitent la concurrence et 

peuvent avoir des effets préjudiciables sur les échanges et entraver le transfert et la 

diffusion de technologie, étant permis au pays membre de l‟Organisation mondiale du 

commerce - OMC (article 40.2 de l‟Accord sur les ADPIC) de préciser dans sa 

législation les pratiques ou les conditions en matière de concession de licences qui 

pourront, dans des cas particuliers, constituer un usage abusif de droits de propriété 

intellectuelle ayant un effet préjudiciable sur la concurrence sur le marché considéré, et 

adopter, conformément aux autres dispositions de l‟Accord sur les ADPIC, des mesures 

appropriées pour prévenir ou contrôler ces pratiques, qui peuvent comprendre, par 

exemple, des clauses de licences exclusives, des conditions empêchant la contestation 

de la validité et un régime coercitif de licences groupées. Dans le premier chapitre, nous 

avons l‟intention de faire de brefs commentaires sur le droit de propriété intellectuelle, 

nécessaires à l‟évaluation de son interface avec le droit de la concurrence, en faisant la 

différence entre les principaux concepts et les terminologies utilisées en droit de 

propriété intellectuelle. Une présentation de la façon selon laquelle le droit de propriété 

intellectuelle et de ses instituts respectifs, à savoir, les inventions, les modèles d‟utilité, 

les dessins industriels, les marques, les indications géographiques, les droits d‟auteur et 

les droits sui generis, tels que les cultivars et la topographie des circuits intégrés, 

peuvent être protégés par ce droit. Dans le deuxième chapitre, nous proposons 

d‟examiner l‟interface entre droit de propriété intellectuelle et le droit de la concurrence, 

visant expliquer comment certaines théories économiques s‟occupent du droit de 

propriété intellectuelle, cherchant à étudier la façon comment certaines pratiques et 

comportements impliquant le droit de propriété intellectuelle peuvent affecter le droit de 

la concurrence, c‟est-à-dire, comment ces pratiques et ces comportements peuvent 

restreindre la concurrence, soit par concentration, soit par coopération économique ou 

encore par des pratiques anticoncurrentielles. A son tour, l‟étude des pratiques et des 

comportements concurrentiels impliquant le droit de propriété intellectuelle se limitera à 

identifier des exemples recueillis au cours de cette recherche de comportements, qui, 



 

per se ou bien suivant la règle de la raison, affectent directement ou indirectement la 

concurrence et la libre initiative, en mettant l‟accent sur les expériences américaines et 

européennes, étant donné l‟avancement de la thématique dans ces systèmes et de son 

influence dans le droit brésilien. Dans les troisième et quatrième chapitres nous avons 

l‟intention de vérifier la manière comment la concurrence se rapporte à la protection 

internationale de la propriété intellectuelle. Nous étudierons et analyserons la forme de 

traitement du droit de la concurrence dans l‟Accord sur les ADPIC à partir des analyses 

effectuées dans les premiers chapitres, en montrant son applicabilité et la manière selon 

laquelle elle peut être interprétée dans le but d‟identifier une meilleure façon de 

l‟utiliser, en particulier par les pays en développement –dont le Brésil fait partie– qui se 

retrouvent face à des pratiques et des comportements anticoncurrentiels impliquant les 

droits de propriété intellectuelle. Au Brésil, aussi bien la Loi de propriété intellectuelle 

que la Loi antitrust prévoient des sanctions pour abus de pouvoir économique réalisés 

par l‟utilisation des droits de propriété intellectuelle; cependant, son développement 

n‟est pas encore significatif dans la doctrine brésilienne –il y a peu d‟études consacrées 

à ce thème– et est pratiquement absent dans les tribunaux et auprès des autorités 

responsables de la protection de concurrence, ce qui fait en sorte que 

l‟approfondissement proposé sur ce thème soit extrêmement utile. 

 

Mots-clé: Droit international. Droit de propriété intellectuelle. Droit de la concurrence. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Os últimos séculos têm testemunhado muitas e fundamentais 

transformações na economia, resultando, de cada uma dessas transformações 

econômicas, complexas implicações à natureza da sociedade e ao direito. A revolução 

industrial mudou a fundação da economia da agricultura para a indústria, com a qual, 

não apenas os padrões de vida mudaram, como também a localização da vida se 

transformou, migrando-se das comunidades rurais para megalópoles metropolitanas. A 

revolução científica dos últimos séculos tem resultado em sua própria sistematização: o 

processo de produção de novas inovações tem se alterado – de isolados e independentes 

inventores para enormes laboratórios de pesquisa. O conhecimento e a informação têm 

sido produzidos hoje como carros e metal eram produzidos há cem anos. Bill Gates e 

Steve Jobs souberam produzir conhecimento e informação melhor que outros, ganhando 

os merecidos prêmios dessa nova economia da informação; já os que sabiam como 

produzir carros e metal há cem anos tornaram-se os magnatas de sua época. 

De que maneira o direito produzido pelos Estados que convivem com essa 

nova economia diferem daqueles mais antigos? Importante mencionar que da mesma 

forma que se teve de reformular o direito quando da passagem da economia da 

agricultura para a indústria, também é necessário se repensar a mudança da economia da 

informação em seus fundamentos, para que as medidas adotadas pelos Estados tornem-

se adequadas e equilibradas o suficiente e em total consonância com outras normas, 

inclusive internacionais. 

O conhecimento é diferente de outros bens, à medida que tem muitas 

propriedades centrais características a um bem público. Enquanto o Estado tem a 

atribuição de proteger todos os direitos de propriedade intelectual, também a ele cabem 

outros papéis mais complexos, haja vista o fato de a definição de apropriação desses 

direitos não ser óbvia em si, além de, na economia da informação, o perigo de 

monopólio e utilização de forma inadequada dos direitos de propriedade intelectual 

serem talvez tão presentes quanto em uma economia industrial, porém, apresentarem-se 

de forma mais complexa e evoluída, difícil de ser reprimida. 
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Este estudo restringe-se à análise dos dispositivos do Acordo Sobre os 

Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio – 

Acordo TRIPS
1
 – que se relacionam com o direito da concorrência, partindo de uma 

breve análise da proteção dos direitos de propriedade intelectual, com a intenção de dar 

subsídios ao posterior estudo das práticas e condutas relacionadas aos direitos de 

propriedade intelectual que geram efeitos concorrenciais.
2-3

 Esses dispositivos do 

Acordo TRIPS são seus artigos 8.2 e 40.
4
 

                                                           
1
 A sigla Acordo TRIPS refere-se à sua versão do inglês “The Agreement on Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights”, que é o ato que integra o “Acordo Constitutivo da Organização Mundial do 

Comércio” (OMC), em inglês World Trade Organization (WTO), como seu Anexo 1-C. O Acordo 

TRIPS, nos países de língua latina, é conhecido pela sigla: ADPIC – “Acordo Sobre os Aspectos dos 

Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio”. O Acordo TRIPS foi redigido em três 

línguas oficiais, quais sejam, inglês, francês e espanhol; e encontra-se disponível em: 

<http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm>. Acesso em: 07 nov. 2011. Para este estudo 

será utilizada sua versão em português, de acordo com tradução oficial realizada pelo Poder Legislativo 

nacional, sendo, quando necessário, realizadas referências às suas versões em inglês, francês e espanhol. 

O Acordo TRIPS, também conhecido como “Ata Final da Rodada do Uruguai”, entrou em vigor a 1º de 

janeiro de 1995, foi assinado pelo Brasil, em Marraqueche, em 15 de abril de 1994, aprovado pelo 

Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n. 30, de 15 de dezembro de 1994 e promulgado 

pelo Decreto Presidencial n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994. A versão oficial traduzida para o 

português encontra-se anexada a este Decreto Presidencial e está disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1355-94.pdf>. Acesso em: 07 nov. 

2011. 
2
 Logo após a celebração do Acordo TRIPS houve, entre os anos de 1996 e 1999, um grupo de trabalho 

no âmbito da OMC para discussão dos assuntos relacionados à interface entre as políticas concorrenciais 

e os direitos da propriedade intelectual (WTO Working Group on the Interaction between Trade and 

Competition Policy), o qual estabeceu três principais tópicos: (i) os objetivos da propriedade intelectual e 

suas relações com aqueles das políticas concorrenciais; (ii) o tratamento dos acordos de licenciamento 

envolvendo os direitos de propriedade intelectual; e (iii) os efeitos da segmentação territorial da proteção 

dos direitos de propriedade intelectual da perspectiva das políticas de concorrência. Os trabalhos 

realizados pelo grupo da OMC estão resumidos no relatório de 1998 (WT/WGTCP/2), sendo decidido 

que as discussões não eram conclusivas e que continuariam a partir de 1999, resultando em outro relatório 

(WT/WGTCP/3). Ver: ANDERSON, Robert D. Intellectual Property Rights, Competition policy and 

international trade: reflections on the work of the WTO Working Group on the Interaction between Trade 

and Competition Policy (1996-1999). In: COTTIER, Thomas; MAVROIDIS, Petros C. (Ed.). Intellectual 

property: trade, competition, and sustainable development. USA: The University of Michigan Press, 

2003, p. 235 e ss. Nesse artigo, Robert Anderson sugere alguns outros tópicos que poderiam ser objeto de 

estudo no âmbito do grupo de trabalho da OMC relacionados à interface da política da concorrência e os 

direitos de propriedade intelectual, quais sejam: análises comparativas do tratamento dos acordos de 

licenciamento; o papel da propriedade intelectual nas indústrias de network: um tratamento para as 

recusas de licenças; a emergência de novas estratégias para o exercício do poder de mercado por meio da 

aquisição de propriedade intelectual; o conceito de „mercado da inovação‟; e as implicações das divisões 

territoriais dos direitos de propriedade intelectual e o caso da aplicação da doutrina de exaustão dos 

direitos no comércio internacional. 
3
 Recentemente, nos estudos realizados por Steven Anderman, foram selecionadas quatro esferas 

principais relacionadas às práticas e condutas relativas aos direitos de propriedade intelectual que geram 

efeitos à concorrência. Primeiro, os casos surgiram por meio de autoridades competentes pela defesa da 

concorrência nos Estados Unidos, na União Europeia e no Japão, pelas quais foram impostos limites às 

condutas comerciais anticompetitivas de indivíduos detentores de direitos de propriedade intelectual, os 

quais tendiam a proteger um padrão de mercado ou um monopólio de facto. Segundo, as autoridades 

anticompetitivas dos Estados Unidos, União Europeia e Japão criaram uma estrutura detalhada de 
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Os abusos dos direitos de propriedade intelectual e as práticas que limitam 

de maneira injustificável o comércio ou que afetam adversamente a transferência 

internacional de tecnologia são práticas e condutas relacionadas aos direitos de 

propriedade intelectual indicadas no artigo 8.2 do Acordo TRIPS e são passíveis de ser 

objeto de análise do ponto de vista concorrencial, à medida que restringem
5
 a 

                                                                                                                                                                          
regulação para acordos bilaterais de licenciamento relativos à propriedade intelectual, utilizando-se de 

guias oficiais (guidelines) ou legislação específica. Terceiro, os acordos de pesquisa e desenvolvimento e 

pacotes de patentes e tecnologia (patent and technology pools) aumentaram a necessidade de cooperação 

entre concorrentes em campos relacionados à propriedade intelectual sob as regras de concorrência. Por 

fim, em quarto, no campo das funções e aquisições, os detentores de direitos de propriedade intelectual 

têm entendido que as autoridades de proteção da concorrência têm limitado os detentores de direitos de 

propriedade intelectual para adquirir tecnologia concorrente, bem como para requerer licenças 

compulsórias de direitos de propriedade intelectual a terceiros, como condição para aprovação das fusões. 

Ver: ANDERMAN, Steven D (Ed.). The interface between intellectual property rights and competition 

policy. United Kingdom: Cambridge University Press, 2007, p. 1-18. 
4
 Não é objeto de análise deste estudo o artigo 6º do Acordo TRIPS, que está relacionado com a exaustão 

de direitos de propriedade intelectual e as chamadas “importações paralelas”. A respeito das importações 

paralelas e seus efeitos no comércio internacional e no direto da propriedade intelectual, bem como sua 

relação com o direito da concorrência, ver: BASSO, Maristela. Propriedade intelectual e importação 

paralela. São Paulo: Editora Atlas, 2011. FORSYTH, Miranda; ROTHNIE, Warwick A. Parallel imports. 

In: ANDERMAN, Steven D (Ed.). The interface between intellectual property rights and competition 

policy. United Kingdom: Cambridge University Press, 2007, p. 429 e ss. GRAU-KUNTZ, Karin; 

SILVEIRA, Newton. A exaustão do direito de marcas na União Europeia e o Mercosul. In: Revista de 

Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. Publicação do Instituto Brasileiro de Direito 

Comercial Comparado e Biblioteca Tullio Ascarelli do Departamento de Direito Comercial da Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo: Malheiros Editores, Ano XXXVI (Nova Série), 

abril-junho/1997, n. 106. GRAU-KUNTZ, Karin. Jurisprudência Comentada – Importações paralelas no 

Brasil. In: Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI. Brasil, Rio de Janeiro, 

Jul/Ago de 2009, n. 101, p. 58 e ss. HEATH, Christopher (Ed.). Parallel imports in Asia. The Hague, The 

Netherlands: Kluwer Law International, 2004. FARQUHARSON, Melanie; SMITH, Vincent. Parallel 

trade in Europe. London, U.K.: Sweet & Maxwell Limited, 1998. HAYS, Thomas. Parallel importation 

under european union law. London, U.K.: Sweet & Maxwell Limited, 2004. STOTHERS, Christopher. 

Parallel trade in Europe – intellectual property, competition and regulatory law. Oxford and Portland, 

Oregon: Hart Publishing, 2007. FINK, Carsten. Entering the jungle of intellectual property rights 

exhaustion and parallel importation. In: FINK, Carsten; MASKUS, Keith E. (Ed.). Intellectual property 

and development – lessons from recent economic research. The International Bank for Reconstruction 

and Development / The World Bank, Washington, DC / New York, NY: World Bank and Oxford 

University Press, 2005, p. 171 e ss. MASKUS, Keith E.; CHEN, Yongmin. Pararell imports in a model of 

vertical distribution: theory, evidence and policy. In: FINK, Carsten; MASKUS, Keith E. (Ed.). 

Intellectual property and development – lessons from recent economic research. The International Bank 

for Reconstruction and Development / The World Bank, Washington, DC / New York, NY: World Bank 

and Oxford University Press, 2005, p. 185 e ss. ABBOTT, Frederick M. Political economy of the U.S. 

parallel trade experience: toward a more thoughtful policy. In: COTTIER, Thomas; MAVROIDIS, Petros 

C. (Ed.). Intellectual property: trade, competition, and sustainable development. USA: The University of 

Michigan Press, 2003, p. 177 e ss. 
5
 A expressão “restringir” foi utilizada neste estudo para se referir à limitação, distorção ou eliminação da 

concorrência e da livre iniciativa, seguindo a redação da tradução oficial do Acordo TRIPS, 

especialmente de seu art. 40.1, realizada pelo Poder Legislativo brasileiro quando do Decreto Presidencial 

n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994. De toda forma, é importante mencionar que a utilização da 

expressão “restringir” pode ser questionada, à medida que a utilização dos direitos de propriedade 

intelectual, em particular aqueles previstos no Acordo TRIPS, pode não “restringir”, mas, por meio de 

práticas e condutas relacionadas aos direitos de propriedade intelectual, “balizar” ou, ainda, “condicionar” 

a concorrência e a livre iniciativa. A restrição da concorrência e livre iniciativa pelos direitos de 

propriedade intelectual estaria relacionada à sua limitação, distorção ou eliminação; enquanto que a 
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concorrência e a livre iniciativa; e, consequentemente, podem ser necessárias medidas 

apropriadas para sua prevenção, sobretudo aquelas determinadas pelo direito da 

concorrência. 

De forma a complementar o princípio previsto no artigo 8.2 do Acordo 

TRIPS, entre essas práticas e condutas, o artigo 40.1 do Acordo TRIPS expressamente 

menciona aquelas de licenciamento relativas aos direitos de propriedade intelectual que 

restringem a concorrência e que podem afetar adversamente o comércio e impedir a 

transferência e disseminação de tecnologia, sendo permitido ao país membro da 

Organização Mundial do Comércio – OMC (art. 40.2 do Acordo TRIPS) especificar em 

sua legislação condições ou práticas de licenciamento que possam, em determinados 

casos, constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenham efeitos 

adversos sobre a concorrência no mercado relevante, podendo adotar, de forma 

                                                                                                                                                                          
concorrência e a livre iniciativa seriam balizadas, condicionadas pelos direitos de propriedade intelectual 

ao passo que as práticas e condutas relacionadas aos direitos de propriedade intelectual gerariam efeitos à 

concorrência e à livre iniciativa; não se falando, desta forma, em sua eliminação. Destaca-se que não se 

pretende exaurir neste estudo esta discussão, mas a seguir serão expostos argumentos e pontos de vistas 

de forma a tentar fundamentar e dar subsídios para sua interpretação. A respeito, ver: MIRANDA, 

Francisco Cavalcante Pontes de. Tratado de direito privado: parte geral. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1983. t. I, p. ix-xxiv. MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. Tratado de direito privado: 

parte especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. t. XI, p. 25-27: “§1.165. Abuso do direito de 

propriedade. 1. Concepção absolutista. – A concepção absolutista dos direitos subjetivos (tese), em seu 

típico atomismo, entendia que os direitos subjetivos independem uns dos outros. Movem-se, convivem, 

sem se encontrarem. O mundo jurídico seria de tal modo construído que todos os direitos se estenderiam, 

como linhas retas, sem se ferirem, sem se tocarem. [...] O egoísmo humano achou em tal teoria campo 

livre para a sua expansão, para o desenrolar-se do individualismo, do pluralismo jurídico mais abstrato. 2. 

Concepção relativista. – A concepção relativista pura (antítese) sustentou o contrário. O direito de cada 

um seria, apenas, o reflexo do direito objetivo, sem maior consistência e resistência que a tolerada pelo 

interesse comum ou geral. [...] 3. Síntese. – A síntese apresentou-se em concepção que assentou: a) Haver 

limites dos direitos, ao lado de extensão e projeção, irredutíveis, deles: eles se lançam, como as linhas 

com que o absolutismo os concebia, porém param, cessam, tem limites. b) Além desses limites, os 

direitos são relativos no sentido de serem muitos os direitos, entrelaçarem-se, tocarem-se; e ser preciso 

admitir-se que, ainda quando não ultrapassem aqueles limites, abusos há que se não devem tolerar. A 

diferença entre os dois conceitos ressalta. Não se confundem as limitações aos direitos e a reação ao 

abuso do direito. [...] A terceira concepção refletiu-se na legislação sobre o conteúdo do direito de 

propriedade, e alguns exemplos de abuso do direito passaram às leis. Tomando esse caráter, tornaram-se 

limitações as reações (doutrinárias) aos abusos. Porque todo direito tem a forma, a estrutura, que a lei lhe 

dá. Essas transformações de „regras relativas aos abusos de direito‟ para o campo das „regras limitativas 

do conteúdo do direito‟ de modo nenhum apagam a reação aos demais abusos do direito, isto é, de modo 

nenhum diminuem a relevância da teoria do abuso do direito. [...] A teoria do abuso do direito serve 

exatamente para os casos que não foram previstos na legislação. Cada proprietário pode exercer o seu 

direito de propriedade até onde esse exercício não ofenda a outrem, isto é, aos direitos de outrem. Não se 

indaga a malícia, nem da má fé, nem da imoralidade ou inoportunidade do ato: basta a irregularidade 

objetiva. A má fé é conceito com que trabalham outras teorias que fazem parte dos sistemas jurídicos; 

deles não precisa a teoria do abuso do direito. Não se pode falar de abuso do direito se o „abuso‟ é do 

conteúdo (o agente dá ao conteúdo do seu direito extensão que ele não tem); aí, há usurpação, ato ilícito, e 

não abuso do direito. O abuso do direito supõe que o conteúdo não tenha sido excedido, porque lhe basta 

o excesso no exercício”. (grifos do autor). ENCICLOPEDIA del diritto. Milano: Giuffrè, 1958. 
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compatível com outras disposições do Acordo TRIPS, medidas apropriadas para evitar 

ou controlar tais práticas, podendo-se incluir, por exemplo, condições de licença 

exclusiva – que obrigam o licenciado a transferir exclusivamente ao titular da patente as 

melhoras aportadas na tecnologia licenciada –; condições que impeçam impugnações da 

validade – impostas ao licenciado para não impugnar a validade dos direitos licenciados 

–; e pacotes de licenças coercitivas – obrigações do licenciado de adquirir do licenciante 

outras técnicas ou materiais não desejados –, à luz das leis e regulamentos pertinentes 

desse membro da OMC. 

Em harmonia com o disposto no Acordo TRIPS, o Brasil, ao editar sua Lei 

n. 8.884, em 11 de junho de 1994,
6
 que dispõe sobre a prevenção e a repressão às 

infrações contra a ordem econômica, e a Lei n. 12.529, em 30 de novembro de 2011,
7
 

que altera esta última e define a nova estrutura do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência, previu a possibilidade de serem adotadas medidas adequadas aos atos sob 

qualquer forma manifestados, infratores da ordem econômica, independentemente de 

culpa, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não 

                                                           
6
 Lei publicada no Diário Oficial da União de 13/06/1994. 

7
 Lei publicada no Diário Oficial da União de 1º de dezembro de 2011. Esta lei revoga os artigos 1º a 85 e 

88 a 93 da Lei n. 8.884, de 11 de junho de 1994 e entra em vigor depois de decorridos 180 (cento e 

oitenta) dias de sua publicação oficial, ou seja, em 29 de maio de 2012. A presidente da República 

sancionou a Lei n. 12.529, de 30 de novembro de 2012, a qual estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência – SBDC e dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, 

com base nos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da 

propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. Esta lei pode ser 

chamada de “A Nova Lei de Defesa da Concorrência”. O SBDC é formado pelo Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica – CADE e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da 

Fazenda – SEAE/MF. O CADE é entidade judicante com jurisdição em todo o território nacional, 

vinculada ao Ministério da Justiça, constituído pelos seguintes órgãos: (i) Tribunal Administrativo de 

Defesa Econômica; (ii) Superintendência-Geral; e (iii) Departamento de Estudos Econômicos. À 

SEAE/MF compete promover a concorrência em órgãos de governo e perante a sociedade. A partir da Lei 

n. 12.529/11, a análise de atos de concentração passa a ser “prévia”, alterando, por consequência, o prazo 

para o CADE proferir a sua decisão, que ficará menor, mas dependerá da instrução feita pelos advogados 

na submissão das operações, agora muito mais criteriosa. Exclui-se, ainda, o critério de participação de 

mercado para a submissão das operações e inclui uma trava no critério de faturamento. Deverão ser 

submetidas para análise do CADE as operações em que pelo menos um dos grupos envolvidos na 

operação tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no 

País, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R$ 400 milhões e pelo menos um outro grupo 

envolvido na operação tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto anual ou volume de 

negócios total no País, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R$ 30 milhões. No que se 

refere às condutas anticoncorrenciais, altera-se o critério da multa. Com a Lei n. 12.529/11, no caso de 

empresa, multa de 0,1% a 20% do valor do faturamento bruto da empresa, grupo ou conglomerado 

obtido, no último exercício anterior à instauração do processo administrativo, no ramo de atividade 

empresarial em que ocorreu a infração, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for 

possível sua estimação. Nos casos em que não seja possível utilizar-se o critério do valor do faturamento 

bruto, a multa será entre R$ 50 mil e R$ 2 bilhões. Já o administrador, direta ou indiretamente 

responsável pela infração cometida, multa de 1% a 20% daquela aplicada à empresa. 
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sejam alcançados: limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência 

ou a livre iniciativa; dominar mercado relevante de bens ou serviços; aumentar 

arbitrariamente os lucros; ou exercer de forma abusiva posição dominante. 

Entre esses atos, a Lei n. 8.884/94 trouxe em seu artigo 21, inciso XVI, o 

qual é refletido na Lei n. 12.529/11, em seu artigo 36, § 3º, inciso XIV, a previsão de 

conduta que infringe a ordem econômica aquela que açambarcar ou impedir a 

exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia,
8
 bem 

como em seu artigo 21, inciso X (artigo 36, § 3º, inciso VIII, da Lei n. 12.529/11) 

aquela conduta que 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, além daquela que 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, prevista no artigo 21, inciso XIV, da Lei n. 8.884/94 (artigo 36, § 3º, 

inciso XII, da Lei n. 12.529/11). 

Acima, encontra-se exposto o tema objeto deste estudo; portanto, tanto 

questões relacionadas ao direito da propriedade intelectual como ao direito da 

concorrência estão envolvidas, principalmente as que são hoje discutidas nos âmbitos 

nacional e internacional,
9
 demonstrando relevância para o comércio e também para a 

                                                           
8
 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial: dos privilégios de invenção, dos 

modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais. Atualizado por Newton Silveira e Denis 

Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. 2, t. 1, p. 174: “A jurisprudência da autoridade 

antitruste brasileira (CADE) em matéria de propriedade intelectual se estende desde 1963. A partir dos 

parâmetros do art. 40 de TRIPS, essa intervenção passa a ser crucial na definição das disposições 

aceitáveis nos contratos de propriedade intelectual e de tecnologia. Vide, em particular, a decisão do 

Supremo Tribunal Federal no RE-95382/RJ, relatando o Min. Oscar Correa, RTJ. Vol. 106-03, p. 1057. 

Julgamento em 05/08/1983 - primeira turma”. 
9
 BRADSHER, Keith. China quer acesso a segredos do Volt, da GM. In: O Estado de São Paulo. São 

Paulo, 7 de setembro de 2011, Caderno Negócios, p. B19, tradução de Celso Paciornik do original 

publicado no The New York Times, Tianjin, China: “O governo chinês está se recusando a qualificar a 

Volt para subsídios que totalizam até US$ 19.300 por carro, a menos que a GM concorde em transferir 

segredos de engenharia de uma das três tecnologias principais da Volt a uma joint venture na China com 

uma fabricante chinesa, segundo executivos da GM. Alguns especialistas em comércio internacional 

disseram que a China se arriscará a violar regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) se 

impuser esse requisito”. Para especialistas, exigência fere regras da OMC. In: O Estado de São Paulo. 

São Paulo, 7 de setembro de 2011, Caderno Negócios, p. B19: “Pelo menos cinco especialistas em 

comércio internacional disseram que as políticas do governo chinês que tornam antieconômico vender um 

carro elétrico importado na China sem transferir tecnologia poderiam violar regras da Organização 

Mundial do Comércio (OMC), da qual a China faz parte. „As regras não permitem que um país imponha 
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evolução do direito, o que se mostra evidente pelo fato de a Lei n. 8.884/94 ter sido 

revisitada especificamente em relação às condutas que infringem a ordem econômica e 

estão relacionadas à propriedade intelectual, tendo sido aprovada sua alteração em 

outubro 2011 pela Câmara dos Deputados e sancionada pela Presidente da República 

em 30 de novembro de 2011, resultando na publicação da Lei n. 12.529, em 1º de 

dezembro de 2011, que incluiu um inciso que define uma daquelas condutas, qual seja: 

exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, 

tecnologia ou marca (inciso XIX, do artigo 36, § 3º, da Lei n. 12.529/11, que representa 

o inciso XX, do artigo 36, § 3º, do Projeto de Lei que foi aprovado pela Câmara dos 

Deputados em 05/10/2011 e sancionado pela Presidente da República
10

). 

Sendo o tema, dessa maneira, importante no contexto jurídico nacional e 

internacional nos dias atuais, propõe-se, para esta dissertação, investigar algumas das 

                                                                                                                                                                          
um requisito que afete a venda, distribuição ou compra interna de um produto de uma maneira que 

favoreça seu próprio produto sobre as importações‟”. LESKE, Nicola. Samsung alemã é proibida de 

vender tablets. In: O Estado de São Paulo. São Paulo, 10 de setembro de 2011, Caderno Negócios, p. 

B17, tradução de Augusto Calil do original publicado no Reeuters, Düsseldorf: “Na tentativa de se manter 

na liderança do mercado de tablets, a Apple obteve ontem uma vitória simbólica nos tribunais, depois que 

a Justiça alemã decidiu manter a proibição contra a comercialização do Galaxy 10.1 pela unidade 

nacional da Samsung, excluindo o tablet da empresa da maior economia da Europa. A Samsung, que 

disse que vai apelar da decisão, está travando com a Apple uma batalha envolvendo as patentes de tablets 

e smartphones desde abril. Os dispositivos Galaxy, da Samsung, são considerados os principais 

concorrentes dos produtos da Apple, que alcançaram um sucesso surpreendente. A Samsung declarou ter 

ficado desapontada com a decisão, acreditando que esta restringe a inovação e o progresso da nova 

indústria. [...] Numa batalha global pela propriedade intelectual, a Apple afirmou que a linha Galaxy de 

celulares e tablets teria copiado „descaradamente‟ o iPhone e o iPad, processando a empresa coreana nos 

Estados Unidos, Austrália, Japão e Coreia, bem como na Europa”. MONTEIRO, Tânia. Dilma ataca 

concorrência desleal. In: O Estado de São Paulo. São Paulo, 7 de setembro de 2011, Caderno Economia, 

p. B6: “Segundo ela, o seu governo não vai  „permitir ataques às nossas indústrias e aos nossos empregos 

e não vai permitir jamais que artigos estrangeiros venham concorrer, de forma desleal, com nossos 

produtos‟”. 
10

 O Projeto de Lei n. 3937/2004, que resultou na edição da Lei n. 12.529, de 30 de novembro de 2011, 

publicada no Diário Oficial da União em 1º de dezembro de 2011, estrutura o Sistema Brasileiro de 

Defesa da Concorrência, dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, 

altera a Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941 – 

Código de Processo Penal, e a Lei n 7.347, de 24 de julho de 1985, revoga dispositivos da Lei n 8.884, de 

11 de junho de 1994, e a Lei n. 9.781, de 19 de janeiro de 1999, e dá outras providências. O Projeto de 

Lei n. 3937/2004 foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 05/10/2011, após análise das Emendas do 

Senado Federal encaminhadas em 15/12/2010, constantes do Parecer n. 1.730/2010 (Projeto de Lei da 

Câmara n. 06/2009) e foi sancionado por ato da Presidente da República em 30 de novembro de 2012, 

resultando na publicação da Lei n. 12.529/11. É importante mencionar que no Projeto em questão havia 

um inciso (XIX) no § 3º do artigo 36 que não constou da Lei n. 12.529/11, qual seja: “exigir ou conceder 

exclusividade, inclusive territorial, de distribuição de bens ou de prestação de serviços”. A este Projeto foi 

apensado o Projeto de Lei n 5.877/2005 do Poder Executivo, que apresenta um escopo mais amplo que o 

primeiro. Em particular, o Projeto de Lei n. 5.877/2005 reestrutura de forma mais profunda o Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência, consolidando o CADE atual e a Secretaria de Direito Econômico 

do Ministério da Justiça (SDE/MJ) e concentrando as atribuições da Secretaria de Acompanhamento 

Econômico do Ministério da Fazenda (SEAE/MF) na chamada “advocacia da concorrência”. 
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questões que surgem ao aprofundar os estudos no tema, com a intenção de contribuir 

para a solução de algumas delas e auxiliar na interpretação do Acordo TRIPS, sobretudo 

pelo fato de a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica ditadas 

pela Lei n. 8.884/94 e pela Lei n. 12.529/11 orientarem-se pelos ditames constitucionais 

de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos 

consumidores e repressão ao abuso do poder econômico, sendo a coletividade a titular 

dos bens jurídicos protegidos por essas leis; e a lei que protege os direitos relativos à 

propriedade intelectual ter o indivíduo como o titular dos bens jurídicos por ela 

protegidos. 

Busca-se, com esta pesquisa, responder às seguintes questões: existiria uma 

contradição ou um conflito entre o direito da propriedade intelectual e o direito da 

concorrência? Ou eles seriam complementares entre si? Como o Acordo TRIPS, na 

qualidade de norma de direito internacional, trata a proteção da propriedade intelectual 

nos casos em que o objeto do direito da concorrência também está envolvido? Existe 

uma interface entre a proteção internacional da propriedade intelectual e a avaliação 

pelas autoridades nacionais das práticas e condutas relacionadas aos direitos de 

propriedade intelectual pelo direito da concorrência? Há um equilíbrio entre esses dois 

direitos, do ponto de vista da proteção internacional da propriedade intelectual? 

O limite comum ao direito da propriedade intelectual e ao direito da 

concorrência, conforme exposto acima, permite ação mútua ou intercomunicativa entre 

si, ou seja, o ponto em que esses dois direitos interagem será estudado, sob a 

perspectiva do direito internacional, partindo do pressuposto de que já é prevista no 

ordenamento jurídico uma interação entre esses dois direitos, à medida que o Acordo 

TRIPS, que é uma norma relativa à proteção internacional dos direitos de propriedade 

intelectual, destina artigos específicos ao objeto do direito da concorrência, 

preocupando-se com o tratamento a ser dado pela legislação nacional dos países 

membros da OMC às práticas e condutas relacionadas aos direitos de propriedade 

intelectual que geram efeitos à livre iniciativa, livre concorrência, função social da 

propriedade, defesa dos consumidores e abuso do poder econômico. Se o Acordo 

TRIPS traz disposições relacionadas ao direito da concorrência, parte-se do sentido de 

que há interface entre esses dois direitos. 
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Do ponto de vista do direito brasileiro, ao verificar que a legislação relativa 

à propriedade industrial traz disposições referentes à concorrência desleal e que a Lei n. 

8.884/94 e a Lei n. 12.529/11 referem-se à propriedade intelectual, a interface entre 

esses dois direitos faz-se presente, ao menos do ponto de vista normativo, fato que será 

tratado de forma mais aprofundada no decorrer desta dissertação, inclusive no estudo 

das práticas e condutas relacionadas aos direitos de propriedade intelectual que geram 

efeitos ao direito da concorrência. 

Para análise do tema e busca das respostas às questões propostas, serão 

utilizados os métodos histórico, comparativo e dedutivo, por meio dos quais, com base 

em observação dos fatos relacionados ao objeto de estudo ocorridos em diferentes 

ordenamentos jurídicos, dos enunciados e das premissas apresentados, em virtude da 

correta aplicação das regras lógicas e do encadeamento de raciocínio, buscar-se-á uma 

conclusão particular necessária. As fontes primárias (livros, comentários e monografias) 

foram levadas em consideração nesta pesquisa, assim como as bases de dados de 

periódicos eletrônicos, por exemplo: LexisNexis, Hein Online, Social Science Research 

Network (SSRN), WIPO Digital Library, WTO Library, UNCTAD Research Series e 

OECD Library e periódicos em geral. 

O Capítulo I tem por finalidade expor breves comentários ao direito da 

propriedade intelectual, necessários à avaliação de sua interface com o direito da 

concorrência, diferenciando-se os principais conceitos e terminologias utilizados no 

direito da propriedade intelectual. Uma apresentação da forma pela qual o direito da 

propriedade intelectual e seus respectivos institutos – invenções, modelos de utilidade, 

desenhos industriais, marcas, indicações geográficas, direitos autorais
11

 e direitos sui 

generis –, tais como cultivares e topografia dos circuitos integrados – podem por esse 

direito ser protegidos. Esclarece-se ainda que os termos “propriedade intelectual” e 

“propriedade industrial”, neste trabalho, serão considerados de formas distintas, sendo 

que o sentido de “propriedade industrial” está contido no conceito de “propriedade 

intelectual”, que a abrange, conforme consta do Decreto n. 75.541/75, que incorpora ao 

                                                           
11

 De acordo com a Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, art. 1º, entende-se como direitos autorias 

tanto os direitos de autor como os que lhes são conexos. 
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ordenamento jurídico brasileiro a Convenção de Estocolmo – que institui a Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).
12-13

 

No Capítulo II, analisa-se a interface entre o direito da propriedade 

intelectual e o direito concorrencial, com a pretensão de se esclarecer de que forma 

algumas teorias econômicas, repousadas sobre os “(neo)clássicos pressupostos do 

aumento da riqueza total (ótimo de Pareto) e da eficiência”,
14-15-16-17

 relacionam-se com 

                                                           
12

 “Art. 2º Definições. Para os fins da presente Convenção, entende-se por: [...] Inciso VIII „propriedade 

intelectual‟, os direitos relativos: às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas 

intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiofusão; às 

invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos 

industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e 

denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à 

atividade intelectual nos domínios industriais, científico, literário e artístico.” 
13

 No Brasil, o termo propriedade industrial é legalmente definido. Conforme a Lei n. 9.279/96: “Art. 2º A 

proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o 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; IV – repressão às falsas indicações geográficas; e V – repressão à concorrência 

desleal”. 
14

 FILHO, Calixto Salomão. Direito concorrencial – as condutas. 1ª Ed., 2ª Tir., São Paulo: Editora 

Malheiros Editores Ltda., 2003, p. 14. “A análise econômica do Direito tem uma cartilha própria de 

interpretação e conformação da realidade econômico-social, que, como sabido, dá prevalência absoluta à 

fixação de objetivos econômicos, submetendo o Direito a estes objetivos”. 
15

 Sobre a análise econômica do direito, ver: KAPLOW, Louis; SHAVELL, Steven. Economic analysis of 

law. In: Harvard law school John M. Olin center for law, economics and business. Discussion Paper n. 

251, 1999. Disponível em: SSRN: <http://ssrn.com/abstract=150860>. Acesso em: 31 out. 2011. 

POSNER, Richard. Economic analysis of law. Aspen Publishers, 2003. HOVENKAMP, Herbert J. 

Economics and federal antitrust policy. St. Paul: West Publishing Co., 1985. 
16

 Sobre a análise econômica do direito da propriedade intelectual, ver: MACHLUP, Fritz. An economic 

review of the patent system. In: Study nº 15 of the United States subcommittee on patent, trademark and 

copyrights of the committee on the judiciary, United States Senate, Eighty-Fifth Congress, Second 

Session. Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 1958. Disponível em: 

<http://mises.org/etexts/patentsystem.pdf>. Acesso em: 30 out. 2011. POSNER, Richard; LANDES, 

William M. The economic structure of intellectual property law. Belknap Press of Harvard University 

Press, 2003. STIGLITZ, Joseph E. Economic Foundations of Intellectual Property Rights. In: Duke Law 

Journal, Durham, NC, abril/2008, v. 57, n. 6, p. 1693-1724. Disponível em: <www.heinonline.org. 

Acesso em: 08 out. 2011. MASKUS, Keith. Intellectual property rights in the global economy. 

Washington: Institute for International Economics, 2000. LEMLEY, Mark A. Ex ante versus ex post 

Justifications for Intellectual Property. In: University Chicago Law Review. Vol. 71, UC Berkeley Public 

Law Research Paper n. 144, publicado em 2004, revisado em fevereiro de 2011, p. 129 e ss. Disponível 

em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=494424>. Acesso em: 30 out. 2011. FINK, Carsten; MASKUS, 

Keith E. (Ed.). Intellectual property and development – lessons from recent economic research. The 

International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Washington, DC / New York, 

NY: World Bank and Oxford University Press, 2005. FINK, Carsten; BRAGA, Carlos A. Primo. How 

stronger protection of intellectual property rights affects international trade flows. In: FINK, Carsten; 

MASKUS, Keith E. (Ed.). Intellectual property and development – lessons from recent economic 

research. The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Washington, 

DC / New York, NY: World Bank and Oxford University Press, 2005, p. 19 e ss. PROVEDEL, Letícia. 

Propriedade intelectual e influência de mercados. In: Revista da Associação Brasileira da Propriedade 

Intelectual – ABPI. Rio de Janeiro, Nov/Dez de 2005, n. 79, p. 3 e ss. MARCHANT, Ron. Intellectual 

property and development: views from the UK Patent Office. In: Views on the future of the intellectual 

property system. International Centre for Trade and Sustainable Development – ICTSD Programme on 
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o direito da propriedade intelectual. Esse segundo capítulo busca analisar a maneira que 

algumas práticas e condutas envolvendo o direito da propriedade intelectual podem 

afetar o direito da concorrência, restringindo-o, seja por via de concentração seja por via 

de cooperação econômica ou mesmo por via de condutas anticoncorrenciais.
18

 Também 

há a intenção de, no Capítulo II, estudar determinadas condutas de concorrência desleal, 

especificamente aquelas que envolvem o direito da propriedade intelectual. O estudo 

concorrencial das práticas e condutas envolvendo o direito da propriedade intelectual, 

por sua vez, restringe-se a identificar, durante esta pesquisa, exemplos reunidos de 

condutas que, per se ou pela regra da razão, afetam de forma direta ou indireta a 

concorrência e a livre iniciativa. 

Levando-se em consideração as normas de direito internacional, pretende-

se, nos Capítulos III e IV, após ter-se estudado a interface do direito da concorrência 

com o direito da propriedade intelectual, verificar de que forma o direito da 

concorrência relaciona-se com a proteção internacional da propriedade intelectual. A 

forma de tratamento do direito da concorrência no Acordo TRIPS, a partir das análises 

realizadas nos capítulos iniciais, será analisada, expondo-se sua aplicabilidade e a forma 

pela qual pode ser interpretada, buscando-se identificar uma melhor maneira de utilizá-

la, especialmente pelos países em desenvolvimento – entre os quais o Brasil se insere –, 

                                                                                                                                                                          
IPRs and Sustainable Development, Selected Issue Briefs n. 1, Geneva, Switzerland, 2007, p. 29 e ss. 

Disponível em IPRsOnline: 

<http://www.iprsonline.org/ictsd/docs/Views%20Future%20IP%20System.pdf>. Acesso em: 31 out. 

2011. 
17

 Sobre a análise econômica da interface do direito da propriedade intelectual com o direito da 

concorrência, ver: KAPLOW, Louis. The patent-antitrust intersection: a reappraisal. In: The Harvard Law 

Review Association. V. 97, 1984, p. 1813 e ss. Disponível em LexisNexis: 

<http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/?>. Acesso em: 30 out. 2011. KALLAY, D. The law 

and economics of antitrust and intellectual property – an Austrian approach. Cheltenham/Northampton: 

Edward Elgar Publishing, 2004. RÉGIBEAU, Pierre; ROCKETT, Katharine. The relationship between 

intellectual property law and competition law: an economic approach, University of Essex and CEPR, 

Revised, June 2004. Disponível em: <http://www.essex.ac.uk/economics/discussion-papers/papers-

text/dp581.pdf>. Acesso em: 11 out. 2008. RÉGIBEAU, Pierre; ROCKETT, Katharine. The relationship 

between intellectual property law and competition law: an economic approach. In: ANDERMAN, Steven 

D (Ed.). The interface between intellectual property rights and competition policy. United Kingdom: 

Cambridge University Press, 2007, p. 505 e ss. 
18

 A interpretação realizada por Maristela Basso em relação às condutas tendentes à dominação de 

mercado indica a necessidade de análise das autoridades concorrenciais para verificar “indícios 

suficientes” de que a empresa incorre em uma prática anticoncorrencial, o que será estudado no decorrer 

deste estudo. Ver: BASSO, Maristela. Propriedade intelectual e importação paralela. Op. cit., 2011, p. 

209: “Para que a conduta seja delimitada como anticompetitiva, as autoridades concorrenciais devem 

examinar indícios suficientes de que a empresa incorre em uma prática predatória ou anticoncorrencial, 

objetivando a exclusão dos concorrentes de mercado. É fundamental, portanto, a existência da intenção de 

dominação dos mercados relevantes e o risco de caracterizar exercício abusivo do poder de mercado por 

ela detido”. 
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que por ventura se depararem com condutas ou práticas anticoncorrenciais envolvendo 

direitos da propriedade intelectual. 

Expostos o tema e as questões que se propõe investigar, é imperativo 

ressaltar que não se pretende neste estudo esgotá-los, tendo-se a intenção de apenas 

apresentar um ponto de partida para aqueles cuja pretensão seja a de se debruçar frente à 

questão da influência do direito concorrencial sobre a proteção dos direitos de 

propriedade intelectual, em âmbito nacional e internacional, sobretudo, indicando-se sua 

relação com o direito brasileiro. 
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CAPÍTULO I – BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A 

PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

 

Intellectual property has become one of the major issues of our global 

society. Globalization is one of the most important issues of the day, 

and intellectual property is one of the most important aspects of 

globalization, especially as the world moves toward a knowledge 

economy.
19 

 

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar os principais conceitos e 

características do direito da propriedade intelectual comuns a todos os diversos 

institutos que o compõem, iniciando-se sobre a expressão “propriedade intelectual”, já 

utilizada neste trabalho. 

Não existe uma teoria única que define o direito da propriedade intelectual, 

mas sim inúmeras, seja no âmbito nacional como também no internacional,
20

 adotando-

se, para fins didáticos e metodológicos de tal estudo a expressão “propriedade 

intelectual”, a qual, conforme já indicado, abrange a propriedade industrial,
21

 os direitos 

do autor e conexos
22

 e os direitos sui generis.
23

 A propriedade intelectual contempla não 

                                                           
19

 STIGLITZ, Joseph E. Economic foundations of intellectual property rights. Op. cit., 2008, p. 1.695: 

Tradução livre – “A propriedade intelectual tem se tornado um dos maiores temas de nossa sociedade 

mundial. Globalização é um dos mais importantes temas atualmente e propriedade intelectual é um dos 

mais importantes aspectos da globalização, especialmente pelo fato de o mundo se mover para uma 

economia do conhecimento”. 
20

 BASSO, Maristela. O direito internacional da propriedade intelectual. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2000, p. 27: “Interessantíssimas são as divergências doutrinárias existentes nesta matéria, não 

só no âmbito dos direitos internos, como também no direito internacional. [...]. De tal forma que não 

existe uma definição universalmente aceita pelas legislações de todos os países [...]”. As diversas teorias 

são apresentadas nessa obra de Maristela Basso, que as identifica como sendo as teorias “de Direito 

Público”, “do monopólio de Direito Privado”, “de Direito Privado” e “do direito sui generis: direitos 

intelectuais, direitos do pensamento („droit de la pensée‟), propriedade intelectual, propriedade 

incorpórea, bens intelectuais”. 
21

 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial – da propriedade industrial e do 

objeto dos direitos. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Editora 

Lumen Juris, 2010, v. I, p. xvii: “[...], temos o fato de compreender a propriedade industrial um conjunto 

de institutos jurídicos de índoles diferentes, que aparentemente nada possuem de comum, como se dá com 

os privilégios de invenção, os modelos de utilidade e os desenhos e modelos industriais, quando se 

comparam com as marcas de fábrica e de comércio ou com o nome comercial”. 
22

 BASSO, Maristela. O direito internacional da propriedade intelectual. Op. cit., 2000, p. 27: “Como 

estamos estudando aqui, conjuntamente, os direitos dos autores, artistas e inventores, adotando a 

expressão propriedade intelectual, pensamos ser mais adequado o segundo critério (sistemático) [...]”. 



30 

 

apenas os institutos da patente, modelo de utilidade, marcas, nome empresarial, desenho 

industrial (propriedade industrial), mas também as obras literárias, artísticas e 

científicas, as interpretações dos artistas intérpretes e as execuções dos artistas 

executantes, os fonogramas e as emissões de radiodifusão (direito do autor e conexos), 

além das cultivares, topografias de circuitos integrados, conhecimentos tradicionais etc. 

(direitos sui generis).
24

 Caso não haja ressalva expressa nesse sentido, será empregada a 

                                                                                                                                                                          
Este segundo critério mencionado por Maristela Basso se refere ao método de investigação de acordo com 

as categorias e institutos jurídicos pelos quais as diversas correntes doutrinárias históricas se vinculam 

diretamente (método sistemático). 
23

 Os direitos sui generis são aqueles que não se inserem dentro dos subconjuntos do direito de 

propriedade industrial e do direito do autor e conexos. Esta definição se apresenta pertinente apenas para 

os estudos que se pretende fazer no decorrer desta dissertação, uma vez que a utilização da expressão 

“direitos sui generis” em relação aos direitos de propriedade intelectual, no decorrer da história, já foi 

feita de diversas formas, inclusive inserindo-se nesse conceito os direitos de autor e os direitos conexos ao 

direito de autor. Neste sentido, ver: BASSO, Maristela. O direito internacional da propriedade 

intelectual. Op. cit., 2000, p. 34-37. 
24

 WIPO – World Intellectual Property Organization. General Course on Intellectual Property. Genebra, 

2005. Material disponibilizado pelo Distance Learning Programm da WIPO; WIPO – World Intellectual 

Property Organization. Advanced Course on Copyright and Related Rights. Genebra, 2007. Material 

disponibilizado pelo Distance Learning Programm da WIPO; WIPO – World Intellectual Property 

Organization. Advanced Course on Electronic Commerce and Intellectual Property. Genebra, 2007. 

Material disponibilizado pelo Distance Learning Programm da WIPO. WIPO – World Intellectual 

Property Organization. Advanced Course on Biotechnology and Intellectual Property. Genebra, 2007. 

Material disponibilizado pelo Distance Learning Programm da WIPO. Nestes materiais, é possível 

encontrar a definição dos institutos da propriedade intelectual citado no parágrafo em questão, de forma 

clara e objetiva. Sem prejuízo das discussões que existem na doutrina a respeito de cada um deles, 

seguem as suas definições: “Os direitos de autor dizem respeito à proteção de criações do espírito 

humano. O domínio dos direitos de autor é a proteção das obras literárias e artísticas. Nesses tipos de 

obras incluem-se os textos, músicas, obras de arte, como pinturas e esculturas, e obras tecnológicas, 

como, por exemplo, os programas de computador e as bases de dados eletrônicas. [...] os direitos de autor 

protegem obras, ou seja, a expressão de pensamentos, e não as ideias”. “[As obras derivadas] tratam-se de 

obras que são derivações de outras fontes pré-existentes. Exemplos de obras derivadas incluem: traduções 

de obras em outras línguas; adaptações de obras, como a realização de um filme com base em um 

romance; arranjos musicais, como a orquestração de uma composição musical inicialmente escrita para 

piano; outras alterações de obras, como, por exemplo, a abreviação de um romance; compilações de obras 

literárias e artísticas, como enciclopédias e antologias”. “Em geral, as legislações internas consideram 

como „interpretação ou execução pública‟ toda interpretação de uma obra „em um local onde o público 

esteja ou possa estar presente‟, ou em um „local não aberto ao público‟, mas „onde esteja presente um 

número considerável de pessoas fora do círculo familiar normal e de suas relações sociais mais próximas. 

[...] A interpretação ou execução pública compreende igualmente a execução através de gravações; assim, 

as obras musicais fixadas em fonogramas são consideradas „executadas publicamente‟ se os fonogramas 

são lidos por equipamento de amplificação em locais como discotecas, aviões ou centros comerciais”. 

“‟Tradução‟ é a expressão de uma obra num idioma diferente daquele da versão original. „Adaptação‟ é 

geralmente entendida como a modificação de uma obra para criar uma outra obra, por exemplo, a 

adaptação de um romance para a realização de um filme, ou ainda a modificação de uma obra para torná-

la passível de diferentes condições de exploração, tal como a adaptação de um manual de ensino 

originalmente previsto para o ensino superior para um manual de ensino para alunos de um nível 

inferior”. “Os direitos conexos são direitos que, de certa forma, assemelham-se aos direitos de autor. O 

objeto dos direitos conexos é proteger os interesses jurídicos de certas pessoas, físicas ou jurídicas, que 

contribuem para tornar as obras acessíveis ao público. Um exemplo óbvio é o cantor ou músico que 

interpreta uma obra do compositor para o público. A finalidade essencial desses direitos conexos é 

proteger as pessoas físicas ou jurídicas que acrescentam criatividade e habilidade técnica ou 

organizacional no processo de tornar uma obra conhecida do público. [...] Os primeiros desses direitos 
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expressão “propriedade intelectual” e, quando necessário nesta pesquisa, far-se-á a 

segregação dos direitos do inventor daquele de autor e conexos, bem como dos 

considerados sui generis. 

Todos esses institutos da propriedade intelectual subordinam-se aos mesmos 

princípios gerais, que podem ter diferentes aplicações nos casos específicos, mas que 

não perdem sua unidade fundamental, constituindo-se, assim, o direito da propriedade 

intelectual “um sistema jurídico”.
25

 Essa unidade contribui para o estudo da propriedade 

                                                                                                                                                                          
conexos são, portanto, os direitos daqueles que „interpretam ou executam‟ as obras, a saber, os artistas 

intérpretes, cantores, atores, dançarinos, músicos e etc. Em seguida, intervém um segundo grupo de 

beneficiários, que são os produtos de fonogramas ou, mais exatamente, os produtores de gravações 

sonoras, o material e os suportes de gravação, desde os discos de vinil até os discos compactos e os meios 

de gravação digital. [...] O terceiro grupo de beneficiários de proteção a título de direitos conexos é o das 

„empresas radiodifusoras‟. Seus direitos derivam de sua contribuição criativa, a saber, a realização de 

emissões; não o conteúdo da emissão, ou do filme, por exemplo, mas o ato de difundi-los”. “A marca é 

um sinal que individualiza os produtos ou serviços de uma determinada empresa e os distingue dos 

produtos ou serviços de seus concorrentes”. “Em sentido amplo, indicações geográficas incluem as 

indicações de procedência, a denominação de origem e a indicação geográfica (no seu sentido estrito). 

[...] Um indicação de procedência significa qualquer expressão ou sinal utilizado para indicar que um 

produto ou serviço é originário de um país, uma região, um lugar específico onde o produto se originou. 

Exemplo: Fabricado no Japão („made in Japan‟). Uma denominação de origem significa o nome 

geográfico de um país, uma região, um lugar específico que serve para designar um produto originário 

daquele lugar, as qualidades que lhe são características devido exclusivamente ou essencialmente ao 

ambiente geográfico de onde provém, incluindo os fatores naturais ou humanos ou ambos. Exemplo: 

Champagne, na França; Vale dos Vinhedos, no Brasil”. “Desenho industrial é o aspecto ornamental ou 

estético de um objeto. Pode consistir de características tridimensionais, como a forma ou a superfície do 

objeto , ou de características bidimensionais, como padrões, linhas ou cores”. “Concedida, mediante 

solicitação, por uma repartição governamental (geralmente um Escritório de Patentes), uma patente é  um 

documento que descreve uma invenção e cria uma situação legal na qual a invenção pode somente ser 

explorada com a autorização do titular da patente. Em ouras palavras, uma patente protege uma invenção,  

e garante ao titular os direitos exclusivos para usar seu/sua invenção por um período limitado de tempo. E 

uma invenção pode ser definida como uma nova solução para um problema técnico. Exemplo de 

invenções: curativo „band-aid‟, ferro elétrico, alfinete de segurança, caneta esferográfica, telefone etc.”. 

“[O ato de concorrência desleal] é todo ato de concorrência contrário às práticas honestas em matéria 

industrial ou comercial. São atos que devem ser particularmente proibidos: 1. Todos e quaisquer fatos 

suscetíveis de criar confusão, qualquer que seja o meio empregado, com os produtos do concorrente; 2. 

As alegações falsas, no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar os produtos de um concorrente; 

as indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público 

em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade 

das mercadorias”. “A proteção está disponível para a nova variedade de plantas, na defesa dos interesses 

dos criadores de plantas, como incentivo para o desenvolvimento de variedades de plantas cultivadas para 

a agricultura, a horticultura e a silvicultura. As variedades cultivadas são um elemento necessário e 

bastante eficaz em termos de custo e benefício no aperfeiçoamento do rendimento e da qualidade de todos 

os tipos de plantas”. 
25

 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial – da propriedade industrial e do 

objeto dos direitos. Op. cit., 2010, v. I, p. xvii: “Malgrado a diversidade dos direitos incluídos na 

propriedade industrial, quanto ao seu objeto e conteúdo, e as peculiaridades de cada instituto, são 

idênticos o fundamento e a natureza desses direitos, como idêntica é a natureza dos objetos sobre os quais 

se exercem. Os mesmos princípios regem, também, os direitos da propriedade literária, científica e 

artística, que possuem o mesmo fundamento e natureza, recaindo sobre objetos de natureza semelhante. 

Estabelece-se, assim, não só a unidade dos institutos da propriedade industrial entre si, como a unidade 

entre esta e a propriedade literária, científica e artística, como partes integrantes de um sistema jurídico 



32 

 

intelectual e da forma como ela está protegida nos ordenamentos jurídicos nacional e 

internacional. 

A análise de cada um dos institutos da propriedade intelectual, por não ser o 

objeto desta dissertação, não foi ou será feita no corpo deste trabalho, mas sim em notas 

de rodapé, concentrando-se no tema ora proposto, qual seja, a influência do direito da 

concorrência na proteção internacional da propriedade intelectual, particularmente no 

Acordo TRIPS. 

 

 

1.1 Definições e terminologias 

 

 

Inicia-se uma discussão sobre a terminologia da expressão “propriedade 

intelectual”, bem como revisão e justificativa histórica e sistemática de sua utilização, a 

fim de se demonstrar coerência no decorrer da dissertação, lançando-se conceitos 

fundamentais de tal instituto jurídico, de forma a trazer e reforçar sua unidade. 

A preocupação está em tornar clara a utilização dessa expressão, tentando 

eliminar as inconsistências de termos únicos, possibilitando assim a assimilação de 

eventos semelhantes em todos os institutos de propriedade intelectual. Para este estudo, 

desta forma, os conceitos que se consideram relevantes para marcar raízes na discussão 

são: bem público; bem intelectual ou imaterial; propriedade intelectual; e cessão e 

licenciamento de propriedade intelectual. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
mais amplo, o da propriedade imaterial”. Neste “sistema”, abrange também o direito da informação. A 

esse respeito, ver: BARBOSA, Cláudio Roberto. Propriedade intelectual: introdução à propriedade 

intelectual como informação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 3. 
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1.1.1 Bem público 

 

 

Today we recognize that knowledge is not only a public good but also 

a global or international public good. We have also come to recognize 

that knowledge is central to successful development.
26

 

 

 

O conceito de bem público pode ser encontrado na legislação brasileira 

como sendo aquele de domínio nacional pertencente às pessoas jurídicas de direito 

público interno e que seja de uso comum do povo, nesse caso podendo ser gratuito ou 

retribuído.
27

 

Esse é o tratamento dado à expressão “bem público” do ponto de vista 

jurídico, levando-se em consideração o ordenamento jurídico brasileiro, sendo que, de 

acordo com a divisão clássica do direito em direito privado e público, este último 

considera, assim como consta da manifestação de Ulpiano no Digesto 1,1,1,2, o bem 

                                                           
26

 STIGLITZ, Joseph E. Knowledge As a global public good. In: KAUL, Inge; GRUNBERG, Isabelle; 

STERN, Marc A. (edited). Global public goods: international cooperation in the 21st century. United 

Nations Development Programme (UNDP), New York: Oxford University Press, 1999, p. 308: Tradução 

livre – “Hoje nós reconhecemos que conhecimento não é apenas um bem público, mas também um bem 

público mundial ou internacional. Nós também chegamos a reconhecer que conhecimento é nodal para 

um desenvolvimento de sucesso”. 
27

 A Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, traz um capítulo específico para “bens públicos”, conforme 

segue: 

“CAPÍTULO III - Dos Bens Públicos 

Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público 

interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. 

Art. 99. São bens públicos: 

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da 

administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias; 

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de 

direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. 

Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às 

pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. 

Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto 

conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. 

Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. 

Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. 

Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido 

legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem.” 
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público como aquele como objeto do direito público, qual seja, aquele que o Estado 

guarda e que seja útil ao interesse público.
28

 

Dessa forma, verificou-se o tratamento dado pelo direito brasileiro ao bem 

público. Visto que existe tal conceito também utilizado pela economia,
29

 é 

imprescindível fazer a respectiva distinção. O bem público, para a economia, é aquele 

“não rival” e “não excludente”, ou seja, o bem que pode ser utilizado sem que terceiros 

se privem do mesmo e aquele ao qual é impossível evitar que terceiros tenham acesso.
30

 

Por exemplo, o ar respirado pelas pessoas é um exemplo de bem não rival e não 

excludente, sendo assim um bem público. 

O bem público pode, portanto, do ponto de vista econômico, ser usado por 

diversas pessoas ao mesmo tempo, inclusive gratuitamente, representando aquele que 

cujo uso por uma pessoa não reduz o uso por outra. O conceito de bem público 

contempla não apenas aquele produzido pelo Estado, como também aqueles existentes 

na natureza, sendo verdade que as pessoas não podem ser excluídas de terem os 

benefícios provenientes do bem público mesmo que não contribuam para sua produção. 

Entretanto, os bens públicos tornam-se excludentes ao considerar que é possível criar 

condições de utilização por meio do estabelecimento de preços e a necessidade de 

pagamento para sua utilização, podendo esses preços não ser estabelecidos pelo Estado. 

Nesse contexto, pode ser inserida a propriedade intelectual.
31

 

Seja um bem produzido pela natureza – como o ar, no exemplo acima –, ou 

um bem produzido pelo homem – neste caso, uma praça, rua, estrada ou edifício –, sua 

                                                           
28

 Segue redação, em italiano, do que diz Ulpiano no Digesto, 1,1,1,2: “Due sono gli obietti di questo 

studio, pubblico, e privato. Il diritto pubblico è quello che risguarda lo stato del governo di Roma; il 

privato, quello che si attiene alla utilità di ciascuno; dappoichè  talune cose sono utili nello interesse 

pubblico, altre nel privato. Il diritto pubblico va posto nelle cose sacre, nei sacerdoti, nei magistrati. Il 

diritto privato è diviso in tre branche: poichè va raccolto de „precetti naturali delle genti, o civili‟”. 
29

 POSNER, Richard; LANDES, William M. The economic structure of intellectual property law. Op. 

cit., 2003, p. 14: “The very term „public good‟ is misleading, moreover. It sounds like a good produced by 

the government as opposed to the private sector”. 
30

 STIGLITZ, Joseph E. Knowledge as a global public good. Op. cit., 1999, p. 309; BARBOSA, Cláudio 

Roberto. Propriedade intelectual: introdução à propriedade intelectual como informação. Op. cit., 2009, 

p. 11. 
31

 POSNER, Richard; LANDES, William M. The economic structure of intellectual property law. Op. 

cit., 2003, p. 14: “It is a „public good‟ in the economist‟s sense that consumption of it by one person does 

not reduce its consumption by another”. […] “That is true of public good that people cannot be excluded 

from having the benefit of even if they don´t contribute to the cost of supplying the goods. The clearest 

example is national defense. Many public goods, however, including intellectual property, are excludable 

in the sense that it is possible to condition access to them on payment. Such goods need not be provided 

by government”. 
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utilização pode não gerar receita para quem o produz, resultando, assim, num problema 

ao estímulo de quem o produz ou distribui, já que não traz compensação ao tempo e 

esforço despendidos para produção de semelhante bem não rival ou não excludente. Tal 

situação de desestímulo à produção do bem público causado pela falta de demanda à 

oferta de um produto sem que haja uma intervenção – por exemplo, estatal – é 

denominada “falha de mercado” e é estudada pela ciência econômica, sendo necessária, 

para contorná-la, uma intromissão à atribuição de exclusividade ao bem público, 

transformando-o em bem privado.
32

 

Em relação à propriedade intelectual, qual seria o bem público ao qual a 

exclusividade seria atribuída? Todo o tempo e recursos destinados à produção de um 

bem estão relacionados ao conhecimento e à informação gerados durante sua pesquisa e 

seu desenvolvimento ou outro processo criativo como, por exemplo, desenho e arte, 

sendo que, se não forem protegidos por um determinado regime jurídico de 

exclusividade, podem vir a ser utilizados por quaisquer terceiros.
33

 Esse conhecimento e 

informação é que são bens públicos, aos quais são atribuídos valores econômicos e 

necessitam de uma exclusividade para ser utilizados comercialmente, obter-se vantagem 

competitiva
34

 e haver compensação dos investimentos neles realizados, restando-se 
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 BARBOSA, Cláudio Roberto. Propriedade intelectual: introdução à propriedade intelectual como 

informação. Op. cit., 2009, p. 11. 
33

 A utilização de pesquisa e desenvolvimento de terceiros para produzir seus próprios bens comerciais, 

sem o dispêndio de tempo e recursos necessários para tanto, chama-se de free riding e é reprimido pelo 

direto da propriedade intelectual. Com o desenvolvimento tecnológico, está cada vez mais fácil e 

economicamente factível a aquisição de infraestrutura (equipamentos, sobretudo) necessária para a 

replicação de produtos (copiados por engenharia reversa, por exemplo), aumentando assim 

potencialmente o número de free-riders. A prática de free-riding, em outras palavras, é a auferição de 

lucros a partir da apropriação dos investimentos de terceiros voltados à criação ou ao aperfeiçoamento de 

determinado produto, ao copiá-lo desautorizadamente, e, além de violar a legislação específica, gera 

perdas e risco potenciais e especialmente danosos, uma vez que, dependendo das características do 

produto, a simples replicação de uma peça que o compõe sem o devido cuidado com a sua qualidade, 

pode gerar situações que expõem a vida de inúmeras pessoas. Sobre a prática de free-riding em relação a 

autopeças e automóveis, ver o caso ANFAPE, que será estudado no decorrer deste trabalho. Ademais, 

ver: NOGUEIRA, André Carvalho. Regulação do poder econômico – a liberdade revisitada. São Paulo: 

Quartier Latin, 2011, p. 129, nota 31: “O free rider, na literatura econômica, significa, basicamente, 

aquele que não participa dos custos de uma ação coletiva, mas colhe parte de seus benefícios. Um 

oligopólio seria difícil de ser formado num ambiente atomizado, pois muitos dos participantes tenderiam 

a aproveitar o acordo de preços para tirar vantagem da situação e abaixar os seus, aumentando suas 

vendas. Por isto, em muitos casos que necessitam de ação coletiva, ela só ocorrerá se for imposta 

coercitivamente a todos ou houver bons incentivos”; STIGLER, George. J. Free Riders and Collective 

Action: An appendix to theories of economic regulation. In: The Bell Journal of Economics and 

Management Science. Vol. 4, n. 2, p. 359-65, 1974; e LEMLEY, Mark A. Property, intellectual property, 

and free riding. In: Texas Law Review. Vol. 83, 2005, p. 1031 e ss. 
34

 Essa vantagem competitiva pode ser estimulada  por meio das políticas industriais associadas à 

inovação. 
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evidente que uma adequada regulação e administração da produção desse conhecimento 

e informação e os direitos de acesso a eles relacionados devem ser levados em 

consideração para se alcançar saudáveis índices de distribuição e eficiência. 

Tanto a exclusividade ao uso de um conhecimento quanto o acesso a esse 

conhecimento devem ser considerados e equilibrados de forma que a inovação e 

evolução tecnológica não sejam prejudicadas, uma vez que a propriedade intelectual 

tende a restringir o uso do conhecimento
35

, sobretudo se houver abuso de seu uso. 

O bem público, diante do exposto, tem duas características principais: o uso 

não rival, que se trata do caso de o uso de um indivíduo não diminuir o do outro; e o de 

ser não excludente, que se refere ao fato de ser difícil, se não impossível, excluir um 

indivíduo de utilizar ou usufruir o mesmo bem. Nesse sentido, o conhecimento de uma 

fórmula matemática de desenvolvimento de um software satisfaz claramente ambas as 

atribuições de um bem público: ao ensinar a fórmula a um aluno, o professor continua 

com a possibilidade de desfrutar de seu conhecimento da fórmula, ao mesmo tempo em 

que o aluno o faz. Da mesma forma, se a fórmula matemática mencionada for 

publicada, qualquer um poderá utilizar e desfrutar dessa fórmula, sem que ninguém seja 

excluído, podendo-se utilizá-la como base de pesquisas próprias e desenvolvimentos 

futuros, sendo certo que a ideia contida na fórmula pode até vir a estimular outros a ter 

uma ideia com amplo valor comercial. 

À medida que o conhecimento é não rival, isto é, tem custo marginal zero 

para seus benefícios ser usufruídos por outro indivíduo, mesmo que um possa excluir o 

outro de usufruir seus benefícios, isso não seria desejável porque não há custo marginal 

para dividir seus benefícios. A informação, para ser utilizada de forma eficiente, 

dificilmente seria fornecida por entes privados, já que a eficiência implica mudar o 

preço de zero, de forma que o custo marginal de outro indivíduo que usufrua do 

conhecimento seja diferente de zero. Ainda que para adquirir e usar o conhecimento seja 

necessário despender algum tipo de recurso, por exemplo, custos associados à 

transmissão do conhecimento, nada afeta a natureza jurídica de bem público do 

conhecimento.
36
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 Refere-se ao uso comercial ou, ainda, ao uso experimental. 
36

 STIGLITZ, Joseph E. Knowledge, as a global public good. Op. cit., 1999, p. 309. 
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Enquanto o bem público, sendo não rival, indica que ninguém deveria ser 

excluído da possibilidade de usufruir de seus benefícios, o fato de o bem ser não 

excludente implica que ninguém pode ser excluído. Isso significa que o conhecimento, 

como bem público, não poder ser fornecido privadamente; e, no exemplo indicado 

acima, pressupõe que a fórmula matemática foi produzida por alguém, que ela tem valor 

implícito ao resolver problemas e ser utilizada para criar um software, mas também 

pressupõe que a tal fórmula não pode ser guardada em segredo e deve ser 

imediatamente disponibilizada, permitindo que qualquer um possa usufruir de seus 

benefícios, sendo vedado a um indivíduo fazer uso comercial, isto é, ter lucro por meio 

dela, já que a competição a levaria para um preço zero. 

Algumas formas de conhecimento, porém, são, ou podem se tornar, 

passíveis de exclusividade, isto é, excludentes, como, por exemplo, nas indústrias, onde 

os segredos empresariais são usados. Nesse caso, as indústrias que se utilizam do 

segredo empresarial para proteger seus conhecimentos correm o risco de um 

concorrente, ao analisar uma determinada composição ou por meio da engenharia 

reversa, descobrir aludido segredo, não existindo, portanto, certeza absoluta de que o 

conhecimento daquela indústria seja considerado excludente. De uma forma ou de 

outra, o conhecimento acaba sendo também não excludente, caracterizando-se em um 

bem público. 

As patentes, por outro lado, concedem ao seu titular o direito de 

exclusividade por um período determinado de tempo para utilização de sua invenção, 

podendo impedir que terceiros não autorizados utilizem-na durante tal período, em 

contrapartida da divulgação dos detalhes dessa invenção. A divulgação dos detalhes de 

uma invenção é, na verdade, a divulgação de uma grande quantidade de conhecimento, 

que se torna gratuitamente acessível a qualquer indivíduo, permitindo que outros 

tenham a possibilidade de desenvolver outras invenções, disseminando, assim, a 

inovação e contribuindo para o desenvolvimento e evolução tecnológica. Essa seria uma 

forma impura de caracterizar o conhecimento como um bem público, mas, de nenhum 

jeito, descaracterizando-o como tal. 

Nesse contexto, o Estado tem papel fundamental, seja como fornecedor dos 

bens encontrados na natureza – por exemplo, a água –, seja como responsável pela 



38 

 

concessão dos direitos de exclusividade, relacionados à propriedade intelectual 

(patentes, direitos autorais, marcas etc.), garantindo o aumento do grau de apropriação 

dos retornos do conhecimento e o equilíbrio entre o uso dos direitos de propriedade 

intelectual, isto é, a exclusividade de uso de determinado conhecimento ou informação, 

e o acesso ao conhecimento. 

Embora os inventores obtenham o retorno por meio de suas atividades 

inventivas, seja por meio do uso de uma patente (licenciamento) ou por cobrar um preço 

decorrente de sua exclusividade competitiva, há uma ineficiência em ambos os casos, 

haja vista que o ganho em uma eficiência dinâmica decorrente de uma atividade 

inventiva tende a balancear as perdas decorrentes da ineficiência estática decorrente da 

subutilização do conhecimento ou da subprodução do bem protegido por um direito de 

propriedade intelectual. O equilíbrio estaria na limitação e uso do bem público que se 

torna excludente por um período de tempo predeterminado, o qual não pode ser muito 

longo nem muito curto, para que não haja abuso em seu uso. 

 

 

1.1.2 Bem intelectual 

 

 

Para este estudo, sem qualquer desmerecimento a outras expressões, 

utilizar-se-á a expressão “bem intelectual” ao invés de “bem imaterial” ou 

“incorpóreo”
37

 como aquele que é protegido pela propriedade intelectual, podendo ser 
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 O conceito de bem intelectual também pode ser encontrado na doutrina como “bem imaterial” ou “bem 

incorpóreo”. Em relação à expressão “bem imaterial”, ver: ASCARELLI, Tullio. Teoría de la 

concurrencia y de los bienes inmateriales. Tradução de E. Verdera e L. Suárez-Llanos. Título Original: 

Teoria della concorrenza e dei beni immaterialilezioni di diritto industrial (Milano Dott. A. Giuffrè - 

Editores, 1960). Barcelona, Bosch: Casa Editorial, 1970, p. 319-320: “Hemos dicho que así como frente a 

las cosas materiales y a las energías el Derecho se limita a tomar nota de uma realidad pré-jurídica, em 

relación con los bienes inmateriales regula normativamente el próprio supuesto de hecho constitutivo del 

bien; por un lado únicamente se toman en consideración algunos tipos de creación intelectual para el 

establecimiento de um derecho absoluto; por otro, el Derecho regula la propia individualización en un 

bien determinado (bien material) de la creación intelectual (que responda a uno de los tipos que pueden 

dar lugar a la constitución de bienes inmateriales), individualización que, añadiremos, se discipla después 

de un modo diferente en relación a los diversos tipos de creación intelectual. [...], bien que no viene dado, 

sin más, por la realidad pre-juridica, sino que es directamente objeto de uma normativa propia. En líneas 

generales ya resulta de la proposición anterior que solamente cuando el elemento creativo se encuentra en 

el âmbito de uma determinada esfera es cuando la creación intelectual puede dar lugar a um bien 

inmaterial, de forma que la distinción entre los diversos bienes inmateriales se resuelve en la de los 
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definido como sendo “a fixação de uma criação intelectual legalmente protegida em um 

meio tangível”
38

 ou, simplesmente, o objeto de proteção do direito da propriedade 

intelectual. 

A escolha da expressão “bem intelectual” vem da amplitude do termo 

“intelectual”, conforme já explicado anteriormente, de forma a abranger, na proteção do 

direto da propriedade intelectual, todos os bens intelectuais assim considerados. Dessa 

forma, entre os bens intelectuais estão tanto as criações industriais, como as criações 

literárias e artísticas e aos sinais distintivos. 

Embora na doutrina tenha se utilizado em grande quantidade a expressão 

“bem imaterial”, não se adota neste momento tal expressão com fins didáticos, para que 

a expressão “bem intelectual” esteja ligada à ideia de um bem necessariamente 

vinculado a uma atividade criativa; e não à noção daquilo que não tem matéria (bem 

imaterial) – ou, ainda, que não tem corpo (incorpóreo). 

Ainda para evitar diferentes interpretações de um mesmo significado, adota-

se aqui a expressão “bens intelectuais” para englobar tanto as obras (literárias e 

artísticas), as melhorias (cultivares), invenções (patentes e modelos de utilidade) e 

criações. E a utilização do termo “bem” possibilita a percepção de que é um “objeto” a 

ser protegido, um bem que se materializou em decorrência de um exercício intelectual. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
diversos tipos de creaciones intelectuales que pueden ser objeto de derechos absolutos”; e 

NASCIMENTO, João Paulo Capella. A natureza jurídica do direito sobre os bens imateriais. In: Revista 

da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI. Brasil, Rio de Janeiro, Mai/Jun de 1997, n, 

28, p. 23-32. Sobre bem incorpóreo ver: PLANIOL, Marcel. Traité elémentaire de droit civil. Revue et 

Complété par Geroge Ripert, 4ª ed., Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1948, p. 1130-

1132. Entre os chamados bens incorpóreos estariam aqueles que decorrem não necessariamente da 

expressão “intelectuais”, mas que seriam descorporificados, ou seja, aqueles decorrentes, do ponto de 

vista civil, da personalidade ou, do comercial, o aviamento, a freguesia e sua defesa contra a concorrência 

desleal. 
38

 BARBOSA, Cláudio Roberto. Propriedade intelectual: introdução à propriedade intelectual como 

informação. Op. cit., 2009, p. 12. 
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1.1.3 Propriedade intelectual e os direitos a ela relacionados 

 

 

A utilização da expressão “propriedade intelectual”, conforme indicado 

acima, é recomendada por Maristela Basso, que a define como sendo a “linguagem 

científica mais adequada para os direitos decorrentes das criações imateriais [...], porque 

representa a associação de todas as teorias históricas”,
39

 e também por João da Gama 

Cerqueira, que, embora mencione existir divergências doutrinárias, não resta dúvida da 

melhor aplicabilidade da expressão “propriedade intelectual”.
40

 

Outro motivo que solidifica a ideia de se utilizar neste estudo a expressão 

“propriedade intelectual” é o fato de esta abranger todos os elementos comuns entre os 

institutos da propriedade intelectual, que encontra amparo também na denominação 

utilizada pelo próprio Acordo TRIPS, cujo nome – Acordo Sobre os Aspectos dos 

Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio – traz referida 

expressão e engloba: o direito do autor e direitos conexos; as marcas; as indicações 

geográficas; os desenhos industriais; as patentes; a topografia dos circuitos integrados; a 

proteção de informação confidencial; e o controle de práticas de concorrência desleal 

em contratos de licença. 

A propriedade intelectual protege, portanto, os bens intelectuais, conforme 

sua definição mais abrangente indicada acima.
41
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 BASSO, Maristela. O direito internacional da propriedade intelectual. Op. cit., 2000, p. 62. As teorias 

histórias relacionadas à propriedade intelectual podem ser encontradas nessa obra de Maristela Basso, 

sobretudo nas páginas 27-63. 
40

 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial – da propriedade industrial e do 

objeto dos direitos. Op. cit., 2010, v. I, p. 44-5. 
41

 Não apenas os direitos decorrentes das criações industriais (por exemplo, patentes, modelos de 

utilidade, desenho industrial), como também os sinais distintivos (por exemplo, marcas e nomes 

empresariais) e as criações literárias e artísticas estão inseridos entre os direitos de propriedade 

intelectual. Sobre direitos de autor: CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial –  

da propriedade industrial e do objeto dos direitos. Op. cit., 2010, v. I, p. 81: “O direito de autor, como já 

vimos, não é direito pessoal, pertencendo, portanto à categoria dos direitos patrimoniais. Não podendo 

igualmente considerar-se como direito de obrigação, terá seu lugar, forçosamente, entre os direitos reais, 

como direito de propriedade”. Sobre marcas e nomes empresariais: CERQUEIRA, João da Gama. 

Tratado da propriedade industrial –  da propriedade industrial e do objeto dos direitos. Op. cit., 2010, v. 

I, p. 87, nota 217: “Não tratamos, nesta parte, da natureza do direito sobre as marcas e os nomes 

comerciais, que não são propriamente direitos de autor, deixando para estudar esse assunto na parte 

relativa a esses institutos. Convém, entretanto, antecipar que o direito sobre as marcas e nomes comerciais 

é, igualmente, um direito de propriedade, como a seu tempo veremos”. 
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Todavia, sendo este um trabalho científico, exige-se indicar, neste momento, 

que há algumas discordâncias na utilização da terminologia propriedade intelectual, haja 

vista, sobretudo, a inserção do termo “propriedade” a essa expressão.
42

 Essa 

discordância pode decorrer tendo em vista que determinados bens estão relacionados à 

“esfera de proteção do criador”, ou seja, vinculados à “personalidade da pessoa que os 

criou”; e outros que podem estar relacionados a uma “determinada coletividade” 

(identificados por fundamentos étnicos, geográficos, culturais ou religiosos, como as 

tradições folclóricas, os conhecimentos tradicionais ou os regramentos religiosos).
43

 

Cabe, portanto, estudar se o direito da propriedade intelectual constitui uma 

propriedade ou um direito de natureza especial, determinando-se, assim, a natureza 

jurídica da propriedade intelectual e, consequentemente, os efeitos e aplicabilidade dos 

direitos a ela relacionados e a forma como o direito da concorrência sobre ela estão 

relacionados e se interagem.
44

 

Dois são os autores que sustentam que a propriedade intelectual é um direito 

de natureza especial: Edmond Picard e Joseph Kohler, os quais criaram as teorias dos 

“direitos intelectuais” e do “direito imaterial” ou dos “direitos sobre bens imateriais”, 

podendo ser descritas da seguinte forma: 

 

Esse dois autores partem do princípio de que os direitos de autor não 

podem ser incluídos na clássica divisão tripartida do direito romano, 

chegando à mesma conclusão da necessidade de criar-se nova 

categoria em que esses direitos possam acomodar-se. Resumindo-se as 

duas teorias, veremos os pontos de contacto que existem entre elas, 

bem como as suas divergências. Picard passa em revista os elementos 

fundamentais dos direitos subjetivos procurando fixar as bases de sua 
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 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial – da propriedade industrial e do 

objeto dos direitos. Op. cit., 2010, v. I, p. 44: “Não poucos autores contestam a justeza da expressão 

propriedade industrial para designar os direitos a que se aplica, não apenas porque se negue a esses 

diretos o caráter de propriedade, como também pela natureza heterogênea que se lhes atribui”. 
43

 BARBOSA, Cláudio Roberto. Propriedade intelectual: introdução à propriedade intelectual como 

informação. Op. cit., 2009, p. 16: “Da mesma forma, há bens intelectuais caracterizados pelos efeitos 

práticos imediatos, sem qualquer relação direta com seu titular ou criador, como a utilização de um 

segredo empresarial na fabricação de um produto químico, ou ainda, o resultado econômico favorável do 

aumento da clientela, decorrente de uma bem sucedida ação de marketing, podendo-se afirmar que a 

clientela, em si, não é um bem imaterial ou uma criação. É uma situação de fato, um valor econômico 

protegido indiretamente pela repressão aos atos de concorrência desleal e pela proteção aos sinais 

distintivos”. 
44

 Para demonstrar a natureza jurídica da propriedade intelectual utilizou-se a teoria apresentada por João 

da Gama Cerqueira. Ver: CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial – da 

propriedade industrial e do objeto dos direitos. Op. cit., 2010, v. I, p. 70-3. 
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classificação em direitos pessoais, reais e de obrigação; e indaga se 

essa divisão dos direitos em três categorias é completa e esgota a 

matéria. Em seguida, empenha-se em demonstrar que não há relação, 

nem assimilação possível entre uma coisa material, uma res, e uma 

coisa intelectual, cujas naturezas são opostas, acrescentando que se a 

diferença entre os direitos materiais e os direitos intelectuais escapou 

aos romanos, é que os direitos sobre as produções artísticas e literárias 

não eram de seu tempo. [...]. Quanto à expressão propriedade, 

escreve: “Le mot propriété, dans le langage du droit, a une 

signification parfaitement precise. Il s‟applique à la propriété sur lês 

objets materiales. Avec cette portée restreinte, Il implique dês affects 

légaux connus qui ne sauraient être étendus au droit que l‟on peut 

avoir sur une conception intellectuelle, telle, par exemple, qu‟une 

marque de fabrique, une aeuvre littéraire, une découverte 

industrialle”. Propõe, então, a denominação de direitos intelectuais, 

que lhe parece a mais conveniente, tendo-se em consideração a origem 

desses direitos, a que lhe atribui o caráter de monopólio ou de direitos 

de exclusividade.
45

 

 

Portanto, as características de monopólio ou a de direitos de exclusividade 

estão intimamente ligadas aos direitos de propriedade intelectual, de acordo com a 

teoria de Edmond Picard, conforme segue: 

 

Finalmente, procurando o meio de discriminar a propriedade real 

daquilo que, no seu entender, impropriamente se chamava 

propriedade intelectual, indica que esse meio é abandonar, em relação 

ao segundo grupo, a palavra propriedade. [...] Pela sua novidade, 

rompendo com a clássica divisão romana, esta teoria gozou de grande 

voga, conquistando inúmeros adeptos, não só na Bélgica, onde tornou 

a doutrina comum, constituindo a base da lei de 1886 sobre os direitos 

de autor, como em outros países. Picard, entretanto, limitou-se a criar 

nova categoria de direitos e a dar-lhe denominação especial, sem 

definir a sua natureza específica, problema que deixou sem solução.
 46

 

 

Notável, dessa forma, que a teoria de Picard ficou sem explicar a natureza 

específica da nova categoria que criara à época e, mesmo se dedicando em estudar a 

especial categoria dos direitos intelectuais, negando-se a esses direitos o caráter de 

direito real e de propriedade e, fundamentando sua teoria de negação, conclui que havia 

a necessidade de agrupar à divisão tripartida dos direitos a uma nova categoria dos 

“direitos intelectuais”, assim chamados por terem como objeto uma concepção 

intelectual. A natureza do direito seria, para Picard, determinada pela natureza de seu 
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 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial – da propriedade industrial e do 

objeto dos direitos. Op. cit., 2010, v. I, p. 70-1. 
46

 Ibidem, p. 71. 
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objeto; porém, esse critério não parece ser o mais adequado, uma vez que o critério mais 

seguro para definir a natureza jurídica de um direito é o da relação jurídica entre o 

sujeito e o objeto.
47

 

A imprecisão da teoria de Picard é demonstrada por João da Gama 

Cerqueira, que, ao final de seus estudos, conclui que se trata de uma “propriedade 

intelectual”, conforme segue: 

 

O ponto de partida da doutrina de Picard é a diferença entre o objeto 

da propriedade real e o da propriedade intelectual, a diferença entre 

uma res e uma concepção intelectual. Depois de assinalar essa 

diferença, afirma que o conceito de propriedade se restringe às coisas 

materiais, não podendo ser estendido às concepções intelectuais. Estas 

também, no seu entender, não podem considerar-se como uma res, no 

sentido vulgar desta palavra, que corresponde às coisas materiais. 

Essas duas premissas, porém, são falsas, pois, como ainda teremos 

ocasião de ver, a propriedade, no direito romano, estendia-se às coisas 

incorpóreas e como coisas (res) considerava-se tudo aquilo que 

pudesse ser objeto de direito e não apenas os objetos materiais. Se fala 

é a tese, também não nos parecem procedentes os fundamentos com 

que Picard a sustenta, afirmando que as produções intelectuais não 

podem ser objeto do direito de propriedade, como o concebeu o direito 

romano. É certo que os jurisconsultos romanos não conheceram os 

direitos sobre essas produções que, como diz Picard, não eram de seu 

tempo, não os tendo incluído, por esse motivo, em sua tradicional 

divisão dos direitos. Adianta, porém, Picard que os romanos não 

perceberam que uma coisa puramente intelectual pudesse ser objeto de 

um direito, o que repugnava ao seu espírito jurídico eminentemente 

positivo e materialista, e que a ninguém ocorreu a idéia de que um dia 

havia de ser necessário e normal acrescentar-se à divisão tripartida dos 

direitos um quarto termo. Mas a concepção das coisas incorpóreas, 

como objeto de direitos, não era estranha aos romanos, não sendo 

lícito supor-se que o gênio jurídico que nos herdou os monumentos do 

direito romano fosse inacessível, já não diremos a simples criação de 

uma nova categoria de direitos, mas a concepção, hoje vulgar, de uma 

propriedade que tem como objeto bens ou coisas incorpóreas ou 

imateriais, isto é uma propriedade caracterizada pela mesma relação 

jurídica entre o sujeito e o objeto, apenas diferente quanto à natureza 

deste último. Aliás, Picard revela-se contraditório, quando nega aos 

direitos de autor os atributos de propriedade, aludindo aos “resultados 

irracionais” da assimilação da propriedade intelectual à propriedade 

real, e, logo após, tratando dos desmembramentos do direito 

intelectual, admite a constituição do usufruto e do uso, que são 

desmembramento da propriedade real e constituem, como estas, 

direitos reais, cujo objeto seria a própria concepção intelectual.
48
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 Ibidem, p. 72. 
48

 Ibidem, p. 72-3. 
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A propriedade intelectual, diante do exposto, é considerada uma propriedade 

em si e dela decorrem os direitos que a uma propriedade são característicos, 

especialmente os de monopólio e exclusividade.
49

 

Dessa maneira, surge a questão sobre o fato de o direito de propriedade ser 

um direito privado ou um direito público. Entende-se que o direito de propriedade 

intelectual é um “direito privado subjetivo”, que não pode ser confundido com o 

“direito à garantia constitucional de propriedade, que constitui um direito público 

subjetivo, reconhecido e assegurado por uma norma de direito público constitucional”.
50
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 EASTERBROOK, Frank H. Intellectual property is still property. In: Harvard Journal of Law & Public 

Policy. Volume 13, 1990, p. 108. Disponível em: HeinOnline. Acesso em: 03 nov. 2011: “Judges long 

took a Manichaean view of intellectual property. There is the good side: invention, equating to progress. 

New and better products and methods of making them are the principal source of economic betterment. 

The gains they produce swamp all other forms of wealth – even one percent per year compounded over a 

long period yields fabulous returns. Then there is the dark side of the Force: monopoly. To give someone 

a patent is to give him the right to control output, with the associated overcharge. This means not only a 

transfer of wealth but also a shot-term loss in allocative efficiency. Whether the long-run gains outweigh 

the short-run losses is a difficult question, on which the patent laws struck a rough balance”; Ibidem, p. 

113: “Congress is moving in the same direction. In February 1989, the Senate judiciary Committee 

reported out the Intellectual Property Antitrust Protection Act of 1989, providing that patents, trademarks, 

and copyrights do not support a presumption of market power. Bye-bye any special treatment of tying and 

other practices just because intellectual property is in the picture. The bill assimilates intellectual property 

to other property, recognizing that the right to exclude others from using your idea is no more a monopoly 

than is the right to exclude others from using your barn. All depends on what the market share of each 

may be”; Ibidem, p. 118: “Rights to exclude are not monopolies just because the property involved is an 

intangible rather than something you can walk across or hold in your hand. The hard questions concern 

the right tradeoff between quasi-rents that create short-run allocative losses and incentives to invent that 

lead to dynamic gains over the longer course. Patents may promote coordination, price discrimination, 

and innovation. Except in the rarest case, we should treat intellectual and physical property identically in 

the law – which is where the broader currents are taking us, in a sweep no hull protection case will stop”. 

Em sentido contrário ao exposto, está a posição de Herbert Hovenkamp, que indica que o termo 

“monopólio” não pode ser usado. Ver HOVENKAMP, Herbert J. Economics and federal antitrust policy. 

Op. cit., 1985, p. 291 e 397; e HOVENKAMP, Herbert J. Patents, property and competition policy. 

College of Law, University of Iowa, Legal Studies Research Paper, Iowa, number 09-05, abril, 2009, 

Revisado. Disponível em Social Science Research Network Electronic Library: 

<http://ssrn.com/abstract=1338899>. Acesso em: 10 ago. 2011, p. 4. “One aspect of this paradigm shift in 

rhetoric from monopoly to property is that there is considerably less room for antitrust challenges to 

patent practices today than there was thirty and more years ago. While competition policy is thought to 

have a great deal to say about monopoly, it is seldom concerned with problems pertaining to property 

rights as such, and almost never to simple claims about the scope of property rights. This is doubly true in 

the case of patents because they are a creature of federal law. Antitrust generally has no business 

interfering in the legal regime created by another body of federal rules, even if those engaged in 

formulating competition policy believe that regime is deficient”. 
50

 O texto constitucional brasileiro traz a garantia à propriedade em seu artigo 5º. Ver: CERQUEIRA, 

João da Gama. Tratado da propriedade industrial – da propriedade industrial e do objeto dos direitos. 

Op. cit., 2010, v. I, p. 99, nota 251: “Não se deve confundir o direito sobre a invenção, a marca etc., que 

são direitos privados subjetivos, como o direito à garantia constitucional dessa propriedade, que constitui 

direito público subjetivo, reconhecido e assegurado por uma norma de direito público constitucional; nem 
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O Estado, desse modo, exerce, em relação à proteção dos direitos de 

propriedade intelectual, sua função legislativa, qual seja, a de edição da lei que constitui 

o direito de propriedade intelectual,
51

 a de estabelecer os princípios relacionados aos 

direitos de propriedade intelectual, por meio da própria Constituição Federal
52

 que 

protege esses direitos, e a de administração pública, por meio dos órgãos auxiliares da 

administração pública indireta, que realiza a análise, os registros e as concessões desses 

direitos aos seus respectivos criadores. 

A constituição dos direitos de propriedade intelectual e sua garantia de 

proteção jurídica são exercidas pelas legislações nacionais de cada um dos países, 

existindo, assim, uma intervenção do Estado no domínio da propriedade intelectual, que 

é manifestada por uma complexa atuação administrativa pública, com a finalidade de: a) 

avaliar a presença das condições de que dependem o reconhecimento e a proteção dos 

direitos; b) dar publicidade aos atos relativos à concessão dos direitos, à sua extinção e 

às alterações da propriedade – indispensável à segurança das relações jurídicas; e c) 

zelar pelos interesses de ordem pública e pelos da coletividade. 

Importante estudar, diante do exposto – como será feito abaixo – a forma 

como a lei, que cria os direitos de propriedade intelectual é aplicada e deve ser 

interpretada. 

                                                                                                                                                                          
com o direito da mesma natureza, que tem o particular, de exigir do Estado, uma vez satisfeitas as 

condições legais, o reconhecimento de seu direito”. 
51

 No Brasil, especialmente a Lei n. 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade 

industrial, a Lei n. 9.610/98, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais, a Lei n. 

9.456/97, que institui a proteção de cultivares, a Lei n. 11.484/2007, que dispõe sobre a proteção à 

propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, a Lei n. 9.609/98, que dispõe sobre a 

proteção da propriedade intelectual de programa de computador, e a Lei n. 8.884/94 e a Lei n. 12.529/11, 

que dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica. 
52

 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 prevê a garantia à propriedade intelectual e 

aos direitos a ela relacionados nos incisos IX, XXII, XXVII, XXVIII e XXIX do artigo 5º, conforme 

segue: “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] IX - é livre a expressão da atividade 

intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; [...] XXII - é 

garantido o direito de propriedade; [...]XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, 

publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; XXVIII - 

são assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à 

reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; b) o direito de fiscalização 

do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes 

e às respectivas representações sindicais e associativas; 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”. 
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As leis aplicadas aos direitos de propriedade intelectual são, em sua 

essência, criadas para estimular o comércio, a indústria e os inventores de novos bens 

intelectuais, protegendo e favorecendo os interesses desse setor da economia, que se 

“revestem da mais alta importância e que devem prevalecer enquanto não prejudicarem 

a ordem pública e não violarem a lei ou não ofenderem direitos de terceiros”.
53

 

Dessa forma, a aplicabilidade e interpretação do Estado das leis voltadas 

para a proteção dos direitos de propriedade intelectual devem ser feitas de acordo com 

os interesses do comércio e da indústria, apenas limitadas pelas restrições indicadas 

acima, quais sejam: quando prejudicar a ordem pública, violar lei ou ofender direitos de 

terceiros.
54

 

Adicionalmente à funcionalidade das leis voltadas à proteção dos direitos de 

propriedade intelectual indicada acima, que se relaciona aos interesses do comércio e da 
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 Em relação à infração à ordem pública como restrição ao uso dos direitos de propriedade intelectual, 

João da Gama Cerqueira traz a ideia da existência de um equilíbrio que pode ser também estendido às 

demais restrições aplicadas ao uso dos direitos de propriedade intelectual. Segue a argumentação escrita 

pelo autor em CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial – da propriedade 

industrial e do objeto dos direitos. Op. cit., 2010, v. 1, p. 122-4: “As leis de propriedade industrial podem 

ainda ser interpretadas e aplicadas tendo-se em vista a ordem pública, grandemente interessada nessa 

matéria, de modo que não se lhe sobreponham meros interesses individuais e, principalmente, convenções 

privadas que possam afetar os interesses da coletividade e burlar a aplicação do direito. Não se deve, 

porém, abusar deste conceito, invocando, sem propósito ou a propósito de tudo, os interesses da ordem 

pública ou da coletividade para cercear o exercício dos direitos da propriedade industrial e prejudicar 

injustamente as classes interessadas. Os interesses de ordem pública constituem, apenas, limites ao 

exercício normal desses direitos, como ao de todos os direitos individuais, sujeitos, como estão, ao bem 

público, às necessidades da defesa do bem-estar, da paz e da ordem coletiva [...]. A regra é a liberdade; a 

exceção, os limites que lhe são impostos. Assim, sempre que algum interesse superior ao Estado ou da 

ordem pública não se opuser ao exercício amplo do direito, nenhuma restrição pode ser imposta com 

detrimento da pessoa beneficiada pela lei”. 
54

 Em relação à finalidade dos direitos de propriedade intelectual e seus efeitos se usados 

inadequadamente, ver: STIGLITZ, Joseph E. Knowledge as a global public good. Op. cit., 1999, p. 312: 

“Initial knowledge is a key input into the production of further knowledge, and thus the design of the 

patent system can dramatically affect the overall pace of innovation. An excessively broad patent system 

(for example, with long-lived patents of broad scope) can raise the price of one of the most vital inputs 

into the innovative process and thus reduce the pace of follow-on innovations, even as it may provide 

returns to those making the original innovation. As a result the overall pace of technical progress may be 

slowed. Worries about the adverse effects of excessively strong intellectual property protection have been 

brought home by the US government‟s recent antitrust suit against Microsoft, which has allegedly 

attempted to leverage the power associated with its control of the dominant personal computer operating 

system (itself a consequence of important network externalities that result in huge advantages associated 

with the establishment of an industry standard; Katz and Shapiro 1985) to a broader dominance in 

application software. Many industry experts believe that in doing so, Microsoft may have retarded the 

pace of innovation in the computer industry”. Para uma análise aprofundada sobre direito da concorrência 

e mercado de software, ver: KATZ, Michael L.; SHAPIRO, Carl. Antitrust in software markets. In: 

EISENACH, Jeffrey A.; LENARD, Thomas M (Ed.). Competition, innovation and the microsoft 

monopoly: antitrust in The digital marketplace. Boston, Massachusetts: Kluwer Academic Publishers for 

The Progress & Freedom Foundation, 1998. p. 29-81. Disponível em: 

<http://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/software.pdf>. Acesso em: 31 out. 2011. 
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indústria, está seu papel de repressão à concorrência desleal. As leis de proteção da 

propriedade intelectual podem se referir tanto de modo genérico à concorrência desleal, 

como dispor especificamente aos privilégios de invenção, desenhos e modelos 

industriais, marcas e nome empresarial, que seria a concorrência desleal específica. 

Essas leis têm como objetivo a proteção dos direitos de propriedade intelectual contra a 

concorrência desleal, seja no comércio seja na indústria, sendo leis de proteção a 

determinada espécie de direito e se destinam a determinadas pessoas, tendendo, 

sobretudo, a assegurar a lealdade e a boa-fé da concorrência industrial e comercial no 

que se refere a elementos essenciais ao desenvolvimento e evolução da economia 

voltada ao comércio e indústria.
55

 

A aplicação das leis relacionadas aos direitos de propriedade intelectual 

deve, portanto, ocorrer de forma rigorosa contra seus infratores, mas de forma benigna 

aos seus titulares. A interpretação e aplicação das leis relacionadas aos direitos de 

propriedade intelectual não devem se realizar segregadas de suas premissas e objetivos 

indicados acima, sendo levados em consideração os princípios da lealdade e da boa-fé, 

que, aliás, não se aplicam a apenas esse direito, mas a todos os direitos individuais. 

Deve prevalecer na aplicação e interpretação dos direitos de propriedade intelectual a 

ética e a liberdade da concorrência, reprimindo-se os usos inadequados e egoísticos do 

indivíduo. 

Particularmente em relação aos princípios previstos na CRF e ao direito 

positivo da propriedade intelectual, esses “resultam, lógica e forçosamente, as garantias 

individuais da propriedade industrial, cujas leis a outra coisa não visam senão à proteção 

do trabalho intelectual e de seus resultados econômicos, no campo da indústria e do 

comércio”.
56

 

A proteção dos direitos da propriedade intelectual, nesse sentido, tem o 

condão de garantir ao seu titular a possibilidade de impedir sua utilização por terceiros, 

gerando assim uma exclusividade, que seria, por exemplo, um dos efeitos gerados pela 

proteção dos direitos de propriedade intelectual na economia. O domínio, monopólio e 
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 ASCARELLI, Tullio. Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales. Op. cit., 1970, p. 8 e 158 

e ss. 
56

 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial – da propriedade industrial e do 

objeto dos direitos. Op. cit., 2010, v. I, p. 108. 
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exclusividade
57

 de uso do bem intelectual são característicos da proteção da propriedade 

intelectual e geram efeitos no comércio e na indústria, de diversas proporções, podendo 

ser de caráter benéfico ou, ainda, se não utilizados de forma adequada, maléfico, 

chegando a atingir, por exemplo, a livre iniciativa e a concorrência. 

À medida que a propriedade intelectual se relaciona, assim, com o trabalho 

intelectual e seus resultados econômicos, verifica-se que as normas aplicadas à 

propriedade intelectual estão intimamente ligadas ao direito industrial,
58

 que tende, 
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 Os termos “domínio” e “monopólio” são utilizados de forma distinta na doutrina, razão pela qual foram 

citados nesse estudo de forma separada e não se fez uma escolha entre um ou outro. A respeito dessa 

distinção, ver: EASTERBROOK, Frank H. Intellectual property is still property. Op. cit., 1990, p. 111, 

nota 7: “Economists hotly debate the optimal length of the patent period in a way they do not debate the 

length of the payment stream for printing presses. Three things underlie this difference: Printing presses 

wear out in a way that ideas don´t; an invention has the potential do dominate an entire market (to 

monopolize) in a way that physical assets rarely do; and new ideas incorporate old ideas, creating difficult 

problems of tracing and compensating the contributions. Much of the time, however, we can put these 

differences aside. Ideas do „wear out‟; they are superseded by newer and better approaches. Most patents 

are unsuccessful, and the returns to even the successful inventions taper down before the end of the 

seventeen-year period. We grant perpetual life to trademarks and trade secrets, and life exceeding one 

hundred years to copyrights (technically, the life of the author plus fifty years), precisely because the 

force of competition from other marks and writings is evident. Copyright and trademark law cover 

expression but not ideas; copyright and trade secret law do not interfere with independent creations. 

Patents‟ potential to monopolize is more serious because now and again an idea proves to be the 

cornerstone of a flourishing technology. One essential patent might entitle the inventor to control gasoline 

cracking, plain-paper copying, and so on, with later inventions improving the original idea but not 

dispensing with it. Yet patents grant the first inventor the right to exploit the idea even though many other 

persons might have come up with it soon thereafter, so that the patent holder‟s contribution to social 

welfare – the value of the idea during the time before someone else would have devised it – is 

dramatically less than the allocative loss from an enduring monopoly. It is important to understand, 

however, that the monopoly return comes from horizontal control of the entire market, something that 

should be set aside for separate analysis. The tracing problem arises because new ideas stand on the 

shoulders of old ideas, and as time passes it becomes difficult to determine how much of the latest idea is 

attributable to some older one (more likely, to thousands of older ones). If patent holders never behaved 

strategically, we could disregard the problem because after a time they could not collect royalties 

covering the costs of tracing; ideas then would be in the public domain in fact if not in law. Rent-seeking 

behavior is possible, however; patent owners could threaten costly litigation, and the large number of 

sources of a contemporary product would expose the producer to demands from many sources. Patent 

pools (analogous to the „blanket license‟ used in the music industry) would alleviate much but not all of 

this and would encounter antitrust problems of their own. So the costs of tracing supply a strong argument 

for an arbitrary cutoff in intellectual property rights. Daily treatment of intellectual property, however, 

cannot be held in thrall to complex arguments about monopoly and tracing”. 
58

 Embora na tradicional doutrina comercialista o direito industrial seja um ramo à parte – excepcional e 

derrogatório do direito da concorrência. Ver: FILHO, Calixto Salomão. Direito concorrencial – as 

condutas. Op. cit., 2003, p. 127; e ASCARELLI, Tullio. Teoría de la concurrencia y de los bienes 

Inmateriales. Op. cit., 1970, p. 179-8, segundo o qual, há uma função integrativa do direito da 

concorrência, a qual visa a sua aplicação todas as vezes que não há direito absoluto derivado de criação 

intelectual: “Pero también sobre el terreno de las consecuencias interpretativas inmediatas, la discusión no 

es irrelevante, porque, em sustancia, cuantos sostienen que la disciplina de la concurrencia desleal 

sanciona un derecho absoluto sobre la clientela, terminan por hacer de la libertad de concurrencia casi una 

excepción o por lo menos un límite al pretendido derecho sobre la clientela, mientras negando dicho 

derecho, la libertad de la concurrencia constituye la premisa de la disciplina y la represión de la 
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essencialmente, a proteger de forma igual, mas mais abrangente, o trabalho e seus 

resultados: “proteção às criações de espírito, proteção às invenções industriais, proteção 

às marcas que identificam e distinguem as mercadorias, proteção ao nome do 

comerciante e do industrial, proteção à atividade lícita do comércio e da indústria no 

campo da concorrência, proteção à liberdade do trabalho, proteção especial às pessoas 

que concorrem para a produção das riquezas”.
59

 

Carvalho de Mendonça indicou, inclusive, como objeto do direito industrial, 

a atividade industrial, em sua ampla compreensão, abrangendo “duas seções 

independentes, uma da propriedade industrial e a outra a do trabalho”.
60

 

A proteção da propriedade intelectual por meio dos direitos concedidos 

pelas leis a ela aplicadas assegura, portanto, uma verdadeira propriedade, conforme 

exposto acima, sendo, diante de tal situação, exclusivos, e, como tais, podendo gerar, 

como todo direito que assegura exclusividade, o poder de ação, que no âmbito de sua 

aplicabilidade, resulta a “falsa ideia de um privilégio excepcional”.
61

 

Ao analisar os direitos de propriedade intelectual em si, verifica-se, diante 

do anteriormente exposto, que, no que se refere aos princípios e normas do direito da 

propriedade intelectual, essa propriedade os encontra “destinados a delimitar as 

pretensões e as faculdades dos titulares de invenções, marcas, desenhos industriais e 

obras de autoria, normalmente reunidos em „direitos de exclusividade‟ ou „direitos de 

exclusivo‟”,
62

 estando essa exclusividade relacionada à chamada “reward theory”, que 

                                                                                                                                                                          
concurrencia desleal es entendida como complemento de la misma libertad de la concurrencia a los fines 

de la eficiencia de ésta”. 
59

 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial – da propriedade industrial e do 

objeto dos direitos. Op. cit., 2010, v. I, p. 110: “De acordo com essa concepção, incluímos no quadro do 

direito industrial a propriedade intelectual, compreendendo a propriedade literária, científica e artística e 

a propriedade industrial, a regulamentação geral do trabalho e sua organização particular, bem como tudo 

o que se relaciona diretamente com a indústria em sentido restrito, excluída a matéria estritamente 

comercial”. 
60

 MENDONÇA, Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. 2ª ed. Rio de Janeiro, 1933 (nova 

tiragem), v. 1, p. 34, nº 11. 
61

 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial – da propriedade industrial e do 

objeto dos direitos. Op. cit., 2010, v. I, p. 124: “As leis da propriedade industrial não são leis de exceção, 

não constituem direito excepcional, mas, simplesmente, direto especial; e os direitos que asseguram, por 

sua vez, não constituem privilégios, no sentido próprio desta palavra, isto é, no sentido de vantagens 

outorgadas em benefício de certa pessoa, com exclusão de outras e com derrogação do direito comum, de 

modo a admitir a interpretação restritiva de norma jurídica ou dos próprios direitos por ela reconhecidos”. 
62

 BASSO, Maristela. Propriedade intelectual e importação paralela. Op. cit., 2011, p. 204. 
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se refere à garantia de uma exclusividade como recompensa pelos investimentos 

realizados em pesquisa e desenvolvimento até chegar à inovação.
63

 

O escopo dessa recompensa pelos investimentos realizados para alcançar os 

direitos de propriedade intelectual decorrentes do domínio normativo previsto nas 

legislações de propriedade intelectual que os concedem poderia ser determinado por 

alguns fatores, que, caso não existam, provocariam uma ausência de incentivos à 

proteção dos direitos de propriedade intelectual. Nesse sentido, Maristela Basso ensina: 

 

Em sua opção político-legislativa, esse domínio normativo busca 

oferecer incentivos suficientes para que autores e inventores 

mantenham seus esforços criativos e inovadores nos mercados, a partir 

de estratégias e comportamentos específicos. A ausência de direitos da 

propriedade intelectual (ou sua limitação ou banimento pelo direito da 

concorrência) pode ser um fator de desestímulo para a proteção, por 

razões óbvias, dentre elas: 

(i) os direitos de propriedade intelectual oferecem incentivos para a 

manutenção da atividade criativa e inovadora das empresas nos 

mercados; os potenciais efeitos do free-riding e das importações 

paralelas nos mercados da inovação seriam a paralisação dos 

incentivos; 

(ii) direitos de propriedade intelectual determinam a disseminação da 

inovação. Sem a proteção dos direitos de propriedade intelectual, os 

criadores seriam levados a manter suas inovações em segredo; no 

campo das marcas, a ausência de proteção envolveria a perda de 

incentivos de aprimoramento dos sinais distintivos de produtos e 

serviços (i.e., qualidade, distintividade); 

(iii) além disso os direitos de propriedade intelectual oferecem às 

partes em contratos de licenciamento proteção contra atos de violação 

por terceiros nos mercados, além de maior potencial para 

comercialização de produtos; direitos de propriedade intelectual 

também promovem novos negócios relativos ao licenciamento e 

transferência de tecnologia entre agentes econômicos mais aptos a 

explorá-las economicamente nos mercados.
64-65
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 HEINEMANN, Andreas. The contestability of IP-protected markets. In: DREXL, Josef (Ed.). Research 

Handbook on Intellectual Property and Competition Law. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing 

Limited, 2008, p. 69: “It is true that one of the classical patent theories is „reward theory‟, according to 

which the grant of an exclusive right is the reward for having made an invention.”. Nesta mesma obra, 

Heinamann esclare que “the other theories are the incentive theory, the disclosure theory and the natural-

law theory of intellectual property”. Mesmo essa teoria nunca questionou uma recompensa absoluta por 

meio dos diretos de propriedade intelectual que blindasse a aplicação das leis gerais. 
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 BASSO, Maristela. Propriedade intelectual e importação paralela. Op. cit., 2011, p. 204-5. 
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 A respeito dos objetivos dos direitos da propriedade intelectual, ver também: HEINEMANN, Andreas. 

The contestability of IP-protected markets. Op. cit., 2008, p. 69-70: “the very goal of IPRs is to exclude 

competition by imitation in order to promote competition by innovation, including substitution”. Em 

relação ao desestímulo à proteção dos direitos de propriedade intelectual a que se refere Maristela Basso 

na citação em questão pode ser explicado, do ponto de vista econômico, por Richard Posner em 

POSNER, Richard. Economic analysis of law. Op. cit., 2003, p. 38: “[...] In particular, the dynamic 
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A exclusividade, que é um incentivo, portanto, para a proteção dos direitos 

de propriedade intelectual, gera, por outro lado, restrições à liberdade de comércio e 

indústria e aos direitos da coletividade, que é natural e legítima, se o direito e a forma 

como são utilizados são assim previstos. Na hipótese de existir uma excessiva proteção 

dos direitos de propriedade intelectual, a coletividade passa a ser prejudicada e, 

consequentemente, o equilíbrio entre a proteção dos direitos de propriedade intelectual e 

o desenvolvimento econômico, por meio da evolução tecnológica e comercial, também 

são afetados, na medida em que o excesso de proteção desses direitos restringiria a 

inovação.
66

 

Mas de que forma verificar qual seria a adequada proteção dos direitos de 

propriedade intelectual? Se os mercados fossem todos iguais, desenvolvendo-se da 

mesma forma e nível tecnológico, utilizando-se da mesma estrutura tecnológica e 

apresentando-se completa disseminação de conhecimento, não haveria assimetria de 

informações e, dessa forma, qualquer um poderia promover a inovação. Porém, não 

haveria motivos econômicos suficientes para os recursos destinados a tanto, uma vez 

que não haveria retorno dos gastos realizados com pesquisa e desenvolvimento. Nesse 

sentido, a intervenção do Estado caracteriza-se como forma de eliminar essa falha de 

mercado decorrente da proteção excessiva ou dos usos abusivos dos diretos de 

propriedade intelectual, que passa a adequar a proteção dos direitos de propriedade 

intelectual com o estabelecimento de parâmetros mínimos de proteção; e, em relação ao 

uso dos direitos de forma inadequada ou abusiva, o Estado utiliza-se de outros institutos 

                                                                                                                                                                          
rationale for property rights is readily applied to the useful ideas that we call inventions. Suppose that it 

costs $10 million to invent a new type of food blender, the marginal cost of producing and selling the 

blender once it is invented is $50 (why is the $10 million not a marginal cost?), and the estimated demand 

is for 1 million of the blenders (we can for present purposes ignore the fact that demand will vary with the 

blender‟s price). Unless the manufacturer can charge $60 per blender, he will not recoup his costs of 

invention. But if other manufacturers face the same marginal cost as he, competition will (in the absence 

of patents), bid the price down to $50, the effort at recoupment will fail, and anticipating this the 

manufacturer will not make the invention in the first place; he won´t sow if he won´t be able to reap. 

Moreover, in a world without patents, inventive activity would be biased toward inventions that could be 

kept secret, in just the same way that an absence of property rights in physical goods would bias 

production toward things that involve minimum preparatory investment […]”. 
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 STIGLITZ, Joseph E. Knowledge as a global public good. Op. cit., 1999, p. 312: “Initial knowledge is 

a key input into the production of further knowledge, and thus the design of the patent system can 

dramatically affect the overall pace of innovation. An excessively broad patent system (for example, with 

long-lived patents of broad scope) can raise the price of one of the most vital inputs into the innovative 

process and thus reduce the pace of follow-on innovations, even as it may provide returns to those making 

the original innovation”. 
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do direito, por exemplo, do direito da concorrência, para aqueles usos do direito de 

propriedade intelectual que geram efeitos nocivos à concorrência e à livre iniciativa, 

reprimindo-os. 

Existiria, dessa maneira, “de um lado, a propriedade, a exigir a interpretação 

ampla da lei, de modo a se lhe assegurar a plenitude; de outro, as restrições impostas à 

liberdade de indústria e comércio, a reclamar a interpretação restritiva da lei”.
67

 Isto é, 

existiria um “conflito”, mas que seria apenas aparente – razão pela qual está entre aspas 

–, entre o direito de propriedade intelectual e o direito da concorrência, que pode ser 

resolvido, todavia, facilmente, utilizando-se da interpretação estrita da lei, já na criação 

dos limites ao exercício normal dos direitos de uso exclusivo e no cerceamento da 

liberdade de comércio e indústria.
68

 Mas se não é permitido utilizar a interpretação da 

lei para restringir o direito por ela assegurado, exceto em relação aos limites decorrentes 

pelo direito de terceiros, não há que se falar, da mesma forma, em interpretá-la de modo 

a ampliar o conteúdo dos direitos além dos termos em que a lei o estabelece, tampouco 

se estender aos termos do título que o representa. Em outras palavras, ao titular dos 

direitos de propriedade intelectual deve-se reconhecer tudo aquilo que nesses direitos se 

contém, dando-se a esses direitos sua maior amplitude até o limite que não ofenda o 

direito de terceiros, sendo certo que lhe será restringida, no caso contrário, sua extensão. 

Um regime padronizado de proteção dos direitos de propriedade intelectual 

poderia promover, ou ao menos incentivar, o equilíbrio entre o uso dos direitos de 

propriedade intelectual e a intervenção estatal, por meio de políticas de repressão à 

concorrência desleal e aos abusos dos direitos de propriedade intelectual, além de 

facilitar a disseminação de tecnologia e acesso ao conhecimento, contribuindo, assim, 

para o desenvolvimento tecnológico e social. 
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 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial – da propriedade industrial e do 

objeto dos direitos. Op. cit., 2010, v. I, p. 124. 
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 A respeito da discussão existente entre conflitos de princípios e regras, ver: DWORKIN, R. A matter of 

principle. Cambridge/London: Harvard University Press, 1985; FILHO, Calixto Salomão. Direito 

concorrencial - as estruturas. 3ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 207, nota 39; GRAU, Eros 

R. A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação crítica). 2ª ed., São Paulo: Ed. RT, 1991; 

7ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2002; 11ª ed., 2006. A respeito da harmonia dos princípios 

aplicáveis aos direitos de propriedade intelectual e concorrência e a ilusória existência de conflitos entre 

ambos, ver: KALLAY, D. The law and economics of antitrust and intellectual property – an austrian 

approach. Op. cit., 2004. 
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Uma forma de padronização de proteção dos direitos de propriedade 

intelectual é encontrada no Acordo TRIPS, que estabelece padrões mínimos de proteção 

desses direitos aos membros da OMC. 

 

 

1.1.4 Proteção internacional da propriedade intelectual 

 

 

A origem das normas de direito internacional relacionadas à proteção da 

propriedade intelectual pode ser encontrada nas Convenções da União de Paris (1883) e 

da União de Berna (1886). Com a criação da ONU, essas duas Uniões se juntaram a 

outras criadas posteriormente, como é o exemplo das Uniões de Madri (1891), 

formando a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).
69

 Todavia, a 

autonomia das Uniões continua coexistindo no direito internacional. Muito embora suas 

sanções não sejam de caráter punitivo, o objetivo dessas normas internacionais é a 

obtenção da harmonização e uniformidade entre as legislações nacionais dos Estados, 

quando tratarem sobre propriedade intelectual. Por esse e outros motivos é que foi 

considerado o tema da propriedade intelectual na Rodada do Uruguai do GATT, que se 

iniciou em 1986, com o objetivo de vincular as regras da OMPI e seus princípios ao 

comércio internacional.
70
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 OMPI é a sigla utilizada pelos países de língua latina para a Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual, constituída oficialmente a partir da Convenção de Estocolmo, em 14 de julho de 1967 (Artigo 

1º), emendada em 28 de setembro de 1979. Em inglês a OMPI é conhecida como WIPO - World 

Intellectual Property Organization. 
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 Sobre as negociações da Rodada do Uruguai e seus resultados, ver: CERVIÑO, Alberto; PRADA, 

Cerro. GATT y propiedad industrial. [S. 1.: s.n.], [19-?]; COSTA, Lígia. OMC: Manual prático da 

Rodada do Uruguai. São Paulo: Editora Saraiva, 1996; FLORY, Thiébaut. La communauté européenne et 

le GATT: evaluation des accords du Cycle d‟Uruguay. Renne: Apogée, 1995; GERVAIS, Daniel. The 

TRIPS Agreement: drafting history and analysis. London: Sweet & Maxwell, 1998; KHAVAND, 

Fereydoun A. Le nouvel ordre commercial mondial: du GATT à l‟OMC. Paris: Nathan, 1995; LAFER, 
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2002; URUGUAY ROUND (1987-1994). Trade Negotiations Committee. “The dunkel draft” fom the 
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MITELMAN, Carlos. Marcas y patentes en el GATT: régimen legal. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 

1997. 
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No fim do século XIX, com as Convenções das Uniões de Paris e de Berna 

(1883/1886), iniciou-se a proteção da propriedade intelectual, a partir das quais esta 

pode ser estudada segundo o “modelo tradicional ou histórico”.
71-72

 Por outro lado, 

levando-se em consideração a atual conjetura internacional, tal proteção é influenciada 

pela OMPI (1967) e pelo Acordo TRIPS (1994). 

Historicamente, as Convenções da União de Paris (1883) e da União de 

Berna (1886) precederam a criação da OMPI (1967), cuja personalidade jurídica 

internacional ocorre apenas em 1974. Ambas as Convenções atuaram de forma a unirem 

elementos normativos para uma melhor sistematização jurídico-normativa atinentes a 

cada uma delas, razão pela qual se criou a OMPI, cuja função delegada à sua 
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 BASSO, Maristela. O direito internacional da propriedade intelectual. Op. cit., 2000, p. 19. 
72

 Em relação às condições e práticas anticoncorrenciais relacionadas aos direitos de propriedade 

intelectual, embora constante do Acordo TRIPS, que foi o primeiro acordo internacional a amplamente 

reconhecer a necessidade de seu controle, a Convenção de Paris para a Proteção Internacional da 

Propriedade Industrial (1883), em seu artigo 5A(2) traz menção, apesar de forma mais abrangente, à 

prevenção aos abusos que talvez resultem do exercício da exclusividade conferida por patentes. Conforme 

consta do mencionado artigo 5A(2) da Convenção de Paris, estabelece-se uma base para corrigir 

condições e práticas anticoncorrenciais, embora tenha se dado de forma limitada para definir os tipos de 

práticas que constituiriam abuso. Ou seja, apenas se refere à “failure to work” e também às patentes, não 

fazendo referência às práticas, por exemplo, de marcas. O artigo 10bis da Convenção de Paris somente se 

refere à proteção contra atos de concorrência desleal, isto é, “act of competition contray to honest 

practices in industrial or commercial matter”. A Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias 

e Artísticas (1886) traz uma exceção aos Tratados e Convenções Internacionais, bem como às normas de 

direito nacionais que se referem ao direito de propriedade intelectual, qual seja, a de que não proíbe a 

aplicação, pelos membros desta Convenção, de controle administrativo sobre os direitos de propriedade 

intelectual, apesar de o direito antitruste não existir enquanto disciplina à época em que a Convenção de 

Berna era ratificada pelos Estados, admite-se hoje que a reserva prevista em seu artigo 17 estabeleça, 

dentre outras, a aplicação do direito antitruste nacional. Para Andreas Heinemann, “essa constatação 

aplica-se igualmente àquelas convenções que não estabelecem reservas gerais, como a cláusula contida no 

artigo 17 da Convenção de Berna”. Nesse sentido, relaciona o autor esse artigo com o artigo 10bis da 

Convenção de Paris acima indicado: “Exemplo disso é que o artigo 10bis da Convenção de Paris somente 

diz respeito aos atos de concorrência desleal e não ao direito concorrencial. Por outro lado, é importante 

verificar a reserva especial estabelecida no art. 5.A(2) da Convenção de Paris de 1883, autorizando os 

Estados-membros da União a emitir licenças compulsórias, para “prevenir os abusos que poderiam 

resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de 

exploração”. Ver: HEINEMANN, Andreas. Antitruste internacional e propriedade intelectual. JUNIOR, 

Edson Beas Rodrigues; POLIDO, Fabrício P. (Orgs.). Propriedade intelectual: novos paradigmas, 

conflitos e desafios. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. Esse artigo trata de uma tradução e atualização 

realizada por Fabrício Pasquot Polido para o português do original, que foi publicado em decorrência da 

conferência realizada pelo autor no Seminário Intellectual Property and Free Trade Agreement: 

Multilateralism v. Bilateralism, realizado pela Intellectual Property Law School (IPLS) do Instituto de 

Estudos Europeus de Macau (IEEM), nos dias 28 e 29 de junho de 2005, conforme segue: HEINEMANN, 

Andreas. International antitrust and intellectual property. HEATH, Christopher; SANDERS, Anselm 

Kamperman (Eds.). Intellectual Property and Free Trade Agreement. Oxford and Portland, Oregon: Hart 

Publishing, 2007, Institute of European Studies of Macau (Instituto de Estudos Europeus de Macau). Para 

este estudo, será utilizado o artigo em sua versão em português, tendo em vista a sua atualização realizada 

por Fabrício Pasquot Polido antes de sua publicação, com a autorização e anuência do autor. 



55 

 

Assembleia Geral, é, justamente, a de coordenar as atividades desenvolvidas sob a égide 

das duas Convenções e da própria OMPI.
73

 

Além das Convenções acima mencionadas, a OMPI, possuindo uma 

sobreposição de funções, administra, dentre outros: as Convenções que definem 

classificações internacionais para as patentes (Estrasburgo, 1971); os bens e serviços 

sujeitos ao registro de marcas (Nice, 1957); os elementos figurativos das marcas (Viena, 

1973) e os desenhos industriais (Locarno, 1968); o Tratado de Washington (1970) de 

Cooperação em Matéria de Patentes (conhecido por PCT); o Acordo (1891) e o 

Protocolo de Madrid (1989) relativos ao Registro Internacional de Marcas; o Acordo de 

Haia (1925) referente ao Depósito Internacional de Desenhos Industriais; e o Acordo de 

Lisboa (1958) sobre Denominação de Origem, os quais geram a via internacional para 

os pedidos dessas modalidades de propriedade intelectual, a depositar na OMPI e dos 

organismos nacionais, ou, para o caso das patentes, do EEP; os Tratados de Direito de 

Marcas (1994) e de Patentes (2000), que estabelecem, sobretudo, as bases de 

harmonização de procedimentos.
74

 

Muitas são as normas de direito internacional aplicáveis aos direitos de 

propriedade intelectual; contudo, ressalta-se, primordialmente, o Acordo TRIPS,
75

 

também conhecido como “Ata Final da Rodada do Uruguai”, que entrou em vigor no 

Brasil na data de 1º de janeiro de 1995 e deu subsídios para a Lei da Propriedade 

Industrial (Lei n. 9.279, de 15 de maio de 1996), cujos artigos 8.2 e 40 são objetos deste 

estudo e a eles são destinados os Capítulos III e IV. 
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 Sobre a OMPI, ver: www.wipo.int. Acesso em: 07 nov. 2011. 
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 RODRIGUES, J. E. Ramos (orientador), Biodiversidade e Patentes: Visão crítica sobre o acesso aos 

recursos genéticos. JR. PHILIPPI, A.; ALVES, A. Questões de direito ambiental. Universidade de São 

Paulo, Faculdade de Saúde Pública, Faculdade de Direito, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Núcleo 

de Informações em Saúde Ambiental, São Paulo: Signus Editora, 2004. 
75

 Embora haja a primazia do progresso multilateral do Acordo TRIPS, deve-se ressaltar o fato da 

proteção dos direitos de propriedade intelectual ter sido reforçada pelos acordos bilaterais, que não trazem 

em si previsões relativas ao direito da concorrência. A respeito, ver: DRAHOS, Peter. Bilateralism in 

Intellectual Property. Disponível em: <http://www.maketradefair.com/assets/english/bilateralism.pdf>. 

Acesso em: 28 dez. 2010. No mesmo sentido, COTTIER, Thomas; GERMANN, Christophe. Teaching 

Intellectual Property, Unfair Competition and Anti-trust Law. In: TAKAGI, Yo; Allman, Larry; 

SINJELA, Mpazi A. (Eds.). Teaching of Intellectual Property – Principles and Methods. Cambridge, 

U.K.: World Intellectual Property Organization –WIPO / Cambridge University Press, 2008, p. 130 e ss., 

p. 162: “Bilateral trade negotiations aimed at concluding bilateral investment treaties and bilateral 

intellectual property agreements are being used by US and the EU to build more extensive protection for 

intellectual property than that set out in the TRIPS Agreement to the disadvantage of developing countries 

(the so-called TRIPS Plus standard)”. 
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Destacado como um dos mais importantes acordos internacionais, o Acordo 

TRIPS assim é chamado por tentar complementar as deficiências do sistema de proteção 

da OMPI e vincular, definitivamente, os direitos de propriedade intelectual ao comércio 

internacional.
76

 

Em relação à fase que antecede e caracteriza o contexto de negociação dos 

artigos 8.2 e 40 do Acordo TRIPS, houve uma consolidação do unilateralismo ou 

bilateralismo americano a partir de 1974, com a Section 301(a) do Trade Act, que 

autoriza o United States Trade Representative – USTR – a “promover ações quando um 

ato, política ou prática de um país estrangeiro afeta os direitos dos Estados Unidos 

estabelecidos em algum tratado comercial, ou injustificadamente sobrecarrega ou 

restringe o comércio dos Estados Unidos”.
77

 

A esse respeito, ressalta-se a evolução das legislações nacionais no controle 

de práticas anticoncorrenciais relacionadas aos direitos de propriedade intelectual, 

sobretudo dos países industrializados como, por exemplo, dos Estados Unidos, Japão, 

União Europeia e alguns de seus estados membros, em particular a Alemanha, que 

desenvolveram muito bem regras e controles dessas práticas, embora não haja uma 

uniformização dessas legislações.
78
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 O TRIPS trata-se da conclusão de estratégias globais de número relativo reduzido de empresas e 

organizações empresariais que perceberam o valor da propriedade intelectual antes de quaisquer outros. A 

respeito, ver as análises, motivos que ensejaram a redação do Acordo TRIPS e conclusões em: DRAHOS, 

Peter; BRAITHWAITE, J. Information feudalism – who owns the knowledge economy? London: 

Earthscan Publications, 2002. 
77

 BASSO, Maristela. Propriedade intelectual na era pós-OMC: especial referência aos países latino-

americanos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 18: “Não há dúvida de que o unilateralismo do 

„Special 301‟ levou, como acontece ainda hoje, muitos países a concordar com acordos internacionais e 

aceitar compromissos não cobiçados com vistas a evitar as possíveis sanções comerciais americanas. 

Além do mais, grande parte da ajuda americana a países em desenvolvimento já vinha atrelada à proteção 

da propriedade intelectual. em síntese, o unilateralismo/bilateralismo americano serviu para elevar o nível 

de proteção dos direitos de propriedade intelectual nos ordenamentos jurídicos dos países em 

desenvolvimento”. 
78

 UNCTAD/ICTSD. Resource Book on TRIPS and Development. Londres: Cambridge University Press, 

2005. Disponível em: <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/ResourceBookIndex.htm>. Acesso em: 16 

dez. 2008, p. 543. 
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1.1.5 Licenciamento de propriedade intelectual 

 

 

Os ordenamentos jurídicos nacionais e os internacionais relacionados aos 

direitos de propriedade intelectual reconhecem e garantem ao criador a propriedade de 

suas criações, conferindo-lhe um direito de uso e exploração, durante certo tempo, findo 

o qual o direito extingue-se e a invenção cai no domínio público, podendo ser, desde 

então, livremente empregada e explorada. 

Durante, portanto, determinado tempo, o titular dos direitos de propriedade 

intelectual tem a possibilidade de impedir que terceiros façam uso dos direitos a ele 

concedidos e assegurados por lei, salvo mediante sua autorização expressa. Essa 

autorização, no presente trabalho, será chamada genericamente de “licenciamento” do 

uso do direito de propriedade intelectual.
79

 

O licenciamento, em relação à propriedade intelectual, pode ocorrer por 

meio de um contrato, licença ou cessão, mas, para este estudo, será utilizada a expressão 

“licenciamento” para se referir ao contrato e à licença, uma vez que há diferenciação 

sobre os três institutos. O contrato seria a manifestação de vontade das partes em 

disponibilizar diretamente informações pelo tempo acordado entre elas, não havendo 

desafios doutrinários a respeito. A licença não é usualmente definida nos ordenamentos 

jurídicos, não havendo distinção em relação ao brasileiro, tratando-se de uma forma de 

circulação específica de bens imateriais, por meio da qual se autoriza o uso a terceiros, 

sem a titularidade original do bem ser transferida, havendo a cessão do uso e do gozo a 

terceiro, não sendo possível licenciar validamente mais do que se tenha direito. Por sua 

vez, a cessão, para o direito da propriedade intelectual, é entendida como a operação 

pela qual se transfere a propriedade do direito, seja uma marca, uma patente, um 

desenho industrial, um cultivar, de uma pessoa física ou jurídica para outra, deixando, o 
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 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial –  dos privilégios de invenção, dos 

modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais. Op. cit., 2010, v. II, t. I, p. 173: “A licença é o 

contrato pelo qual o concessionário da patente autoriza alguém a usar ou explorar a invenção, sem lhe 

transferir a propriedade. É um contrato especial, peculiar às patentes, que por sua natureza se assemelha à 

locação de coisas, a cujas regras se sujeita”. A respeito das teorias contrárias ver: Ibidem, notas 335 e 

336. 
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antigo proprietário, de ter qualquer disponibilidade sobre aquela informação da qual o 

direito é constituído.
80

 

No Brasil, desde a Lei n. 5.648/70 e do Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica sob as leis n. 4.137/62 e n. 8.884/94, bem como pela nova Lei n. 12.529/11, 

certas práticas relativas ao licenciamento de direitos de propriedade intelectual ou 

pedidos de patentes podem ser impugnados em face de seu eventual efeito 

anticoncorrencial. 

A repercussão do licenciamento dos direitos de propriedade intelectual 

reflete também na economia e seus efeitos em relação à livre iniciativa e ampla 

concorrência entre os agentes do mercado será objeto de estudo a seguir. 

 

 

1.1.5.1 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual 

Property – A experiência dos Estados Unidos da América 

 

 

Diante da possibilidade de usos indevidos ou de forma abusiva dos direitos 

de propriedade intelectual quando de seu licenciamento, gerando efeitos, assim, à 

concorrência, nos Estados Unidos, a Federal Trade Commission e o Justice Department 

elaboraram conjuntamente o Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual 

Property,
81-82

 em 1995, que estabelece que os direitos de propriedade intelectual afetam 
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 GNOCCHI, A. Licenças e roialties no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1960; 

CABANELLAS, G. J. Antitrust and direct regulation of international transfer of technology 

transactions: a comparison and evaluation. Weinheim, Deerfield Beach, Florida. Basel: Verlag Chemie, 

1984; ASSAFIM, João Marcelo. A transferência de tecnologia no Brasil: aspectos contratuais e 

concorrenciais da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005; FRANCO, Karin Klempp. 

A regulação da contratação internacional de transferência de tecnologia – perspectiva do direito de 

propriedade industrial, das normas cambiais e tributárias e do direito concorrencial. Dissertação de 

mestrado. Professor orientador: Professor Titular Dr. Calixto Salomão Filho. Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo – USP, Departamento de Direito Comercial, São Paulo, 2010. 
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 US Department of Justice and Federal Trade Commission. Antitrut Guidelines for the Licensing of 

Intellectual Property. 6 de abril de 1995. Disponível em: 

<http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/0558.htm>. Acesso em: 11 ago. 2011. FEDERAL TRADE 

COMMISSION – FTC. Report of the working group on the interaction between trade and competition 

policy to the general council. FTC, Justice Issue Guidance Regarding Antitrust Enforcement over 

Intellectual Property. Disponível em: <http://www.ftc.gov/opa/1995/04/intellec.htm>. Acesso em: 11 out. 

2011. 
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os mercados de bens, tecnologia e inovação, e, por essa razão, deveriam ser 

orientados.
83

 

Os princípios que norteiam esse guia produzido pelos Estados Unidos são 

três: primeiro, a propriedade intelectual é comparada às outras formas de propriedade 

(uma abordagem que contrasta com a jurisprudência que cria uma exceção à 

propriedade intelectual). 

Enquanto todas as propriedades dividem o poder de excluir outros, críticas a 

esse guia mencionam que diferentes formas de propriedade refletem diferentes 

capacidades de excluir.
84

 Por isso, ao analisar os efeitos concorrenciais dos contratos de 

licenciamento, o guia leva em consideração que os direitos de propriedade intelectual na 

indústria de redes profissionais levantam questões especiais sobre o domínio e as 

barreiras às entradas. 

Segundo, o guia reconhece que propriedade intelectual não necessariamente 

cria poder de mercado.
85

 Uma patente pioneira pode criar monopólio em um mercado, 

mas muitos produtos patenteados competem com substitutos diferenciados, que podem 
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 O precursor desse guia de licenciamento de propriedade intelectual foi o anúncio do reexame, em 1981, 

da divisão antitruste do Department of Justice dos Estados Unidos da América, que indicou sua visão 

negativa em relação às restrições per se em acordo de licença indicadas no Nine No-Nos. O Chefe da 

Seção de Propriedade Intelectual caracterizou, na oportunidade, a mudança do ponto de vista como uma 

segunda revolução. O resultado foi que, em 1988, o Department of Justice formalizou o seu 

posicionamento no Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations, adotando a regra da 

razão para licenças de patentes a fim de permitir o balanço de efeitos pró-competitivos da licença e de 

seus possíveis efeitos anticoncorrenciais em mercados relacionados. Ver: GILBERT, Richard; SHAPIRO, 

Carl; KAPLOW, Louis; GERTNER, Robert. Antitrust issues in the licensing of intellectual property: the 

Nine No-No‟s meet the Nineties. In: Brookings papers on economic activity. Microeconomics. Vol. 1997, 

1997, p. 283-349. 
83

 O mercado de tecnologia refere-se ao licenciamento e aquisição de tecnologias já existentes, enquanto 

que o mercado de inovação essencialmente refere-se ao mercado no futuro decorrente de pesquisas e 

desenvolvimentos. Ver: ABBOTT, Frederick M. Are the competition rules in the WTO TRIPS agreement 

adequate? In: Journal of International Economic Law. Vol. 7, nº. 3, Oxford University Press, 2004, p. 

695. Disponível em: 

<http://www.frederickabbott.com/uploads/687_1___competition_rules_of_trips_.pdf>. Acesso em: 10 

dez. 2010: “The technology market refers to licensing and acquisition of existing technologies, while the 

innovation market essentially refers to the market in future R&D”. Ibidem, “For the past two years the 

Federal Trade Commission has been studying the effects of IPRs on innovation markets in the United 

States, with evident concern that overprotection of IPRs may present risks to future innovation. This may 

signal the beginning of a shift towards another view of IPRs and market power, though conclusions are 

not yet reached”. 
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 PERITZ, Rudolph J. R. Competition policy and its implications for intellectual property rights in the 

United States. In: ANDERMAN, Steven D (Ed.). The interface between intellectual property rights and 

competition policy. United Kingdom: Cambridge University Press, 2007, p. 192. 
85

 Embora esta questão ainda seja controversa, como será exposto a seguir. Ver: PERITZ, Rudolph J. R. 

Competition policy and its implications for intellectual property rights in the United States. Op. cit., 2007, 

p. 242, nota 296. 
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ou não ser patenteados. Nesse sentido, o guia identifica três tipos de mercados em que 

contratos de licenciamentos podem ser afetados: aqueles para bens, tecnologia e 

inovação. 

O terceiro princípio trazido pelo guia norte-americano indica que combinar 

fatores complementares de produção por licenciamento é geralmente pró-competitivo, 

uma vez que os direitos de propriedade intelectual e os direitos da concorrência dividem 

objetivos comuns de promoção de inovação e aumento do bem-estar do consumidor.
86

 

Não obstante, os licenciamentos podem aumentar a competição tanto horizontal como 

vertical, esta última ocorrendo quando os licenciamentos envolvem produtos ou 

atividades em uma relação complementar, embora alguns prejuízos para a concorrência 

podem ocorrer como, por exemplo, a restrição de acesso a importantes insumos ou o 

aumento dos custos dos concorrentes. Por sua vez, quando as partes envolvidas em um 

contrato de licenciamento são concorrentes ou potenciais concorrentes, a concorrência 

horizontal é que é afetada, podendo alterar os preços, quantidades, qualidades ou 

variedades de bens e serviços adversamente tanto imediata como mediatamente. 

O guia identifica três zonas de segurança (safety zones), nas quais as 

autoridades antitruste norte-americanas não questionarão um contrato de licenciamento 

se uma restrição por ele causada não for anticompetitiva (um acordo de fixação de 

preços, por exemplo) e se um destes três critérios adicionais for encontrado: (i) para 

mercados de bens, se o licenciante e seus licenciados conjuntamente representarem não 

mais que 20% de cada mercado relevante significativamente afetado pela restrição; (ii) 

para mercados de tecnologia, se tiver ao menos quatro tecnologias substitutas 

independentemente controladas; (iii) para mercados de inovação, se tiver ao menos 

quatro entidades adicionais independentemente controladas capazes de conduzir 

pesquisa e desenvolvimento que poderia vir a substituir as atividades das partes 

envolvidas no contrato de licenciamento.
87
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 US Department of Justice and Federal Trade Commission. Antitrut guidelines for the licensing of 

intellectual property. Op. cit., 1995, p. 2. “The intellectual property laws and the antitrust laws share the 
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 US Department of Justice and Federal Trade Commission. Antitrut guidelines for the licensing of 

intellectual property. Op. cit., 1995, p. 22. “Because licensing arrangements often promote innovation 
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De acordo com o guia dos Estados Unidos, ao menos que uma licença esteja 

inserida em uma das chamadas safety zones, a Federal Trade Commission ou o 

Department of Justice Antitrust Division irá geralmente aplicar a análise da regra da 

razão para terminar sua legalidade.
88

 

Posteriormente, em 2003, a Federal Trade Comission – FTC norte-

americana publicou um relatório relacionado aos direitos de propriedade intelectual e o 

                                                                                                                                                                          
and enhance competition, the Agencies believe that an antitrust „safety zone‟ is useful in order to provide 

some degree of certainty and thus to encourage such activity. Absent extraordinary circumstances, the 

Agencies will not challenge a restraint in an intellectual property licensing arrangement if (1) the restraint 

is not facially anticompetitive and (2) the licensor and its licensees collectively account for no more than 

twenty percent of each relevant market significantly affected by the restraint. This „safety zone‟ does not 

apply to those transfers of intellectual property rights to which a merger analysis is applied. […] Whether 

a restraint falls within the safety zone will be determined by reference only to goods markets unless the 

analysis of goods markets alone would inadequately address the effects of the licensing arrangement on 

competition among technologies or in research and development”. Ibidem, p. 22, nota 29: “The antitrust 

„safety zone‟ does not apply to restraints that are not in a licensing arrangement, or to restraints that are in 

a licensing arrangement but are unrelated to the use of the licensed intellectual property”. e 30: “„Facially 

anticompetitive‟ refers to restraints that normally warrant per se treatment, as well as other restraints of a 

kind that would always or almost always tend to reduce output or increase prices”. Ibidem, p. 23: “If an 

examination of the effects on competition among technologies or in research development is required, and 

if market share data are unavailable or do not accurately represent competitive significance, the following 

safety zone criteria will apply. Absent extraordinary circumstances, the Agencies will not challenge a 

restraint in an intellectual property licensing arrangement that may affect competition in a technology 

market if (1) the restraint is not facially anticompetitive and (2) there are four or more independently 

controlled technologies in addition to the technologies controlled by the parties to the licensing 

arrangement that may be substitutable for the licensed technology at a comparable cost to the user. Absent 

extraordinary circumstances, the Agencies will not challenge a restraint in an intellectual property 

licensing arrangement that may affect competition in an innovation market if (1) the restraint is not 

facially anticompetitive and (2) four or more independently controlled entities in addition to the parties to 

the licensing arrangement possess the required specialized assets or characteristics and the incentive to 

engage in research and development that is a close substitute of the research and development activities of 

the parties to the licensing agreement”. 
88

 Se comparado com a jurisprudência das décadas de 1970 e início de 1980, por exemplo, a do caso Nine 

No-No‟s, segundo a qual certas cláusulas em contratos de licenciamento eram consideradas 

anticoncorrenciais – sem que o contexto econômico fosse considerado para o caso em concreto –, o 

modelo indicado acima [regra da razão] torna-se revolucionário. Os Nine No-Nos são: “1) Royalties not 

reasonably related to sales of the patented product; 2) Restraints on licensee‟s commerce outside the 

scope of the patent (tie-outs); 3) Requiring the licensee to purchase unpatented materials from the licensor 

(tie-ins); 4) Mandatory package licensing; 5) Requiring the license to assign to the patentee patents that 

may be issued to the licensee after the licensing arrangement is executed (exclusive grantbacks); 6) 

Licensee veto power over grant of further licenses; 7) Restraints on sales of patented products made with 

patented process; 8) Post-sale restraints on resale; 9) Setting minimum prices on resale of the patented 

products”. Ver HEINEMANN, Andreas. Antitruste internacional e propriedade intelectual. Op. cit., 2007, 

p. 443. “A mais importante orientação nas Diretrizes está justamente na ideia de que as „as agências 

enfatizarão os efeitos do contrato celebrado e não em seus aspectos formais‟. Portanto, no direito norte-

americano, não é o dispositivo abstrato do negócio de licenciamento, mas sim seus efeitos no mercado 

que são analisados do ponto de vista concorrencial. Há alguns ilícitos per se considerados, como a fixação 

de preços, divisão de mercado entre concorrentes. Fora dessas hipóteses de ilicitude per se, existe uma 

espécie de „safe harbour‟. Se os contratos não envolvem mercados, nos quais a participação conjunta das 

empresas-partes não exceda os 20%, então o negócio não é objeto de controle de comportamentos. Além 

de uma participação conjunta de 20%, a autoridade concorrencial é chamada a realizar um teste de 

razoabilidade, no qual se evidencia a aplicação da regra da razão”. 
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direito da concorrência,
89

 segundo o qual é possível destacar a ênfase dada para as 

políticas públicas com o objetivo de promover a inovação e os requisitos de bem-estar 

de forma a alcançar um apropriado equilíbrio entre os dois regimes legais.
90

 

 

 

1.1.5.2 Regulamento sobre Contratos de Transferência de 

Tecnologia – A experiência da União Europeia 

 

 

Na União Europeia, a partir de 2004, houve uma revisão do entendimento 

em relação ao direito da concorrência relacionado aos direitos de propriedade 

intelectual, especialmente sobre o mercado tecnológico, aumentando a sua flexibilidade 

com a diminuição das restrições às licenças concedidas, sob o entendimento de que os 

direitos de propriedade intelectual presumem poder de mercado
91

. 
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 FEDERAL TRADE COMMISSION. To promote innovation: the proper balance of competition and 

patent law and policy. 2003. Disponível em: <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf>. Acesso 

em: 05 nov. 2011. 
90

 ABBOTT, Alden F. The right balance of competition policy and intellectual property law: a federal 

trade commission perspective. In: PHILIP, Marsden (Ed.). Handbook of Research in Trans-Atlantic 

Antitrust. Cheltenham, U.K./Massachusetts, USA: Edward Elgar Publishing, 2007, p. 356-397, p. 356 e 

383: “The patent-antitrust interface is and will remain one of the most complicated areas of competition 

policy analysis. In recent decades American antitrust policy commendably has overcame its traditional 

hostility to patent rights and recognized that patent law, is a powerful tool for promoting welfare”. 
91

 ABBOTT, Frederick M. Are the competition rules in the WTO TRIPS agreement adequate? Op. cit., 

2004, p. 695. A respeito da história do direito da concorrência na Europa, desde a Grande Depressão de 

1873 que levaram a Áustria a plantar a semente da disciplina da concorrência na Europa, à Escola de 

Freiburg e políticas atuais da Europa sobre concorrência, ver: GERBER, David J. Law and competition in 

twentieth century Europe: protecting Prometheus. Oxford: Oxford University Press, 2003; GIOCOLI, 

Nicola. Competition vs. property rights: american antitrust law, the Freiburg School and the Early Years 

of European competition policy. In: Journal of Competition Law and Economics, publicado em 2007 e 

revisado em 2009. Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=987788>. Acesso em: 03 nov. 2011; 

KORAH, Valentine. Intellectual property rights and the EC competition rules. Oxford: Hart Publishing, 

2006; KORAH, Valentine. The interface between intellectual property and antitrust: the European 

experience. In: Antitrust Law Journal. Vol. 69, 2001, p. 801-839; BASEDOW, Jürgen. A modernização 

do direito comunitário da concorrência: uma história de conceitos inacabados. In: Revista de Direito da 

Concorrência. São Paulo: Publicação Oficial IOB, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, 

janeiro/março de 2008, n. 17, p. 11-25; FORGIONI, Paula Andrea. Os fundamentos do Antitruste. 3ª ed., 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 181 e ss., p. 181-2: “Como é cediço, a disciplina da 

concorrência, na Europa, é instrumental, ou seja, ligada aos fins da própria União Europeia, conforme 

consta estabelecido especialmente no art. 2º do Tratado CE. Desta feita, a concorrência não é um fim em 

si mesma, mas um instrumento, um meio de atingir-se o fim maior perseguido pela própria União. Em 

termos práticos, a concorrência instrumento significa que (i) a competição somente será protegida na 

medida em que propiciar a consecução dos objetivos lançados no art. 2º do Tratado CE e (ii) é possível o 

sacrifício da concorrência para atingir um fim maior” (grifos do autor). 
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A abordagem realizada na União Europeia, que se iniciou em 2004,  referia-

se a legalmente permitir tudo o que não estivesse expressamente proibido, utilizando-se 

dessa interpretação para analisar os contratos de licenciamento.92 

O novo Regulamento sobre Contratos de Transferência de Tecnologia não 

apresenta uma lista de negócios permitidos se analisados pelas normas de direito da 

concorrência previstas no Tratado que institui a Comunidade Europeia (TCE); apenas 

prevê, em seu artigo 2º,
93

 uma norma geral, remetendo-se ao artigo 81 do mesmo 

Tratado, não indo além de trazer exemplos de requisitos como, por exemplo, a carência 

de validade para exceção de certas restrições, tais como fixação de preços ou outras 

medidas para proteção territorial, assim como obrigações de retrolicenciamento com 

exclusividade. 

Todavia, mesmo a partir deste entendimento, a União Europeia, em 2004, 

emanou uma diretiva em relação aos contratos de transferência de tecnologia, segundo a 

qual, as condutas envolvendo exclusividade não eram amplamente aceitas.
94

 

 

 

1.1.5.3 A Carta de Havana 

 

 

Do ponto de vista convencional internacional, houve uma tentativa de se 

alcançar a elaboração de um documento internacional com relação ao direito da 

concorrência, inclusive aquele relacionado aos direitos de propriedade intelectual, qual 

seja, a Carta de Havana de 1948 da Organização Internacional do Comércio 

(International Trade Organization – ITO),
95

 que em seu artigo 46 trouxe um 
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 HEINEMANN, Andreas. Antitruste internacional e propriedade intelectual. Op. cit., 2007, p. 444. 
93

 Segue redação do artigo 2º do Tratado que instituiu a Comunidade Europeia: “Art. 2º - Nos termos do 

nº 3 do art. 81 do Tratado e nas condições previstas no presente regulamento, o nº 1 do art. 81 do Tratado 

é declarado inaplicável aos acordos de transferência de tecnologia concluídos entre duas empresas que 

permitam o fabrico de produtos contratuais”. 
94

 Commission Regulation (EC) No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the 

Treaty to categories of technology transfer agreements (Text with EEA relevance), publicada no Official 

Journal L 123 , 27/04/2004 P. 0011 – 0017. Disponível em: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0772:EN:HTML>. Acesso em: 07 nov. 

/2011. 
95

 Havana Charter for an International Trade Organization é o ato final (e os documentos a ele 

relacionados) da Conferência sobre Comércio e Emprego das Nações Unidas, realizada em Havana, 
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entendimento de seus membros sobre prevenção das restrições à concorrência e de 

cooperação com a OIC, prevenindo essas restrições, bem como permitindo aos países 

membros levar uma reclamação à OIC com base no fato de outro membro falhar ao 

lidar com situações relacionadas à concorrência. As práticas especificadas na Carta de 

Havana que o sistema de soluções de controvérsias da OIC teria conduzido incluíam 

condutas comerciais que evitavam, por meio de contratos de licenciamento, o 

desenvolvimento ou aplicação de tecnologia ou invenção patenteado ou não patenteado, 

bem como aquelas que estendiam o uso de direitos concedidos por patentes, marcas ou 

direitos de autor de qualquer membro da citada convenção associado a objetivos não 

garantidos por legislações e regulamentações domésticas ou ligados a produtos ou 

condições de produção, uso ou venda que também não se relacionassem às proporções 

das respectivas concessões. Nesse contexto, a OIC teria a autoridade para requerer de 

cada um de seus membros medidas e recomendar medidas a outros membros de acordo 

com suas respectivas legislações e procedimentos. 

De acordo com o artigo 48(9) e (10) da Carta de Havana de 1948 da OIC, 

essa Organização teria que preparar e distribuir aos seus membros um relatório sobre as 

decisões que teria prolatado, conforme indicado acima, buscando apontar as ações de 

correção tomadas e a serem tomadas pelos membros. 

A partir de 1960 até o início de 1980, foi dada uma relevante atenção à 

relação entre os direitos de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e 

concorrência no contexto de uma Nova Ordem Econômica Mundial.
96

 Dessa forma, em 

1980, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas adotou como resolução 

The Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of 

Restrictive Business Practices, o qual se refere, inclusive, às regras relativas às práticas 

abusivas relativas aos direitos de propriedade intelectual, cujos esforços resultaram na 

elaboração do projeto do Código Internacional de Conduta sobre Transferência de 

Tecnologia. 

 

                                                                                                                                                                          
Cuba, de 21 de novembro de 1947 a 24 de março de 1948. Seu Capítulo V refere-se às Restrictive 

Business Practices, do qual o artigo 46 faz parte. Seu texto em inglês pode ser encontrado em: 

<http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/havana_e.pdf>. Acesso em  07 nov. 2011. 
96

 Ver Resolução 3202 (S-VI) da Assembleia Geral das Nações Unidas, que contém a Declaração 

Referente ao Estabelecimento de uma Nova Ordem Econômica Internacional. 
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1.1.5.4 Código Internacional de Conduta sobre Transferência de 

Tecnologia 

 

 

Outra tentativa de estabelecer os princípios gerais de direito internacional 

público em matéria de controle de práticas restritivas do comércio em geral, sobretudo 

àquelas relacionadas aos direitos de propriedade intelectual, foi a do Código 

Internacional de Conduta sobre Transferência de Tecnologia, que também foi suspensa, 

em 1985,
97

 apesar de ter sido ambicioso e negociado sob a Organização das Nações 

Unidas, não sendo concluída a redação final desse estudo. Esse Código abrangia não 

apenas os aspectos do direito contratual como também do direito da concorrência sobre 

acordos de transferência de tecnologia, fazendo referência ainda às práticas restritivas 

do comércio em capítulo específico para tanto, no qual continha uma detalhada lista a 

esse respeito, as quais eram consideradas anticoncorrenciais. 

Esse projeto foi redigido com a visão direcionada para a transferência de 

tecnologia ao invés de para a concorrência, devendo, dessa forma, ser também analisado 

de acordo com o direito da propriedade intelectual e o direito da concorrência, para, 

após, ser considerado apto para integrar o ordenamento jurídico internacional e ser 

aplicado nesses interesses. 

A Conferência das Nações Unidas sobre um Código de Conduta sobre 

Transferência de Tecnologia teve início em 1974 e acreditava-se no reconhecimento do 

papel fundamental que a ciência e a tecnologia desempenham no desenvolvimento 

socioeconômico de todos os países, sobretudo daqueles menos desenvolvidos ou em 

desenvolvimento. Para sua discussão, foram formados quatro grupos: a) grupo formado 

pelos 77 países em desenvolvimento, incluindo-se o Brasil; b) o grupo de países 

desenvolvidos; c) o grupo dos países socialistas e a Mongólia; e d) a China Popular 

(chamado à época de grupo negociador).
98
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 A última versão do código, de 1985, está disponível em: 

<http://stdev.unctad.org/compendium/themes/coc.htm>. Acesso em: 07 nov. 2011. 
98

 Sobre a influência das discussões entre os grupos e as legislações latino-americanas sobre transferência 

de tecnologia que foram promulgadas a época, ver: CORREA, Carlos Maria. El derecho latinoamericano 

y la proposta de regulación internacional de la transferência de tecnologia: un análisis preliminar. 1981. 
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Em um primeiro momento, o grupo formado pelos países em 

desenvolvimento (incluindo o Brasil) tinha a pretensão de que o Código Internacional 

de Conduta em Transferência de Tecnologia tivesse natureza obrigatória, enquanto que 

o grupo dos países desenvolvidos tinha a intenção de que a natureza jurídica adotada 

fosse a de conjunto de pautas de observância voluntária. A posição de que o Código não 

teria força vinculante foi a que se concluiu, porém o texto do projeto foi utilizado como 

base para as operações de transferência de tecnologia internacionais. 

É importante trazer a este estudo as interessantes considerações presentes no 

preâmbulo do Código Internacional de Conduta em Transferência de Tecnologia sobre o 

papel da tecnologia para o desenvolvimento, que trata da necessidade de os países mais 

desenvolvidos darem acesso à tecnologia aos países menos desenvolvidos, 

considerando-se que todas as pessoas têm o direito de se beneficiarem dos avanços e 

desenvolvimentos em ciência e tecnologia a fim de melhorar seu padrão de vida. 

Ademais, nesse Código há disposições sobre a definição de transferência de 

tecnologia, objetivos e princípios a ela relacionados, tratamento da matéria em território 

nacional por cada país, menções a institutos financeiros, exemplos de cláusulas 

restritivas, treinamento de mão de obra local e práticas para a negociação de contratos 

entre particulares.
99

 

Esses mesmos princípios e objetivos de disseminação de tecnologia e acesso 

ao conhecimento presentes no Código Internacional de Conduta em Transferência de 

Tecnologia foram objeto de discussão quando da elaboração do Acordo TRIPS e 

fundamentaram a redação especificamente dos artigos 8.2 e 40, objeto deste estudo, que 

serão analisados nos Capítulos III e IV, respectivamente. 

                                                                                                                                                                          
Disponível em: <http://www.iadb.org/intal/intalcdi/integracion_latinoamericana/documentos/057-

Derecho_de_la_Integracion_Estudios.pdf>. Acesso em: 03 nov. 2011. 
99

 Seguem os capítulos: 1) Definições e Campo de Aplicação; 2) Objetivos e Princípios; 3) Regulação 

Nacional das Transações de Transferência de Tecnologia; 4) Regulação das Práticas Comerciais 

Restritivas; 5) Garantias, Responsabilidades, Obrigações; 6) Tratamento Especial para Países em 

Desenvolvimento; 7) Colaboração Internacional; 8) Máquina Institucional Internacional; 9) Lei Aplicável 

e Soluções de Controvérsias. 
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CAPÍTULO II – A INTERFACE ENTRE O DIREITO DA 

PROPRIEDADE INTELECTUAL E O DIREITO DA 

CONCORRÊNCIA 

 

 

Após as considerações iniciais realizadas acima sobre a propriedade 

intelectual e os direitos a ela relacionados, passemos a estudar como os direitos de 

propriedade intelectual intercomunicam-se com os direitos da concorrência e de que 

forma os princípios e objetivos do direito da concorrência são levados em consideração 

quando esse direito é utilizado para análise das práticas e condutas envolvendo direitos 

de propriedade intelectual. 

O direito da concorrência pode ser descrito como um conjunto de regras 

mínimas de organização da ordem privada que oferece a seus agentes a possibilidade de 

escolher livremente e verificar qual a melhor opção a ser adotada em suas práticas e 

condutas, devendo esse direito garantir a liberdade de escolha e a máxima precisão 

possível das informações transmitidas.
100-101

 

                                                           
100

 FILHO, Calixto Salomão. Direito concorrencial - as estruturas. Op. cit., 2007, p. 60-1: “Ora, para 

atender a esses dois requisitos mínimos, o conteúdo central (mas não exclusivo) do direito concorrencial 

deve ser a regulamentação do poder econômico no mercado. É intuitivo que a existência de agentes com 

poder sobre o mercado, quando levada ao ponto máximo do monopólio, elimina por completo a 

possibilidade de escolha por parte dos consumidores. Mas mesmo antes disso o poder econômico pode ser 

entendido como limitador da liberdade de escolha (de todos os agentes, consumidores e produtores) 

quando é suficientemente grande para criar barreiras à entrada de concorrentes. [...]. O poder econômico é 

capaz de falsear as informações sobre o mercado, sobretudo através do instrumento fundamental do 

mercado, verdadeira representação da „mão invisível‟ de Adam Smith: o preço. O preço em uma situação 

normal deve ser representação da escassez relativa de um produto. Em uma situação de monopólio, no 

entanto, o preço não transmite para o consumidor informação sobre a real escassez do produto. É 

decorrência, isso sim, do poder o agente econômico, que, sendo responsável por grande parte da 

produção, é capaz de reduzir a oferta de forma a obter aumento de preços e, consequentemente, o 

chamado „lucro monopolista‟. Portanto, para uma ordem econômica que pretende se autocontrolar, o 

poder econômico no mercado deve ser fiscalizado e, quando excessivo ou abusivo, reprimido. Caso 

contrário, estar-se-á apenas substituindo a excessiva ingerência do Estado, que se pretende limitar (mas de 

maneira alguma eliminar) através da garantia de correta atuação das regras de mercado, por uma 

dominação do „mercado‟ pelo poder privado, o que é, evidentemente, a pior solução, já que quanto a esse 

não é possível sequer fazer a presunção de persecução do interesse público que se faz com relação ao 

Estado”. 
101

 Ressaltam-se, sobre a liberdade de iniciativa e concorrência, inclusive antes do século XIX, quando o 

livre mercado se mostrou incapaz de gerir sozinho, suas próprias falhas, o fato de a liberdade econômica 

não ser vista “como um direito ilimitado dos comerciantes. Ao contrário, havia restrições impostas pelo 

Estado, objetivando o atendimento ao interesse público. Essas, é logo de se perceber, não corporificavam 
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Os indivíduos, em suas atividades econômicas, inevitavelmente deixam de 

seguir as regras morais que orientam essas atividades, sendo, assim, necessárias leis 

reguladoras da concorrência econômica,
102

 para evitar os abusos decorrentes da livre 

concorrência, sobretudo das práticas e condutas relacionadas aos direitos de propriedade 

intelectual, exigindo a intervenção do Estado nesse domínio, levando-se em 

consideração os princípios da boa-fé, lealdade e interesse social. Dessa forma, a 

propriedade intelectual sofre influência da concorrência, que afeta o campo das 

atividades econômicas do homem, sendo um “fenômeno natural, legítimo, em si, e útil, 

                                                                                                                                                                          
uma massiva atividade „intervencionista‟ do Estado sobre a economia, mas apenas garantiam a 

manutenção do novo sistema que se instalava, baseado, em última instância, na liberdade de atuar e de 

concorrer” (grifos do autor), conforme consta de: FORGIONI, Paula Andrea. Os fundamentos do 

antitruste. 3ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 60-1. 
102

 A concorrência, regulada juridicamente pelo direito da concorrência, do ponto de vista da teoria 

econômica, pode ser definida, conforme Richard Whish, como “a struggle or contention for superiority, 

and in the commercial world this means a striving for the custom and business of people in the market 

place”, conforme consta de CELLI JÚNIOR, Umberto. Regras de concorrência no direito internacional 

moderno. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 52, que complementa o entendimento dizendo: 

“concorrência é o relacionamento existente entre um determinado número de empresas, que 

circunstancialmente se encontram vendendo ao mesmo tempo produtos ou serviços da mesma espécie a 

um determinado e identificado grupo de consumidores”. Ver: GOYDER, D. G. EC Competition Law. 

Nova Iorque: Oxford University Press, 2003, p. 8: “competition is basically the relationship between a 

number of undertakings which sell goods or services of the same kind at the same time to an identifiable 

group of customers”; e NOGUEIRA, André Carvalho. Regulação do poder econômico – a liberdade 

revisitada. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 322: “O primeiro esclarecimento a fazer, antes de 

responder às perguntas acima formuladas, é o de que se pode falar em regime da concorrência em dois 

sentidos: um fático e um jurídico. O sentido fático é o do ambiente competitivo, ou seja, aquele em que, 

independentemente da espécie de normas que regulam o comportamento dos agentes no mercado, estes se 

encontram efetivamente concorrendo entre si com o intuito de abocanhar uma parcela maior da renda que 

flui pelo mercado em que atuam. O sentido jurídico é aquele que se refere a um ambiente que, 

independentemente da efetiva existência de competição entre os agentes, é regulado pelas normas do 

direito concorrencial. Assim, quando se fala em integração ou diferenciação entre regime regulatório e 

regime da concorrência, há que haver não uma, mas duas respostas distintas. No que se refere ao regime 

fático da concorrência, a resposta parece óbvia. A regulação visa geralmente substituir o antigo 

monopólio estatal por um ambiente de concorrência entre agentes privados, como já observamos. Nada 

impede, realmente, que, no âmbito de um mercado de entrada e permanência controladas, haja uma 

efetiva concorrência entre os agentes autorizados. O setor bancário e o de seguros sempre foram 

caracterizados como competitivos, apesar de há tempos estarem sob a égide de um órgão regulador que 

realiza controle de entrada. A questão que se coloca, a partir de então, é a de saber se este ambiente de 

competição de fato existente em um mercado regulado sujeita-se às normas de concorrência ou, 

unicamente, às normas regulatórias. Antes de nos adiantarmos nesta questão, vale ressaltar, neste ponto 

de discussão, que, como se vê, ambos os regimes, regulatório e concorrencial (jurídicos), caracterizam 

alguma espécie de intervenção estatal. Isto tem gerado alguns desentendimentos relacionados à 

terminologia pouco rigorosa que se tem utilizado quando se fala de regulação. A confusão surge quando 

alguns autores tratam da regulação no sentido amplo, equivalente à intervenção, sem deixar clara a 

distinção entre esta e a regulação no sentido estrito, da qual vimos tratando. Neste caso, quando se fala em 

regulação como sinônimo de intervenção, o direto concorrencial seria uma espécie da regulação em 

sentido amplo. Quando se trata da regulação em sentido estrito, contudo, tratar-se-iam de coisas opostas, 

sendo um uma alternativa ao outro. Observe-se, de acordo com a doutrina clássica, ambos os regimes, 

apesar de serem vistos como coisas opostas, visam os mesmos resultados. A regra seria a da concorrência, 

cujo funcionamento normal levaria ao alcance de benefícios como preços próximos do custo marginal, 

processos produtivos mais eficientes e à inovação tecnológica” (grifos do autor). 
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como fator indispensável do progresso e bem-estar da sociedade, mas sob a condição de 

se manter dentro de certos limites”.
103

 

Tem-se, portanto, a concorrência e a propriedade intelectual como legítimas 

e protegidas, respectivamente, pelo direito da concorrência e pelo direito da propriedade 

intelectual, verificando-se clara a necessidade de imposição de limites por cada um dos 

direitos mencionados levando-se em consideração seu respectivo objeto de atuação para 

aquelas práticas e condutas que eventualmente sejam realizadas de forma inadequada ou 

em excesso. 

A primeira lei de proteção da concorrência foi criada nos Estados Unidos e 

chama-se Sherman Act, a qual foi promulgada em 1890.
104

 Foi, a partir do Sherman Act 

de 1890 que se passou a falar em outro nome para designar normas de proteção da 

concorrência: “lei ou legislação antitruste”, que, até hoje, em todo o mundo, é sinônimo 

para as leis de tutela da concorrência.
105
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 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial – da propriedade industrial e do 

objeto dos direitos. Op. cit., 2010, v. I, p. xviii. 
104

 FORGIONI, Paula Andrea. Os fundamentos do antitruste. 3ª ed., São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2008, p. 71-72: “Dentro da linha de evolução da disciplina da concorrência que propomos, 

temos no Sherman Act a coroação do segundo período identificado: a concorrência é vista como 

primordial para o sistema econômico, ao mesmo tempo em que se exige uma atuação do Estado para 

eliminar as distorções que pode causar o sistema”. 
105

 NUSDEO, Fábio. O Direito da concorrência e a concentração empresarial – o sistema brasileiro de 

defesa da concorrência. In: SADDI, Jairo (org.). Fusões e aquisições: aspectos jurídicos e econômicos. 

São Paulo: IOB, 2002, p. 336: “[...] a razão é muito simples. É que a seção I do Sherman Act fazia-se 

alusão explícita ao trust como uma das possíveis formas de se falsear ou eliminar a concorrência nos 

mercados interestaduais e, como sabido, o trust é um instituto do Direito Civil proveniente do Direito 

romano (fidúcia), o qual foi abrigado diretamente pelo sistema da common Law na Inglaterra e, 

posteriormente, nos Estados Unidos, onde manteve a mesma nomenclatura”. Em relação à terminologia 

utilizada no direito da concorrência, especialmente sobre o instituto do trust, Fábio Nusdeo complementa: 

Ibidem: “Em síntese, tal instituto permite que sobre um mesmo bem se possam distinguir duas 

propriedades ou dois tipos de propriedade: a legal ownership e a beneficial ownership. Em outras 

palavras, constituído o trust haverá um legal owner ou owner of the record a figurar para todos os efeitos 

legais como proprietário do bem. Mas esse legal owner, que pelo „registro‟ (record) é o dono, reconhece 

por meio de um instrumento próprio (trust deed) que exercerá os seus direitos de proprietário em prol ou 

em benefício de um terceiro, o beneficial owner ou, se quiser, o dono de fato”. Ainda, segundo o autor, 

nos EUA, no fim do século XIX, houve uma distorção ou utilização incorreta deste instituto, 

especialmente na indústria petrolífera, na qual: Ibdem: “[...] um grupo de capitalistas que se propunham a 

receber in trust as ações pulverizadas das sociedades extratoras do óleo (board of trustees), detidas por 

seus titulares que assim se despiam de seus direitos de acionistas, os quais passavam a ser exercidos pelos 

trustees, permitindo-lhes, como novos legal owners, nomear diretores de sua confiança nas diferentes 

sociedades atuantes no setor. Essas sociedades, ao passar a adotar uma produção e comercialização 

comum, restringiam a oferta com a imediata elevação de preços, realizando um verdadeiro abuso de 

mercado. Esse e outros fatores deram origem ao Sherman Act de 1890, que tinha uma redação bastante 

ampla ao declarar, logo na primeira seção, „fora da lei qualquer tipo de contrato, combinação, conluio, 

inclusive sob a forma de trust destinado a restringir ou a dificultar o comércio interestadual‟ e, na segunda 

seção, condenando o monopólio estabelecido ou em processo de estabelecer. Havia nos Estados Unidos a 
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No Brasil, tanto a Lei de Propriedade Industrial (artigo 68 da Lei n. 

9.279/96)
106

 como a Lei Antitruste (artigo 24 da Lei n. 8.884/94 e artigo 37 da Lei n. 

12.529/11) preveem sanção para o abuso de poder econômico realizado por meio de 

patente. Além disso, o artigo 21 da Lei n. 8.884/94 e o artigo 36, § 3º, da Lei n. 

12.529/11 exemplificam uma série de condutas que podem estar relacionadas com os 

efeitos do uso abusivo do direito da propriedade intelectual e que implicariam infração à 

ordem econômica se configurassem uma das hipóteses previstas no artigo 20 da Lei n. 

8.884/94 e no caput do artigo 36 da Lei n. 12.529/11.
107

 

Nesse contexto, o direito da concorrência poderia vir a ser utilizado como 

uma fonte de inspiração para autoridades antitruste ou juízes de direito para reprimir 

                                                                                                                                                                          
difusão do hábito de associar ao trust as práticas restritivas à concorrência e mesmo a monopolização de 

certas atividades, em uma espécie de sinédoque – aquela figura de linguagem que, entre outras formas, 

usa a parte para designar o todo”. Nesse contexto, nos EUA, nas décadas de 1960 e 1970, as autoridades e 

cortes relacionadas aos direitos da concorrência tinham o entendimento de que os direitos de propriedade 

intelectual tinham direta correlação com o poder de mercado e potencial abuso e, dessa forma, a análise 

antitruste começou com a presunção de que os direitos de propriedade intelectual conferiam, de fato, 

poder de mercado. A partir da metade da década de 1980, como refletido se encontra no Licensing 

Guidelines, de 1995, esse entendimento mudou e os direitos de propriedade intelectual passaram a ser 

tratados como qualquer outra forma de propriedade (seja, real, pessoal ou imaterial), sem a presunção de 

poder de mercado. A regra da razão passou a ser considerada para efeitos de análise do direito da 

concorrência relacionados aos direitos de propriedade intelectual, conforme mencionado no citado 

Licensing Guidelines, que estabelece que os direitos de propriedade intelectual afetam os mercados de 

bens, tecnologia e inovação. 
106

 A tutela jurídica da concorrência apresenta uma dimensão no direito privado que, para a propriedade 

intelectual, é denominada concorrência desleal. A respeito, ver: BARBOSA, Denis Borges. Uma 

introdução à propriedade intelectual. 2ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. Esta acepção visa tutelar 

atuações dos concorrentes contrárias aos ditames da deontologia profissional, não sendo a lei que definiria 

os limites da concorrência desleal, mas as práticas dos demais concorrentes, conforme os costumes usuais 

do ramo, local, época, é que vão explicitar o que é lícito ou não, sendo o seu delineamento pertencente à 

seara do direito industrial. Ver: FRANCO, Karin Klempp. A regulação da contratação internacional de 

transferência de tecnologia – perspectiva do direito de propriedade industrial, das normas cambiais e 

tributárias e do direito concorrencial. Op. cit., 2010. Ademais, a Lei n. 9.679/96 prevê uma lista 

exemplificativa de atos de concorrência desleal em seus artigos 195 e ss. Ver, inclusive: ASCENSÃO, 

José de Oliveira. Concorrência desleal. Lisboa: Associação Académica da Faculdade de Lisboa, 1994; 

WIPO – World Intellectual Property Organization. WIPO Web Resources on Competition and Patents. 

Disponível em: <http://www.wipo.int/patent-law/en/developments/competition.html>. Acesso em: 07 

nov. 2011; WIPO – World Intellectual Property Organization. General Course on Intellectual Property. 

Genebra, 2005. Material disponibilizado pelo Distance Learning Programm da WIPO; WIPO – World 

Intellectual Property Organization. Advanced Course on Copyright and Related Rights. Genebra, 2007. 

Material disponibilizado pelo Distance Learning Programm da WIPO. Em relação à interface do direito 

da concorrência e os direitos da propriedade intelectual nos países sul americanos, ver: BARBOSA, Denis 

Borges. A Criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul 

americano. Geneva, Switzerland: International Centre for Trade and Sustainable Development – ICTSD, 

2005. Disponível em: <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/RRA_Barbosa.pdf>. Acesso em: 06 

nov. 2011. 
107

 Ver, a respeito, KUBRUSLY, Cláudia Tosin. Direito antitruste e propriedade intelectual: análise 

concorrencial dos acordos de licença e da recusa de licenciar. Dissertação de mestrado. Professora 

orientadora: Professora Associada Paula Andrea Forgioni. Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo – USP, Departamento de Direito Comercial, São Paulo, fevereiro de 2008, p. 43 e ss. 
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alguns usos inadequados ou excessivos do direito de propriedade intelectual. Mas, 

estando previsto em lei a possibilidade de utilização do direito da concorrência para 

reprimir práticas e condutas envolvendo direitos de propriedade intelectual que ferissem 

a livre iniciativa ou a concorrência saudável entre os agentes do mercado, existiria, 

ainda assim, conflito entre tais normas, no que se refere a sua aplicabilidade no caso a 

caso? 

Parece não haver conflito, o qual, se existente, seria apenas aparente, 

conforme já estudado anteriormente, e facilmente solucionado com base no próprio 

texto das leis relacionadas à concorrência e à propriedade intelectual, de acordo com o 

que passamos a expor. 

As leis relacionadas aos direitos de propriedade intelectual visam conferir 

direitos exclusivos aos indivíduos para permitir a seus titulares apropriarem-se do valor 

de mercado do total de matéria protegida, não existindo qualquer explicação que dê 

sustentação à hostilidade do direito da concorrência em relação aos direitos da 

propriedade intelectual, podendo-se, inclusive, mencionar que, se houvesse 

favorecimento do direito da concorrência sobre a propriedade intelectual, a função 

pública do direito da propriedade intelectual, tendo em vista o interesse social e o 

desenvolvimento tecnológico e econômico do país, seria prejudicada, conforme 

assevera a CRF, art. 5º, XXIX.
108

 

Ao assegurar que o titular da propriedade intelectual pode obter uma 

recompensa completa do mercado, os direitos da propriedade intelectual podem servir 

como um incentivo para a criação, uso e exploração de invenções, marcas e outras 

proteções dadas pela propriedade intelectual. Os direitos de propriedade intelectual 

podem também fornecer, em uma economia de mercado com bom funcionamento, 

estímulo à concorrência na medida em que os substitutos para os produtos ou serviços 

protegidos pelos direitos de propriedade intelectual possam ser desenvolvidos e 

comercializados.
 109
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 BASSO, Maristela. Propriedade intelectual e importação paralela. Op. cit., 2011, p. 201-2. 
109

 De acordo com a teoria de Joseph A. Schumpeter, a concorrência estaria inserida na ciência econômica 

como sendo um processo dinâmico de descoberta, incentivado pela inovação, a qual modifica de forma 

substancial o ambiente econômico, na busca por diferenciação e lucros monopolísticos. Por muito tempo, 

acreditou-se na teoria de que o monopólio (não a concorrência) gera inovação, defendendo-se que, em 
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Entretanto, alguns titulares de direitos de propriedade intelectual podem 

explorar seus direitos legalmente concedidos para bloquear indevidamente a 

concorrência como, por exemplo, ao explorar as únicas características de certos 

produtos protegidos que evitam a empresas rivais o desenvolvimento de produtos 

alternativos ou de entrar em certos mercados,  recusando-se a conceder licenças para 

potenciais concorrentes. 

Nessas situações, a aplicação do direito da concorrência pode vir a ser 

entendida como uma prevenção e controle da ocorrência de efeitos negativos na 

economia eventualmente gerados pela utilização dos direitos de propriedade intelectual. 

Contudo, o direito da propriedade intelectual não gera em si a presunção de 

domínio de mercado – item avaliado pelo direito da concorrência –,
110

 o que pode ser 

observado na citação a seguir: 

 

A titularidade de diretos de propriedade intelectual pela empresa não 

sugere existência de posição dominante nos mercados relevantes ainda 

que seja relativamente simples aquela obter o registro de marcas e 

patentes de invenção. Contudo, não se pode negar que mesmo sendo 

objeto de proteção marcária, esse produto pode concorrer 

intensamente com outros similares ou iguais em determinado 

mercado. Por essa razão, para efeitos concorrenciais, uma única marca 

ou umas poucas patentes raramente definem o alcance do mercado 

relevante do produto protegido.
111

 

                                                                                                                                                                          
nome do progresso técnico, monopólios devem ser aceitos porque transitórios, levando a dinâmica da 

concorrência, via inovação, à constante sucessão de monopólios. Para este autor, haveria um processo de 

“criação destrutiva”. A concentração econômica possibilitaria a arrecadação de recursos para 

investimentos cada vez mais altos em tecnologia e permitiria assumir riscos relacionados às pesquisas e 

desenvolvimento de novos produtos, o monopólio ou a grande empresa, em longo prazo, tendendo a 

tornar-se os únicos instrumentos capazes de proporcionar avanços no desenvolvimento tecnológico. A 

respeito, ver: SCHUMPETER, Joseph Alois. Capitalism, socialism and democracy; with a new 

introduction by Tom Bottomore. New York, N.Y.: HarperPerennial, 1976; First published in 1975 by 

Harper & Row (Harper Colophon), p. 81 e ss.; p. 414 e ss. Ressalta-se que no ambiente dinâmico 

mencionado, a propriedade intelectual, assim como o próprio mercado, constituem instituições 

necessárias para o desenvolvimento e operação da livre concorrência. A inovação precisa das instituições, 

logo, a concorrência dinâmica precisaria da propriedade intelectual. Em relação à teoria de que a grande 

empresa (não necessariamente monopolista, mas detentora de indiscutível poder econômico) tende a ser a 

única espécie de entidade capaz de investir em pesquisa, tendo em vista o crescente alto custo desta 

última, ver: GALBRAITH, John Kenneth. Capitalismo americano – O conceito do poder compensatório. 

1ª ed., São Paulo: Novo Século Editora, 2008; KAMIEN, Morton I.; SCHWARTZ, Nancy L. Market 

structure and innovation. Cambridge, UK/New York, USA: Cambridge University Press, 1982; 

FISCHER, Franklin M.; TEMIN, Peter. Returns to scale in research and development: what does the 

schumpeterian hypothesis imply? In: The Journal of Political Economy. Vol. 81, nº. 1, p. 56-70, 1973. 
110

 HOVENKAMP, H. Federal antitrust policy – the law of competition and its practice. St. Paul: West 

Publishing Co., 1994, p. 141. 
111

 BASSO, Maristela. Propriedade intelectual e importação paralela. Op. cit., 2011, p. 208. 
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Para verificar se em uma conduta envolvendo os direitos de propriedade 

intelectual gerou-se ou não efeitos adversos à livre concorrência e iniciativa, a tarefa 

não consiste em determinar o objetivo em si dos direitos de propriedade intelectual, mas 

sim os atos que devem caracterizar uma infração a esses direitos. Se o resultado é 

negativo à livre iniciativa ou à saudável concorrência, mas sem violação do direito de 

propriedade intelectual, o problema pode ser analisado do ponto de vista do direito da 

concorrência, sendo certo que problemas no direito concorrencial não surgem porque 

todos usam o conhecimento em questão. Entretanto, a ex-doutrina do escopo da patente 

ou inerência (que concede imunidade antitruste para um comportamento que não vai 

além do escopo de um direito de propriedade intelectual) não deve ser mais aplicável.
112

 

Dessa forma, percebe-se que a análise dos direitos de propriedade 

intelectual releva-se em um primeiro momento quando uma prática ou conduta 

anticoncorrencial relaciona-se com os direitos de propriedade intelectual. A prioridade 

inicial de análise da conexão entre um direito de propriedade intelectual e um direito da 

concorrência concentra-se no direito de propriedade intelectual, para, após, ter-se o 

escrutínio do direito concorrencial. 

De acordo com determinado ponto de vista, concorrência e direitos de 

propriedade intelectual deveriam ser normalmente vistos como interdependentes e 

complementares ao invés de contraditórios, levando as autoridades responsáveis por 

cada um desses direitos a discutirem e encontrarem aquelas condutas que 

potencialmente ou efetivamente viriam a lesar direito de terceiros, embora a eficiência 

do sistema da propriedade intelectual, de acordo com tal ponto de vista, venha a ser 

enfraquecida quando a concorrência é distorcida ou artificialmente restringida. 

Em relação à complementaridade do direito da propriedade intelectual com 

o direito da concorrência, observa-se que esta se encontra ainda baseada no argumento 

de que os direitos de propriedade intelectual concedem exclusividade ao seu titular por 
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 Esta constatação se refere às patentes, o que pode ser visto em: HEINEMANN, Andreas. The 

contestability of IP-protected markets. In: DREXL, Josef (Ed.). Research Handbook on Intellectual 

Property and Competition Law. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2008, p. 70 e nota 

67. Em relação à proteção às marcas e sua relação com o direito da concorrência, ver: GRAU-KUNTZ, 

Karin; SILVEIRA, Newton. A exaustão do direito de marcas na União Europeia e o Mercosul. Op. cit., 

1997. 
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seu uso protegido juridicamente, se legalmente adquiridos. Todavia, as práticas e 

condutas relacionadas aos direitos de propriedade intelectual do respectivo titular não 

deixariam de ser objeto de análise do direito da concorrência se abusivas ou 

inadequadas, se geradoras de prejuízo para a concorrência ou livre iniciativa, da mesma 

forma que o direito da concorrência não pode frustrar o objeto de proteção da 

propriedade intelectual, o que seria, assim, uma superposição de soluções jurídicas 

comuns. Esse “conflito” aparente deve ser solucionado pelos tribunais e autoridades 

concorrenciais de forma a determinarem cirurgicamente, entre os casos envolvendo a 

interface entre propriedade intelectual e o direito da concorrência, quais práticas e 

condutas estariam justificadas pelo exercício dos direitos de exclusividade e quais 

extrapolariam os limites do exercício desses direitos de exclusividade e, ainda, quais 

extrapolariam os limites do exercício desses direitos pelo titular.
113-114

 

Além disso, um mercado competitivo é suscetível de minimizar os custos 

sociais decorrentes da realidade à qual a proteção da propriedade intelectual não pode se 

ajustar para se adequar às necessidades individuais, não obstante o fato de que sobre, ou 

sob, a proteção da propriedade intelectual são, às vezes, inevitáveis. 

No que se refere à relação existente entre o direito de propriedade intelectual 

e o direito da concorrência, inexistiria, portanto, uma contradição intrínseca, mas sim 

fundamentos de incentivo à inovação e de bem-estar do consumidor, conforme pode ser 

observado da explicação transcrita a seguir: 
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 BASSO, Maristela. Propriedade intelectual e importação paralela. Op. cit., 2011, p. 207. 
114

 Em sentido contrário à complementaridade entre o direito da propriedade intelectual e o direito da 

concorrência, mas sem prejuízo do entendimento de que as regras do direito da concorrência não são 

derrogadas pelo direito da propriedade intelectual, ver: FILHO, Calixto Salomão. Direito Industrial, 

Direito Concorrencial e Interesse Público. In: Revista do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da 

Justiça Federal. Brasília, n. 35, out/dez de 2006, p. 12-19, p. 18: “Não há falar-se em complementaridade 

entre Direito Industrial e Direito Concorrencial. Não se deve, tampouco, cogitar de derrogação das regras 

deste último pelo primeiro. O Direito Industrial é, ao contrário, um campo no qual os princípios 

concorrenciais têm particular aplicação. Esses princípios são publicísticos, isto é, tendentes à proteção da 

difusão do conhecimento e não à proteção privada de concorrentes. Reconstruído com base em princípios 

concorrenciais institucionais, o Direito Industrial não apenas ganha novas hipóteses legais de incidência, 

como passa a ter uma disciplina muito mais abrangente e rígida a um só tempo. Vistos como forma de 

proteger e estimular os investimentos em tecnologia e as inversões na construção da reputação de um 

determinado produto, os privilégios consistentes nas patentes e nas marcas, respectivamente, ganham uma 

distinta conotação concorrencial, no sentido publicístico. Passam a ser formas de proteção da instituição 

„concorrência‟ e do acesso a conhecimento e informação por parte dos consumidores”. 
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O Direito da Propriedade Intelectual se vale da tal objetivo a fim de 

conceder incentivos para que os agentes econômicos destinem 

esforços e recursos para pesquisa e desenvolvimento. O Direito 

Antitruste, por sua vez, fortalece tal objetivo porque as empresas terão 

cada vez mais incentivos para investir em inovação quanto maiores 

forem os incentivos para uma livre atuação nos mercados 

concorrenciais. Esse ponto de partida reflete a abordagem, hoje 

universalmente disseminada, de que proteção de direitos de 

propriedade intelectual e política de concorrência não são conflitantes, 

mas se complementam. 

Complementaridade aqui não significa „harmonia‟. No mundo real, 

sempre haverá tensões entre ambos os domínios, e.g., como nas 

hipóteses relacionadas aos pools de patentes, contratos de 

licenciamento com cláusulas restritivas ou abuso de posição 

dominante decorrente do exercício de direitos de propriedade 

intelectual. Uma estratégia para o legislador doméstico, para a redução 

dos efeitos problemáticos da interface PI/antitruste, seria encontrar 

uma definição apropriada para os direitos de propriedade intelectual 

em seu escopo e duração. Dois extremos devem ser evitados. De um 

lado, a superproteção aumenta as hipóteses de conflito com o direito 

concorrencial. De outro lado, subproteção prejudica as políticas de 

inovação. Mas mesmo quando os direitos de PI são adequadamente 

disciplinados, o conflito persistirá. [...]. A aplicação de normas gerais 

da interface no Acordo TRIPS deve ser enfatizada como de especial 

importância nesse campo do direito. No entanto, um equilíbrio real na 

sistemática do comércio multilateral, entre a proteção dos direitos de 

PI, de um lado, e a concorrência, de outro, somente poderá ser 

alcançado com a adoção de um Acordo de Normas sobre 

Concorrência na OMC. A relutância contra um Código Antitruste 

Transnacional é ainda muito forte no plano internacional, assim como 

teria revelado a Conferência Ministerial de Cancun em 2003. Talvez, 

o domínio do direito antitruste da propriedade intelectual possa 

claramente demonstrar que tais regras sejam necessárias. Assim, o 

problema Antitruste Internacional e Propriedade Intelectual possui 

uma dimensão que vai muito além dos seus limites originais.
115

 

 

Ressalta-se, neste momento do estudo, a importância do Acordo TRIPS 

quando da interface entre o direito de propriedade intelectual e o direito da concorrência 

– objeto de análise mais aprofundada nos Capítulos III e IV – , que traz normas gerais 

as quais devem ser levadas em consideração para a solução dos casos envolvendo 

práticas e condutas relacionadas aos direitos de propriedade intelectual e o direito da 

concorrência, buscando-se um equilíbrio entre as disposições de um tratado 

internacional e as legislações nacionais, entre as quais se insere a brasileira.
116
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 HEINEMANN, Andreas. Antitruste internacional e propriedade intelectual. Op. cit., 2007, p. 458. 
116

 O Acordo TRIPS definiu o escopo da proteção dos direitos da propriedade intelectual que os membros 

da OMC devem seguir tendo em conta a sua flexibilidade – o que será detalhado a seguir –, porém, tem, 
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Por outro lado, um ponto de vista alternativo ao apresentado acima – 

complementaridade do direito da concorrência com o direito da propriedade intelectual 

– considera os direitos da concorrência como um limite necessário aos poderes 

legalmente conferidos pelos direitos de propriedade intelectual, uma vez que os 

“conflitos”, embora aparentes, entre os dois direitos são certos, levando-se em 

consideração o fato de seus objetivos serem diferentes. Esse ponto de vista enfatiza as 

restrições que os direitos de propriedade intelectual impõem à concorrência, em se 

tratando de economias de mercado que apenas lidam com questões de eficiência quando 

têm concorrência e os direitos da propriedade intelectual a ela estão intimamente 

ligados.
117

 

Quando não há uma concorrência perfeita entre os agentes do mercado, há a 

necessidade de intervenção do Estado, por meio de políticas de concorrência,
118

 por 

exemplo, para assegurar o funcionamento eficiente do mercado, as quais procuram lidar 

com situações em que a promoção da concorrência é enfraquecida por outros fatores. 

Existiram, de acordo com esse entendimento, três tipos de conflitos que podem surgir 

entre a busca da concorrência e dos direitos de propriedade intelectual, a seguir 

expostos. 

                                                                                                                                                                          
por outro lado, deixado amplamente aberto o modo que os membros da OMC podem endereçar os 

potenciais efeitos anticoncorrenciais dos direitos de propriedade intelectual. 
117

 UNCTAD/ICTSD. Resource Book on TRIPS and Development. Op. cit., 2005, p. 540. 
118

 STIGLITZ, Joseph E. Knowledge as a global public good. Op. cit., 1999, p. 315: “Some industrial 

countries have effective competition policies that mitigate the risks that result from the abuse of 

monopoly power associated with a patent. But most countries do not have effective antitrust policies. For 

instance, drug companies can, and have an incentive to, act like discriminating monopolists, charging 

higher prices where the consumer surplus is higher or where they can extract more of the consumer 

surplus. Some European countries have policies that offset these monopolistic powers: given the large 

role of government in health care, they can effectively exercise their monopolistic powers. Thus it is 

conceivable (and there are anecdotes supporting this possibility) that consumers in less developed 

countries could be charged higher prices for drugs than consumers in far richer countries. (In doing so, the 

consumers in less developed countries are in effect paying the fixed cost of research; consumers in more 

developed countries are partial free riders.)”; FILHO, Calixto Salomão. Direito concorrencial – as 

estruturas. Op. cit., 2007, p. 63-4: “Apesar de ter como objetivo principal a obtenção do maior grau 

possível de autocontrole da ordem privada através das forças de mercado, e exatamente por ter esse 

objetivo principal, o controle do poder econômico no mercado cumpre importante função na regulação 

das relações entre ordem econômica privada e Estado. De um lado, serve de proteção da própria ordem 

privada com relação ao Estado. Obviamente, uma ordem econômica em que o poder privado não tem 

limite não pode se autocontrolar. [...] Em alguns casos, como no Brasil, a crença na incapacidade de 

autocontrole do mercado, somada à aplicação de planos desenvolvimentistas executados pelo setor 

público, acaba resultando em um açambarcamento pelo Estado de parte da atividade produtiva que 

normalmente seria exercida pelo setor privado. Quando isso ocorre acaba sendo necessário, como ocorreu 

no Brasil, incluir o próprio Estado e suas empresas como sujeitos passivos da lei concorrencial (v. art. 15 

da Lei n. 8.884/94). Com isso não se está desvirtuando a lei antitruste, que continua a se aplicar apenas à 

regulação do mercado de bens e serviços e fatores de produção. Ocorre que o „mercado‟ considerado 

conta com agentes estatais dotados de apreciável poder e que não podem ser desconsiderados”. 
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Primeiro, a propriedade intelectual pode ser usada de forma contrária aos 

objetivos e condições de sua proteção, situação esta que pode ser chamada de uso 

indevido ou abuso (misused).
119-120

 No âmbito acadêmico e nas Cortes dos Estados 

Unidos, a discussão da interface entre direito da concorrência e propriedade intelectual 

está muito avançada, tendo se iniciado com a formulação da doutrina da patent misuse 

ainda no início do século XX, quando a primeira aplicação da doutrina foi em decisão 

da Suprema Corte em 1917, no caso Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. 

Co., 243 U.S. 502 (1917).
121

 

Segundo, o poder de mercado decorrente da propriedade intelectual pode ser 

usado para estender a sua proteção além de seu propósito, tal como o aumento, extensão 

ou abuso do poder de monopólio.
122

 

Em terceiro lugar estaria o conflito relacionado aos acordos relativos ao uso 

ou à exploração de propriedade intelectual que podem ser concluídos em restrição do 

comércio ou prejudicar a transferência ou a difusão de tecnologia ou de outros 

conhecimentos, uma situação denominada contratos restritivos ou práticas combinadas 

(restrictive contracts or concerted practice). 
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 FELDMAN, Robin Cooper. The insufficiency of antitrust analysis for patent misuse. In: Hastings Law 

Journal. Forthcoming, 399, 403, 2003. Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=492443 55>. 

Acesso em: 30 out. 2011, p. 1: “Patent misuse lies at the intersection of patent and antitrust law”. 
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 Nota-se a importância e relevância da propriedade intelectual no contexto econômico em que se 

encontra a sociedade hoje, que, conforme indicado já anteriormente, tem-se denominada economia do 

conhecimento (knowledge economy), caracterizada pela rápida disseminação de novos e superiores 

conhecimentos. Entretanto, esta rápida disseminação pode ser inimiga da inovação. Neste contexto, o 

sistema de patentes tem muitas virtudes como um incentivo para os novos inventores. Porém, ao conceder 

direitos exclusivos, a propriedade intelectual restringe de fato o uso do conhecimento e sua exploração. 

Patentes e outros direitos de propriedade intelectual não são a única solução para o problema para a busca 

da recompensa dos esforços dos inventores. Existem muitas outras soluções que ajudam o mercado a 

produzir conhecimento. Apesar de alguns usos indevidos ou abusos (misuses) relacionados ao sistema de 

patentes que envolvem grandes custos e riscos de inovação, ainda é uma vital instituição para as políticas 

de inovação. O sistema é vital, não por seus valores de promoção de motivação aos inventores, mas por 

criar um ambiente econômico seguro para altos investimentos que transformam ideias em realidade. 

Entretanto, os altos valores do sistema de patentes como uma ferramenta para o crescimento econômico 

não se aplica igual a todos os países, sendo necessário o equilíbrio ser procurado tanto no nível regional 

como internacional. A respeito, ver: FORAY, Dominique. Patents and Development in the Knowledge 

Economy. In: Views on the Future of the Intellectual Property System. International Centre for Trade and 

Sustainable Development – ICTSD Programme on IPRs and Sustainable Development, Selected Issue 

Briefs n. 1, Geneva, Switzerland, 2007, p. 3 e ss. Disponível em IPRsOnline: 
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2011. 
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Esse segundo ponto de vista apresentado não se diferencia muito do 

primeiro, à medida que os conflitos têm sido alvo de regulações antitruste ou outra 

legislação concorrencial por muitos países que as criam para prevenir ou controlá-los e 

distinguir práticas perniciosas daquelas a favor da concorrência, tratando-se, portanto, 

de conflitos aparentes que podem ser solucionados a partir da adequada interpretação 

das leis relativas aos direitos de propriedade intelectual e direito da concorrência. As 

abordagens adotadas dependem das condições particulares dos mercados nacionais, 

costumes jurídicos nacionais e das considerações do interesse público, ressaltando-se 

que regras da concorrência não são destinadas para travar o funcionamento do sistema 

de propriedade intelectual, mas sim para assegurar seu correto funcionamento – o que 

anteriormente já foi ressaltado. 

A interface entre os objetos do direito da propriedade intelectual e do direito 

da concorrência pode, entretanto, conduzir a uma análise inadequada, caso não seja 

levado em consideração o fato de que os direitos de propriedade intelectual são objeto 

específico de regulação por leis e tratados que contêm normas extremamente detalhadas 

e que devem ser analisadas no contexto regulatório correto, senão haverá, de fato, 

potenciais e falsos conflitos com os objetivos de política concorrencial.
123

 

A relação entre os direitos de propriedade intelectual e o direito da 

concorrência envolve, portanto, os efeitos da propriedade intelectual nas economias cujo 

funcionamento, em diferentes graus, depende da livre circulação de bens e serviços. O 

legislador pode usar uma análise dessa relação com base nas regras específicas, isto é, 

no direito da concorrência, que põe barreiras ao uso dos direitos de propriedade 

intelectual, tal como no contexto das licenças. Entretanto, em muitos casos o potencial 

efeito anticoncorrencial dos direitos de propriedade intelectual é avaliado sob os 

aspectos mais amplamente aplicáveis do direito da concorrência, devendo o analista 

avaliar os direitos de propriedade intelectual dentro desse quadro mais amplo. Ou seja, 

primeiro há o escrutínio do direito de propriedade intelectual e, após, o direito da 

concorrência é levado em consideração.
124

 

De forma geral, a relação do direito da propriedade intelectual com o direito 

da concorrência, no contexto do comércio internacional, é maior quando se refere aos 
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direitos de propriedade intelectual relacionados à tecnologia, por exemplo, as patentes, 

segredos de negócio, direito do autor para programas de computador e base de dados 

protegidas pelo direito do autor do que com a proteção das marcas, sobretudo no que se 

refere à sua distribuição, que é largamente abrangida pelas regras antitruste sobre 

restrições verticais relacionadas às várias formas de sistemas de distribuição, ou com 

direito do autor em geral. 

Todavia, importante destacar que, apesar de a maioria dos exemplos e casos 

estudados referirem-se aos mercados relacionados à indústria e seus produtos de bens de 

consumo, há uma crescente relevância dos mercados financeiro e de capitais na análise 

da relação do direito da propriedade intelectual com o direito da concorrência, sendo 

objeto específico do departamento responsável pelo direito da concorrência da 

Comissão Europeia, em 2006.
125
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 A esse respeito, ver COMPETITION DG – EUROPEAN COMMISSION – Services – Financial 

Services (banking and insurance). Competition in EU securities trading and post-trading – Issues Paper. 

Bruxelas, 24 de maio de 2006.  Disponível em: 

<http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/securities_trading.pdf>. Acesso em: 17 dez. 

2010, especialmente página 20: “5.1.4 Broker trading technology. (72) In the US, where best execution 
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implicit) and market conditions in all markets in which a specific security is traded. If such information 

were available, a trader would simply send an order to the trading platform which meets the closest 

her/his requirements. (74) At the present time, such consolidated information, i.e., a consolidated order 

book and a consolidated ticker tape, is not always available and, in the cases of a security traded on 

different exchanges, a trader would have to get the relevant information from different trading screens, 

undertake a comparison of the terms of trade offered by the various trading infrastructures and then make 

a decision as to where to send a specific order. (75) In addition to the changes that will be introduced by 

MiFID, input would be welcome on any further actions which would promote the development and 

implementation of competition enhancing trading tools.”; EUROCLEAR GROUP (comprising, Euroclear 

Bank, Euroclear Belgium, Euroclear France, Euroclear Nederland and CRESTCo). Competition in EU 

Securities Trading and Post-Trading. Euroclear Response to the Issues Paper of DG Competition. Julho, 

2006. Disponível em: 
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Acesso em: 17 dez. 2010, especialmente páginas 8 e 9: “DG Competition express concern over exclusive 
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potentially protecting their business from competition by making access to clearing and settlement 

difficult or even impossible for a competitor exchange. While we agree that some exclusive agreements 
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their own merits. Euroclear supports the Commission's views that there is no justification for long term 
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Invenções financeiras são mais difíceis de serem alcançadas que aquelas 

relacionadas à indústria e filmes por elas dependerem geralmente de aprovações 

governamentais e autoridades específicas desse mercado antes de serem implementadas, 

sendo que qualquer um pode inventar um bem intelectual relacionado à indústria – até 

mesmo em casa. A única barreira é a limitação individual, inibições e dúvidas. Os 

problemas são muito mais sérios para a maioria das invenções financeiras; porém, a 

sociedade moderna tem a habilidade de proporcionar grandes e importantes mudanças e, 

no que se referem às autoridades governamentais, estas tenderão a aprovar as invenções 

financeiras, as quais já são objeto de estudo de grandes corporações que têm a intenção 

de gastar milhões em campanhas de marketing para importantes ideias.
126

 

Entre esses institutos relevantes na influência do direito da concorrência 

quando da proteção dos direitos de propriedade intelectual, Richard Posner realiza uma 

análise econômica do direito, sobretudo do direito da propriedade intelectual, e indica 

que a propriedade intelectual envolve muitos exemplos interessantes da economia do 

direito de propriedade, como os segredos de negócio e, nesse sentido, ensina: 

 

Let us begin with trade secrecy, because it is common alternative to 

patenting. A manufacturer who is confident that he can keep his 

manufacturing process secret for longer than he could protect it by a 

patent may decide to rely on secrecy and forgo seeking a patent. 

There is no time limit on a trade secret, which may seem anomalous 

since the holder of the secret need not prove that it meets patent law´s 

criteria of novelty, nonobviousness, and the rest. But trade secrecy 

law prevents only the wrongful appropriation (e.g., by tort the breach 

                                                                                                                                                                          
exclusive agreements between stock exchanges or CCPs and settlement platforms which result in a single 

feed to only one settlement agent. But we also note that some stock exchanges already offer an effective 

choice of settlement location (Euronext Paris, Virt-x and the London Stock Exchange) and that some also 

offer choice of clearing location as well (London Stock Exchange‟s recent announcement of their 

intention to use x-clear as a central counterparty in competition with LCH, for example). In addition the 

Irish Stock Exchange (which uses the XETRA trading platform) clears through EUREX and settles in 

CREST. This demonstrates that choice of clearing and settlement venues is being delivered within 

existing national and European legislative frameworks. In practice, it must also be noted that each stock 

exchange controls the destination of any feed of transactions of trades executed on its trading platform. 

As a consequence settlement systems themselves do not determine whether other settlement providers 

could or should receive a feed from a stock exchange. Any decision by a stock exchange and recipient of 

a feed of trades executed on that exchange would need to be justified economically. For example, when 

MTS SpA, a regulated market providing wholesale electronic trading on various types of fixed income 

securities, expanded its activities to offer services in different European markets, its initial post-trading 

business model was based on a single settlement location per security. Only when the business case 

became compelling did it open its system to alternative settlement service providers based on requests 

from users and a proven business case”. 
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of contract) of a secret; competitors are free to duplicate it by 

independent discovery or even by reverse engineering of the secret 

holder‟s product, as well as to take advantage of any accidental 

disclosure of the secret by its holder. In effect, competition is 

substituted for patent law‟s proof requirements (proof of novelty, of 

utility, etc.) and durational limitation as a check on excessive 

investment in maintaining or unmasking trade secrets. If the secret is 

readily discovered by independent inventive efforts, its holder will 

have little to gain from expending resources on keeping it a secret, 

while if it is so original and ingenious that it could not be discovered 

by independent effort within the period of patent protection, the longer 

protection that trade secrecy will confer will provide an appropriately 

enhance reward for extraordinary creativity.
127

 

 

Em relação ao direito de autor, Richard Posner indica que, conforme as 

patentes, esse direito é concedido por tempo limitado, mas se assemelha ao segredo de 

negócio à medida que permite independente descoberta. Sobre a relação do direto de 

autor com os direitos econômico e da concorrência, a razão para a característica do 

direito do autor estar sujeito a ser independentemente descoberto, pode ser que as 

patentes protejam invenções, que podem ser e são indexadas no Escritório de Patentes, 

enquanto os direitos de autor protegem uma infinidade de frases, frases musicais, 

detalhes de projetos arquitetônicos e outras minúcias de expressão, tornando-o 

proibitivamente caro para pesquisar o corpo inteiro de materiais com direitos autorais 

pertinentes a fim de se certificar de que não o está infringindo, sendo fato que certa 

quantidade de direitos de autor gerados acidentalmente ou sem sua intenção é, portanto, 

inevitável, conforme observado a seguir: 
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jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2003. 
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The reason for the latter feature may be that patents protect on 

inventions, which can be and are indexed in the Patent Office, while 

copyrights protect an infinitude of sentences, musical phrases, details 

of architectural blueprints, and other minutiae of expression, making 

it prohibitively costly to search the entire body of pertinent 

copyrighted materials in order to make sure that one is not infringing; 

some amount of inadvertent copyright is thus unavoidable. […]. 

Ideally, all land should be owned by someone, to prevent the 

congestion externalities that we discussed in connection with the 

natural pasture from arising. In contrast, A‟s use of some piece of 

information won‟t often make it more costly for B to use the same 

information. Information, broadly defined to include symbolic and 

expressive goods, is an example of what economists call a „public 

good‟, meaning a good that can be consumed without reducing any 

other person‟s consumption of it.
128

 

 

Caminhando para o desenvolvimento sobre a análise econômica do direito 

da propriedade intelectual neste trabalho, que é pertinente para o estudo da influência do 

direito da concorrência sobre aquele direito, em relação às marcas, faz-se importante 

mencionar que esse instituto possui uma função econômica diferente daquela 

relacionada às patentes e ao direito do autor, conforme segue: 

 

It is to economize on consumer search costs by providing an 

assurance of uniform quality. A trademark identifies the source of a 

particular product or service; for example, the General Electric 

trademark identifies General Electric as the producer of the goods to 

which the trademark is affixed. Because this tells the consumer to 

shop as carefully as he would otherwise have to do. Even if the 

nominal price of a trademarked item is higher because of the 

                                                           
128

 Ibidem, p. 41: Tradução livre – “A razão para a última característica pode ser que as patentes protegem 

invenções, que podem ser e são indexadas no Escritório de Patentes, enquanto os direitos de autor 

protegem uma infinidade de frases, frases musicais, detalhes de projetos arquitetônicos e outras minúcias 
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creator obtain a network monopoly […]”. 
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producer‟s investment in advertising and enforcing his mark, the total 

cost (sometimes economists call this the „full price‟, to distinguish it 

from the nominal price, that is, the price charged by the seller) to the 

consumer may be lower because the trademark conveys information 

about quality that the consumer might find costly to obtain 

otherwise.
129

 

 

Assim como o desenvolvimento econômico, a análise econômica em foco 

deste estudo acima apresentada varia no decorrer do tempo e, dessa mesma forma, as 

relações entre o direito de propriedade intelectual e o direito da concorrência também 

sofrem modificações com o passar do tempo. Esses desenvolvimentos estão fadados a 

continuar com a evolução da economia e o avanço da tecnologia, especialmente na 

sociedade baseada na informação e comunicação em que nos encontramos, na qual 

quase tudo se transforma e evolui com rápida velocidade, o suficiente para que uma 

regra aplicada anteriormente não mais fazer sentido para casos semelhantes 10 anos 

após ser concluída. Por isso, a análise que se pretende aqui, embora influenciada pela 

economia e por sua evolução, está relacionada com o direito positivo nacional e 

internacional hoje vigente, realizando-se uma interpretação teleológica e sistemática de 

sua estrutura e disposições. 

Não se pretende analisar de forma exaustiva o desenvolvimento da 

propriedade intelectual e do direito da concorrência, mas a relação e os aparentes 

conflitos existentes entre esses dois direitos que deram origem à redação dos artigos 8.2 

e 40 do Acordo TRIPS, buscando-se criar um histórico teórico geral de análises 

econômicas e jurídicas desses direitos, tendo, inclusive, a clara noção de sua constante 

mutabilidade. 

As disposições relevantes do Acordo TRIPS relacionadas com o direito da 

concorrência estão em seus artigos 8.2 e 40. O artigo 8.2 faz parte das “Disposições 

Gerais e Princípios Básicos” da Parte I do Acordo TRIPS, que deve ser lida como um 

complemento do primeiro parágrafo do artigo 8º, em que autoriza-se os membros da 
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OMC a adotar medidas para proteger a saúde pública e nutrição e promover o interesse 

público em setores de vital importância para desenvolvimento socioeconômico e 

tecnológico de determinada sociedade. E, por sua vez, na Parte II do Acordo TRIPS, 

encontra-se a seção 8ª, “Controle de Práticas de Concorrência Desleal em Contrato de 

Licença”, indicando, no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, os assuntos de direito material 

relacionados às práticas de licenciamento anticoncorrenciais; e, nos parágrafos 3º e 4º 

deste artigo, as questões de execução. 

Outra importante disposição concorrencial do Acordo TRIPS é o artigo 

31(k) que se refere ao licenciamento compulsório em caso de serem consideradas, 

depois de processos judiciais ou administrativos, atitudes anticoncorrenciais que 

precisarem ser corrigidas pela concessão de licenciamento compulsório.
130

 

Nesse contexto, a presente dissertação busca analisar as disposições do 

Acordo TRIPS que se relacionam com o direito da concorrência nos Capítulos III e IV, 

especialmente em seus artigos 8.2 e 40, que se referem às condições e práticas 

anticoncorrenciais relacionadas aos direitos da propriedade intelectual que afetam o 

comércio ou a transferência e a disseminação de tecnologia. 

E, dessa forma, para melhor entender o disposto nesses artigos do Acordo 

TRIPS, passemos a estudar alguns exemplos de práticas e condutas relacionadas aos 

direitos de propriedade intelectual que são influenciados pelo direito da concorrência, 

conforme a seguir. 
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ocorrer novamente”; HEINEMANN, Andreas. Antitruste internacional e propriedade intelectual. Op. cit., 

2007, 441: “O art. 31 do TRIPS diz respeito à disciplina das licenças compulsórias. Não se trata de uma 

norma antitruste especificamente, porque ela disciplina, de maneira geral, os casos nos quais deve ser 

determinado o uso da patente sem autorização do titular. No entanto, existe uma forte relação com o 

direito concorrencial, o que expressamente aparece no art. 31(c) e no art. 31(k) do acordo. Assim, o 

escopo da norma é suficientemente amplo para qualificá-lo como tendo, ao menos, caráter parcialmente 

concorrencial. Tal como o conteúdo normativo do art. 8(2a) do TRIPS, a adoção de regras de 

licenciamento compulsório no âmbito do acordo foi objeto de controvertido debate entre os negociadores. 

A proteção da propriedade intelectual, de um lado, e o estabelecimento de limites ao interesse público, de 

outro, aparecem como dois tópicos em contraposição. Consequentemente: há uma norma disciplinando o 

licenciamento compulsório, mas a autorização para concessão é objeto de doze (!) requisitos”. 
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2.1 Escrutínio concorrencial dos direitos de propriedade intelectual 

 

 

Como exposto acima, o direito de propriedade intelectual e o direito da 

concorrência possuem um objetivo em comum, que é o incentivo à inovação; porém, 

por meios diferentes, que podem, eventualmente, entrar em um aparente conflito, uma 

vez que, em breves palavras, o direito de propriedade intelectual, como o direito de 

autor e a proteção de uma patente, conferem um domínio de mercado que pode vir a se 

tornar um monopólio e o direito da concorrência promove a competição.
131

 Ademais, 

suas metodologias possuem concepções diferentes sobre forças do mercado: por um 

lado o direito da concorrência está relacionado com o preço e a produção e suas 

políticas têm como foco efeitos de curto prazo em condutas estratégicas, ao passo que o 

direito do autor e as patentes têm a intenção de incentivar a inovação em longo prazo.
132

 

Ainda em relação aos objetivos do direito da propriedade intelectual e do 

direito da concorrência, ressalta-se que esses são diferenciados em relação ao período de 
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 FILHO, Calixto Salomão. Direito concorrencial – as condutas. Op. cit., 2003, p. 118-127: “Ao direito 

antitruste, em geral, e aos atos tendentes à dominação dos mercados, em particular, tem sido atribuída 

uma interpretação eminentemente econômica. Se esse elemento deve ser levado em conta ao lado 

jurídico, como é possível fazer conviver o caráter normalmente rígido dos padrões normativos com a 

flexibilidade necessária à verificação do enunciado em termos econômicos? Qual elemento deve 

prevalecer na definição do conteúdo mencionado? O elemento econômico ou o elemento valorativo-

jurídico? A solução para esses aparentes dilemas é simples. Para saber qual o elemento prevalecente é 

necessário verificar a possibilidade de atribuição de objetividade às definições respectivamente em termos 

econômicos e jurídicos da expressão „dominação dos mercados‟”. O estudo do domínio de mercado será 

realizado a seguir, ao lado da definição de mercado e poder de mercado. 
132

 PERITZ, Rudolph J. R. Competition policy and its implications for intellectual property rights in the 

United States. Op. cit., 2007, p. 188: “The methodological difference is significant because even the 

antitrust policy to encourage innovation is typically implemented by a statics analysis. Tying doctrine 

illustrates the potential gap between policies to further static and dynamic efficiency. The traditional 

antitrust concern underlying tying is leverage – using power in one product market as a lever to gain 

power in a second market. The theory is dynamic because it recognises the strategy as working over time 

to achieve a future result. But neo-classical price theory advocates such as Robert Bork have persuaded 

many federal judges that traditional leverage theory makes no economic sense because a monopolist can 

already obtain the profit maximising price in the monopolised market. […] In short, statics analysis holds 

that the profit maximising price for the tied products still equals the sum of the prices for the separate 

products. With a higher price for the tied products, the demand functions for the two products determine 

the extent of lost customers and revenues. This view makes some sense within the static, short-run model 

of price theory. But if a dynamic, long-run view is taken, the logic changes drastically. Indeed, Louis 

Kaplow observes some 20 years ago that traditional leverage theory had long reflected concerns about 

what are now termed dynamic effects such as market foreclosure, reputation effects, strategic positioning, 

and market share, effects that are not visible in the static model of neoclassical price theory which has 

influenced no many antitrust decisions in the last 30 years”. 
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concorrência no ciclo de inovação. As políticas de concorrência estão geralmente 

relacionadas com as circunstâncias depois que o bem intelectual está sendo 

comercializado e se preocupa com as condutas particulares que podem vir a ser 

anticompetitivas.
133

 

Dessa forma, as autoridades competentes e os juízes devem, depois de ter 

verificado a questão acima, debruçar-se sobre a propriedade intelectual, com foco no 

primeiro período de invenção, para que, ao final, determinem se existe um conflito entre 

os incentivos anteriores ou posteriores à comercialização do bem intelectual e, em 

ocorrendo, resolvê-lo por meio de uma análise da regra da razão.
134

 

Nesse contexto, esse item de estudo tem como objetivo apresentar os modos 

pelos quais alguns juízes e autoridades em favor da concorrência, em sua maioria norte-

americanos,
135

 pronunciaram-se em relação a determinadas condutas envolvendo 

exploração do direito de propriedade intelectual.
136
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 Nota-se, em relação ao ciclo de inovação, a teoria apresentada por Michael Carrier, denominada New 

Tripartite Innovation, segundo a qual a inovação apresenta três estágios temporais, quais sejam: a criação 

do produto, a recompensa pelos investimentos realizados na criação dos produtos e a evasão de gargalos 

de patente que bloqueiam o caminho da inovação. Ver: CARRIER, Michael A. Resolving the patent-

antitrust paradox through tripartite innovation. In: Vanderbilt Law Review. Vol. 56, 2003, p. 101 e ss. 

Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=380880>. Acesso em: 30 out. 2011, p. 102-3: “Tripartite 

innovation denotes the three temporal stages of innovation: the creation of the product, the recovery of the 

investment incurred in creating the product, and the circumvention of patent bottlenecks that block the 

path of innovation”. 
134

 FILHO, Calixto Salomão. Direito concorrencial – as condutas. Op. cit., 2003, p. 122: “Ora, quando há 

lesão à concorrência há um ato tendente à dominação do mercado, desde que seja aceita a teoria da 

incipiência. Daí a tendencial convergência entre as duas previsões legais. Note-se que a teoria, ao jogar 

luz sobre a limitação à concorrência (e não ao concorrente), nada mais faz que dar vazão à visão 

institucional de concorrência, já discutida. Sua aplicação não se confunde, portanto, com aplicação per se 

de ilícitos antitruste. Presentes devem estar o comportamento direcionado à eliminação da concorrência e 

os requisitos estruturais para que a produção desse efeito seja a menor possível”. 
135

 Utiliza-se como parâmetro a análise de decisões nos Estados Unidos, tendo em vista o maior número 

de casos neste país, sobretudo pelo fato de se encontrar muito mais evoluída essa discussão, bem como 

pela relevância histórica do direito da concorrência e da propriedade intelectual e das decisões norte-

americanas que influenciam a todos os outros ordenamentos jurídicos nacionais relacionados com o 

direito da concorrência e o direito de propriedade intelectual, inclusive o Brasil. A jurisprudência 

brasileira é escassa, quase inexistente e, quando pertinente, será mencionada. Em relação à doutrina sobre 

o exercício abusivo de direitos de propriedade intelectual, Maristela Basso explica que essa prática 

também é conhecida como “doutrina do abuso de direitos de propriedade intelectual” e “é o resultado da 

construção jurisprudencial norte-americana na solução de litígios privados da propriedade intelectual”. 

Ver: BASSO, Maristela. Propriedade intelectual e importação paralela. Op. cit., 2011, p. 210: “A 

questão se apresenta, fundamentalmente, na validade de contratos relativos a licenças de direitos de 

propriedade intelectual, justamente quando o titular dos direitos de propriedade intelectual ajuíza ações 

contra determinados concorrentes, alegando atos de violação de suas patentes, marcas, desenhos 

industriais ou obras de autoria. O abuso (concorrencialmente relevante) estaria justamente na medida ou 

meio pelo qual o titular exerce seus direitos de propriedade intelectual e se esse comportamento 

justificaria a violação imediata de normas concorrenciais, normas de propriedade intelectual e outras 
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A estrutura que se pretende analisar desenvolve-se sobre as questões acerca 

das seguintes condutas estratégicas de exploração dos direitos de propriedade 

intelectual: imposição dos diretos de propriedade intelectual, práticas de licenciamento, 

recusa de licenciar, exclusividade, acordos de padronização e outros acordos. 

Em primeiro lugar, é importante lembrar, como já exposto anteriormente, 

que a competição agressiva não viola o direito da concorrência, nem as condutas 

estratégicas de exploração dos direitos de propriedade intelectual,
137

 pelo contrário, traz, 

na maioria dos casos, condições melhores para o desenvolvimento do mercado, não 

podendo, claro, haver o abuso dos direitos relacionados ou a utilização desses de forma 

inadequada, trazendo, assim, prejuízos. 

São diversas as condutas relacionadas ao direito da concorrência 

caracterizadas como sendo prejudiciais ao bom e saudável funcionamento do mercado, 

podendo ser citadas, entre outras: a predação, inclusive a utilização de preços 

predatórios, e a predação tecnológica; negociação compulsória; abuso de posição 

dominante ou ato tendente à dominação de mercado; venda casada; negociação 

recíproca; recusa de contratar; exclusividade; colusão vertical e horizontal, inserindo-se 

as práticas discriminatórias, uniformização de preço ou condições de revenda.
138

 

A investigação dos efeitos competitivos de práticas e condutas relacionadas 

aos direitos de propriedade intelectual envolve definir mercado para estabelecer, ato 

contínuo, o domínio que um agente tem sobre esse mercado e os limites dos efeitos da 

análise e as determinações do poder de mercado para ajudar a avaliar sua gravidade.
139

 

                                                                                                                                                                          
normas do ordenamento jurídico” (grifos do autor); Ver, inclusive: FILHO, Calixto Salomão. Direito 

concorrencial – as estruturas. Op. cit., 2007, p. 67-89; e PERITZ, Rudolph J. R. Competition policy and 

its implications for intellectual property rights in the United States. Op. cit., 2007, p. 190-224. 
136

 PERITZ, Rudolph J. R. Competition policy and its implications for intellectual property rights in the 

United States. Op. cit., 2007, p. 189: “Most of the decisions have involved copyright and patent 

protection. The small number regarding trade secret and trade name protection has raised somewhat 

different questions, particularly when the underlying policies were seen as conflicting with the copyright 

and patent regime”. 
137

 Salvo raras exceções, como, por exemplo, a formação discriminatória de preços. 
138

 FILHO, Calixto Salomão. Direito concorrencial – as condutas. Op. cit., 2003, p. 156-314. 
139

 Deve-se ressaltar também o entendimento trazido por Goyder, no sentido de que, com o 

desenvolvimento da tecnologia, da globalização e da sociedade da informação, uma nova economia surge 

e, como tal, um novo direito antitruste aplicado a esse novo Mercado. Ver: GOYDER, D. G. EC 

Competition law. Op. cit., 2003, p. 8-9: “Moreover it applies not only to the markets for tangible goods 

and objects, but also to the fast-growing range of commercial and personal services available and 

necessary for the smooth operation of a developed modern economy, including banking and financial 
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A correta definição de mercado deve ter em consideração três dimensões: a  

substancial (ou dos produtos), a geográfica e a temporal.
140

 

Essencialmente, na definição tradicional de mercado, que leva em 

consideração apenas o mercado de produtos e o mercado geográfico, tem-se em conta 

dois elementos distintos, quais sejam: os substitutos do lado da demanda e do lado da 

oferta, significando, portanto, que, para determinar qual o mercado em que se encontra 

                                                                                                                                                                          
services, insurance, and the whole range of computer networks services”; FILHO, Calixto Salomão. 

Direito concorrencial – as estruturas. Op. cit., 2007, p. 91: “[...] pressuposto para a compreensão da 

definição econômica e das implicações jurídicas do poder de mercado é a determinação de sua correta 

posição e importância sistemática dentro do direito concorrencial. [...] Deve-se indagar de suas formas de 

revelação, ao invés de procurar define-los”; Em relação à uma análise voltada para a economia, ver 

POSNER, Richard; LANDES, William M. The economic structure of intellectual property law. Op. cit., 

2003, p. 390: “In recent years the focus of antitrust in regard to intellectual property has been on firms in 

the „new economy‟, mainly manufacturers of computer chips, sush as Intel, and of software, such as 

Microsoft, and Internet-based business (Internet access providers, Internet service providers, and Internet 

content providers), such as AOL and Amazon.com. They differ markedly from the type of enterprise 

whose practices traditionally provided the grist for the antitrust mill, but they differ in ways that should 

by now be thoroughly familiar to the reader. The traditional industries were characterized by multiplant 

and multifirm production (indicating that economies of scale are limited at both the plant level and the 

firm level, or in other words that average total costs are, beyond relatively modest output levels, rising), 

stable markets, heavy capital investment, modest rates of innovation, and slow and infrequent entry and 

exit. The new-economy industries tend to be characterized instead by falling average costs (on a product, 

not firm, basis) over a broad range of output, modest capital requirements relative to what at least until 

recently was available for new enterprises in the global capital market, very high rates of innovation, 

quick and frequent entry and exit, „instant scalability‟ (the ability of a firm to multiply the output of a 

product very rapidly with no increase in marginal cost), and economies of scale in consumption („network 

externalities,‟ as the are more commonly called), the realization of which may require either monopoly or 

interfirm cooperation in standards setting”; Ibidem: “The key to understanding these industries is that 

their principal output is indeed intellectual property, namely computer code, rather than physical goods, 

although the intellectual property may be shipped on a disk or other physical product (not necessarily: 

software is increasingly shipped to the purchaser over the Internet)”. A respeito a importância de 

definição do mercado relevante, ver também: GRAU-KUNTZ, Karin. O Desenho industrial como 

instrumento de controle econômico do mercado secundário de peças de reposição de automóveis - uma 

análise crítica à recente decisão da Secretaria de Direito Econômico (SDE). In: Revista de Direito 

Mercantil industrial, econômico e financeiro. Publicação do Instituto Brasileiro de Direito Comercial 

Comparado e Biblioteca Tullio Ascarelli do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, São Paulo: Malheiros Editores, jan-mar/2007, n. 145, p. 148-184, 

sobretudo nota 13: “O leque de produtos/serviços que, no sentido de serem todos eles capazes de 

satisfazer uma necessidade social concreta específica podem ser classificados como substituíveis entre si, 

delimita aquilo que se chama de mercado relevante. A definição de do mercado relevante é conditio sine 

qua non para a aplicação das normas antitruste”. 
140

 FILHO, Calixto Salomão. Direito concorrencial – as estruturas. Op. cit., 2007, p. 108: “Às 

tradicionais dimensões geográficas e do produto acrescenta-se, portanto, a dimensão temporal. Na 

verdade, a análise neoclássica tradicional leva em conta na definição do mercado o elemento temporal. 

Sua discussão é incluída nos mercados geográfico e de produtos, permitindo restringir ambas as 

definições (e, portanto, potencialmente indicar no sentido de um maior poder de mercado) em caso de 

existência de poder na perspectiva temporal, ou seja, em presença de barreiras à entrada”. Ibidem, p. 107-

8: “[...] na lei brasileira, a definição do mercado é utilizada como instrumento de definição não só do 

poder já existente no mercado, para fins de apuração de eventual abuso desse poder (art. 20), mas, 

também, para mensuração do poder de mercado que virá a existir no futuro em função de uma 

determinada concentração, dentro do sistema de controle das concentrações econômicas (art. 54). Ora, 

nesse último caso nenhum método baseado na verificação de comportamentos passados é efetivo. O 

acesso, ao menos aproximado, ao poder no mercado só é possível através de sua definição”. 
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um agente econômico fabricando um produto “A”, é necessário verificar quais produtos 

o consumidor (demanda) vê como substituto desse produto “A”; e quais novos produtos 

podem razoavelmente entrar no mercado de “A” para produzi-lo. 

Para a definição de domínio de mercado, é preciso verificar seu sentido 

econômico e, após, o jurídico, para, assim, identificar-se as condutas que podem levar à 

dominação de mercado; particularmente, neste estudo, aquelas condutas e práticas 

relacionadas aos direitos de propriedade intelectual. 

O sentido econômico da expressão “domínio de mercado” não é de fácil e 

objetiva identificação, existindo uma incerteza, em sua definição, do grau de 

participação necessário para configurar o ato ilícito, além das incertezas estruturais com 

relação ao mercado, como as questões de custos e as barreiras à entrada.
141

 

No que se refere ao sentido jurídico do termo “domínio de mercado”, a 

pesquisa da objetividade jurídica desta é o que permite eliminar essas incertezas. A 

chamada “teoria da limitação dinâmica”, para a definição da expressão “dominação de 

mercado”, não permite encontrar um sujeito a ser protegido dos efeitos inconvenientes 

na órbita concorrencial, não devendo, como fazem os economistas por meio dos 

modelos de maximização de riqueza global como o ótimo de Pareto, procurar elaborar 
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 FILHO, Calixto Salomão. Direito concorrencial – as condutas. Op. cit., 2003, p. 118. Ibidem, p. 119: 

“Além de vários serem os fatores que podem levar à dominação dos mercados, sua coordenação e sua 

conjugação são incertas. Evidentemente, não é possível formular uma regra geral que incorpore todos os 

elementos fundamentais. Só quando da aplicação dos critérios econômicos a cada caso concreto é 

possível atribuir o correto valor a cada um deles. O que se pode fazer é, no máximo, tentar estabelecer 

padrões gerais de avaliação. A participação no mercado, por si só, não é indício definitivo de dominação 

dos mercados. Sua avaliação depende fundamentalmente da estrutura específica de cada mercado. Se o 

setor for monopolizado e a conduta em análise colaborar na criação de um oligopólio, a avaliação deve 

ser positiva. Caso, no entanto, a conduta reforce uma situação de oligopólio, maior importância e maior 

rigidez assumirá o critério da participação percentual. Mesmo nesse caso, no entanto, a presença de 

fatores estruturais que tornam mais difícil o comportamento paralelo entre concorrentes – como, por 

exemplo, a heterogeneidade pronunciada entre produtos e a estrutura diversa de custos – pode levar a 

relaxar esse rigor. Tratando-se de um mercado mais próximo da concorrência perfeita a análise do valor 

da participação no mercado deve ser feita à luz das barreiras à entrada. As barreiras à entrada são, de 

resto, um elemento-chave para avaliação de qualquer das situações aqui descritas. Isso porque, existentes 

as barreiras, toda concorrência potencial será automaticamente eliminada. Substancial é, portanto, a 

limitação à concorrência. Há ainda, outros fatores que devem necessariamente ser levados em conta e que 

aumentam o grau de incerteza. Um exemplo eloquente é o chamado „poder compensatório‟. Uma 

limitação à concorrência não importa dominação do mercado quando serve simplesmente para 

contrabalançar uma outra situação de dominação, existente do outro lado do mercado. Exceção é feita à 

hipótese em que a dominação do mercado por parte dos compradores de insumos aumenta a possibilidade 

de oligopolização do mercado de produtos finais. Todas essas incerteza, somadas, levam a um absoluto 

non liquet econômico relativamente ao conceito e dominação dos mercados”; FILHO, Calixto Salomão. 

Direito concorrencial – as estruturas. Op. cit., 2007, p. 155-156. 
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modelos que protejam o consumidor. Ou, ainda, como fazem outros economistas, 

procurar utilizar teoremas econômicos que permitam a proteção dos concorrentes, 

sendo, também, errado. Em ambos os casos, falta percepção do elemento dinâmico. 

Esse elemento dinâmico é a concorrência, que passa a ser reconhecida tão logo o foco é 

retirado dos sujeitos a serem protegidos e colocados na instituição “concorrência”.
142

 

O objetivo central da teoria apresentada acima, que é orientada por Calixto 

Salomão Filho, consiste em descolar a análise dos agentes e da racionalidade econômica 

de seu comportamento, movimentando a discussão para a verificação dos efeitos 

potenciais sobre a concorrência. A necessidade de a dominação ser atingida por meio de 

um ato abusivo faz com que se deva perquirir a função do termo “dominação” e, dessa 

forma, utilizando-se de uma lógica finalista, haverá a indicação de uma decisão 

constitucional no sentido de defesa da concorrência, devendo ser a dominação de 

mercado sempre relacionada a qualquer limitação efetiva ou potencial da concorrência, 

qualquer que seja o grau, não sendo importante, portanto, o montante da limitação. A 

dominação do mercado haverá toda vez que existir risco de limitar a concorrência em 

seu sentido institucional, isto é, reduzir a escolha do consumidor.
143

 

Passemos, agora, a verificar quais condutas poderiam levar a essa 

dominação de mercados, as quais podem ser classificadas, em linhas gerais, de duas 

formas: a de exclusão e a de colusão com concorrentes. 
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 Ibidem, p. 120: “Interessante para esse fim é a chamada „teoria da limitação dinâmica‟”. Ibidem, nota 

24: “Não é difícil descobrir que essa teoria tem profundas raízes ordoliberais, sendo seus formuladores, 

portanto, sobretudo alemães (v. a respeito da Theorie der beweglichen Schranken, W. Möschel, in GWB 

Kommentar, 2ª ed., sub § 22, Rdn 16, pp. 739 e ss.)”. 
143

 Ibidem, p. 121: “Se o abuso objetiva a dominação, então, para que o ato esteja completamente 

desviado de sua função (isto é, seja abusivo) é necessário entender que bens jurídicos são protegidos pela 

expressão „dominação dos mercados‟. Ou, em outras palavras, de que concorrência se está falando 

quando se faz referência a „dominação dos mercados‟. [...] Essa definição finalista é respaldada por uma 

teoria tão antiga e histórica quanto lógica. Está ela à base da formulação do Clayton Act norte-americano 

de 1914. Verificada, após mais de 20 anos de aplicação do Sherman Act, a impossibilidade de estabelecer 

um controle das condutas convenientes apenas através do ilícito de monpolização, decidiu-se, como 

afirma „Preâmbulo‟ do Clayton Act, „prohibit certain trade practices which (...) singly and in themselves 

are not covered by the [Sherman Act] (...) and thus to arrest the creation of trusts, conspiracies and 

monopolis in their incipiency and before consummation‟. Trata-se da famosa teoria da incipiência 

(incipiency) ou do poder incipiente, tão criticada pelos teóricos da Escola de Chicago, mas cuja aplicação 

criteriosa é responsável, em grande parte, pelo sucesso da aplicação do direito antitruste nos EUA. Seu 

significado é bastante simples. A limitação à concorrência deve ser temida já no seu início. Exatamente 

porque a limitação à concorrência faz parte da racionalidade monopolista, tão mais difundidas e repetidas 

serão as condutas anticoncorrenciais quanto maior for o poder de mercado. Consequentemente, tão mais 

fácil será sancioná-lo quanto mais na origem, no início ou na incipiência for ele descoberto e as práticas 

ilícitas sancionadas”. 
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Entre as condutas de exclusão estão a predação e a negociação compulsória, 

enquanto que a colusão pode assumir diversas formas, tais como acordos entre 

concorrentes, associações entre empresas e joint ventures. Porém, a colusão pode ser 

objeto de controle tanto de condutas como de estruturas no que se refere aos efeitos 

concorrenciais, sendo as colusões mais restritas que, por exemplo, quando necessária 

para proteger um determinado tipo de indústria de uma crise estrutural; ou, ainda, para 

permitir a realização de um projeto específico, sendo objeto de controle de condutas; 

enquanto aquelas que visam apenas uma cooperação são objetos de controle de 

estruturas
144

. 

Todavia, não são todas as dominações de mercado que são ilícitas, isto é, 

nem todas as condutas que eliminam ou limitam a concorrência são passíveis de 

controle pelo direito da concorrência. Na verdade, o número de justificativas que 

caracterizariam dominação ilícita de mercados é bastante limitado, não havendo 

possibilidade de ir contra uma política industrial. Do ponto de vista brasileiro, no que se 

refere às condutas relacionadas aos direitos de propriedade intelectual, não há 

disposição expressa, mas a lei concorrencial aceita, em tese, uma justificativa, que seria 

a única para condutas anticoncorrenciais, qual seja: a eficiência (artigo 20, § 1º, da Lei 

n. 8.884/94, e artigo 36, § 1º, da Lei n. 12.529/11). 

Esses monopólios, portanto, somente são declarados por lei e, salvo aqueles 

de setores regulados, a grande categoria desse chamado “monopólio legal” restringe-se 

àquelas situações criadas pelo direito industrial (patentes
145

 e marcas). 
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 O controle das estruturas está disciplinado no artigo 54 da Lei n. 8.884/94 e no artigo 88, da Lei n. 

12.529/11. FILHO, Calixto Salomão. Direito concorrencial – as condutas. Op. cit., 2003, p. 125: “[...] a 

colusão a ser estudada no controle das condutas é exclusivamente aquela relativa a acordos, tácitos ou 

expressos, entre concorrentes ou produtores ou fornecedores, sobre variáveis estritamente concorrenciais 

(preço, quantidade produzida, realização ou não da venda etc.) que possam afetar a concorrência entre 

eles”. 
145

 FILHO, Calixto Salomão. Direito concorrencial – as condutas. Op. cit., 2003, p. 127-8, nota 34: “A 

discussão sobre o fundamento da concessão de patente é, com efeito, longuíssima. Ascarelli, 

simplificando a discussão existente, menciona duas visões opostas do direito das patentes. A primeira, 

bastante permissiva, identifica nas patentes uma remuneração e um estímulo ao trabalho individual. 

Criticando essa visão, afirma que o fundamento das patentes é o interesse público no estímulo ao 

progresso tecnológico e científico (Teoría de la concurrencia..., 3ª ed., p. 276). Inegável o interesse 

público afirmado por Ascarelli, parece apenas possível demonstrar que, na verdade, a própria defesa do 

progresso tecnológico é instrumental à proteção da concorrência como instituição, que é, segundo a tese 

aqui defendida, o verdadeiro interesse público a ser protegido. A razão para isso está em que, ao se 

identificar nas descobertas e no progresso tecnológico a elas associado o interesse a ser protegido pelas 

patentes, o fundamento para a concessão de um monopólio legal passa a ser uma contraprestação 
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Foi aprovado pela Câmara dos Deputados o Projeto de Lei da Câmara dos 

Deputados n. 3937/2004 (Apenso: Projeto de Lei n. 5.877/05), o qual foi sancionado em 

30 de novembro de 2011 pela Presidente da República, resultando na publicação da Lei 

n. 12.529, em 1º de dezembro de 2011, que se refere ao direito da concorrência e, em 

relação aos direitos de propriedade intelectual, prevê as devidas alterações na Lei n. 

8.884/94, indicando, essencialmente, como conduta que infringe a ordem econômica: 

“exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, 

tecnologia ou marca” (inciso XX, artigo 36, § 3º, do citado Projeto de Lei e inciso XIX, 

artigo 36, § 3º, da Lei n. 12.529/11). 

Interessante notar que, para configuração de condutas anticoncorrenciais, 

estas devem, de acordo com o Projeto de Lei e da nova Lei n. 12.529/11, seguir o 

quanto indicado no caput e incisos do artigo 36, independentemente de culpa, sob 

qualquer forma manifestada, que tenha objeto ou possa produzir os seguintes efeitos, 

ainda que não sejam alcançados: limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre 

                                                                                                                                                                          
individual ao interesse público protegido ou à utilidade pública. Essa contraprestação não é nem 

teoricamente sustentável e muito menos eficiente na prática. Comprova-o a discussão doutrinária havida 

na Alemanha a respeito dos fundamentos da concessão das patentes. Ali, ao invés das duas teses 

avançadas por Ascarelli, fala-se em cinco possíveis justificativas para a concessão das patentes. Delas, as 

quatro primeiras procuram justificar a concessão da patente a partir de uma ideia de contraprestação, e aí 

exatamente reside sua fraqueza. São elas: a teoria do direito natural (Naturechtstheorie), a teoria 

contratual (Vertragstheorie), a teoria da recompensa (Belohnungstheorie) e a teoria do estímulo 

(Anspornungstheorie) (v. V. Emmerich, in Immenga e Mestmäcker, GWB Kommentar, 2ª ed., sub § 20, 

Rdn. 3-8, p. 635). A primeira delas traz a clássica explicação naturalista para os institutos jurídicos – o 

criador tem um direito natural e patenteado. A petição de princípio que lhe é ínsita dificulta qualquer 

crítica, a não ser aquela a seus pressupostos evidentemente individualistas, razão pela qual hoje ela 

praticamente não encontra seguidores. A segunda – teoria contratual – é aquela que vê na concessão da 

patente uma recompensa da comunidade ao inventor pela publicização de sua descoberta. Aqui se 

encontra o primeiro exemplo da ineficácia cumulada com insuficiência teórica, antes referida. Como é 

sabido, as empresas tendem a preferir um segredo industrial, desde que como tal ele possa ser mantido 

indefinidamente, à publicação e utilização – temporária – de uma patente. Dessa forma, a recompensa 

oferecida pela teoria contratual é bastante ineficaz. Do ponto de vista teórico, a perspectiva continua 

sendo eminentemente individualística. A terceira – teoria do estímulo – é bastante semelhante á teoria 

contratual. Nesse caso a recompensa é pelo estímulo ao bem-estar individual proporcionado pela patente. 

Contra essa teoria, às críticas anteriores pode-se ainda acrescentar o fato de que, rigorosamente aplicada, 

importaria não-concessão de privilégio na grande maioria dos casos de patenteamento, onde o acréscimo 

ao bem-estar público é bastante discutível. A última delas – teoria do estímulo às invenções – é, sem 

dúvida a que mais se aproxima da tese ascarelliana. Além de teor individualista no seu fundamento, 

porque procura atribuir um „preço‟ ao interesse público, ela também tende a ser ineficaz. Como estímulo 

individual, as patentes tendem a ser de pouco valor. No mundo empresarial moderno raramente é possível 

identificar o inventor, as invenções são, via de regra, obra coletiva, da organização empresarial. Desse 

modo, ganha força a quinta teoria, do estímulo ao investimento. Nessa vertente, a patente é vista como um 

incentivo concorrencial às empresas, uma proteção e um estímulo a seus investimentos. Assim 

configurada, ela pode ser concebida, como se verá mais adiante, como forma de proteger a instituição da 

concorrência”. 



93 

 

concorrência ou a livre iniciativa, dominar mercado relevante de bens ou serviços, 

aumentar arbitrariamente os lucros e exercer de forma abusiva posição dominante. 

Esse Projeto de Lei e a nova Lei n. 12.529/11 trazem, ainda, duas 

disposições que corroboram com os entendimentos indicados anteriormente, quais 

sejam: o de que a conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior 

eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito 

de dominação de mercado relevante de bens e serviços; e que se presume 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% ou 

mais do mercado relevante, podendo esse percentual ser alterado pela autoridade 

antitruste – Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE –, para setores 

específicos da economia. 

Contudo, a afirmação de que o direito industrial seria um conjunto de regras 

de regulamentação de um monopólio legal relativa à visão clássica desse direito pode 

ser modernamente interpretada de forma diferente do ponto de vista do direto 

concorrencial contemporâneo, exigindo uma proteção da garantia institucional da 

concorrência mesmo no campo do direito industrial, sendo necessário trazer a seguinte 

observação: 

 

Evoluindo o direito concorrencial de uma defesa privada do 

concorrente para uma defesa pública da instituição concorrência (o 

que rigorosamente passa a ocorrer desde a promulgação da primeira 

lei de direito antitruste no sentido publicista, o Sherman Act, em 

1890), o tratamento de qualquer instituto que a restrinja tem de ser 

modificado. Monopólios devem ser admitidos na menor extensão 

possível, e mesmo quando admitidos é de ser reconhecida sua função 

social [...]. A essa luz, a função econômico-jurídica dos institutos de 

direito industrial muda substancialmente de figura.
146

 

 

A justificativa dos direitos de propriedade intelectual passaria a ser meio 

poderoso de proteção e estímulo à concorrência, sendo, portanto, eminentemente 
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 FILHO, Calixto Salomão. Direito concorrencial – as condutas. Op. cit., 2003, p. 127-8 e 131. Ibidem, 

p. 138: “A compreensão concorrencial do direito industrial torna tudo mais simples. Amplia e torna 

pública a disciplina exatamente porque tira o foco dos requisitos para a concessão e centra-se na 

disciplina do abuso de direito. A patente, como qualquer situação de poder de mercado, pode gerar 

abusos, que devem ser coibidos. O direito industrial passa, então, a incluir nesse aspecto uma disciplina 

específica do abuso de poder”. 
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concorrencial. A marca, por exemplo, incorpora todas as características que o mercado 

atribui ao bem, como sua reputação, e é um veículo de transporte de preferências, 

constituindo um meio de criação de monopólio, ao concentrar essas referidas 

preferências. Por sua vez, a patente serve ao estímulo criativo, impedindo o free-riding 

(aproveitamento por parte daquele que não investiu na pesquisa dos resultados dela 

advindos) e estimulando a pesquisa e o desenvolvimento individual, encontrando, ao 

reprimir o free-riding, um fundamento eminentemente concorrencial. 

Ao analisar a propriedade intelectual do ponto de vista concorrencial, isto é, 

ao criar uma teoria concorrencial para a análise das condutas e práticas envolvendo 

direitos de propriedade intelectual, haveria uma justificativa concorrencial para o 

monopólio causado pela exploração da propriedade intelectual; e, assim, esse não 

estaria isento da aplicação do direito da concorrência, tendo, como consequência, o fato 

de o direito à patente ou à marca não mais poder ser visto como uma propriedade ou 

privilégio de seu titular.
147

 

 

 

 

 

2.2 Formas de exploração dos direitos de propriedade intelectual que podem 

gerar efeitos à concorrência 

 

 

A influência do direito da concorrência ao direito da propriedade intelectual 

muda a maneira de analisar as infrações relacionadas a esse direito, passando a relevar a 
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 FILHO, Calixto Salomão. Direito concorrencial – as condutas. Op. cit., 2003, p. 132: “Entendido 

como meio de tutelar a concorrência (no sentido institucional), assume a função principal de garantir o 

acesso e escolha dos consumidores. Assim, ao contrário do que normalmente se acredita, a compreensão 

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

primeiro a conotação publicística de que este necessita. Como se verá mais adiante, isso se faz sentir tanto 

na ampliação dos deveres de compartilhamento do titular do privilégio quanto na imposição de funções 

públicas ao seu titular. Portanto, é possível fazer um adendo à análise ascarelliana do direito industrial. A 

complementaridade do direito industrial ao direito antitruste não é derrogatória. Pelas suas próprias 

origens recentes, de inspiração concorrencial, está e deve estar o direito industrial permeado pelos 

princípios concorrenciais. Antes que uma justificativa para a desaplicação do direito concorrencial, o 

direito industrial é um caso especial de sua aplicação”. 
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forma como ele é utilizado e deixando em segundo plano o fato de ser uma concessão, 

isto é, se o uso dos diretos de propriedade intelectual ocorre de forma abusiva. Essa 

teoria é conhecida como doutrina do patent misuse dos Estados Unidos, que levou as 

Cortes norte-americanas a concluírem que só se deve considerar configurado o mau uso 

de uma patente quando as regras do direito antitruste assim o indicarem. Foram 

utilizados conhecimentos e conceitos do direito concorrencial para verificar se uma 

conduta, por exemplo, de venda casada, está sendo praticada. 

Tendo em vista o fato de as formas de abuso de direitos de propriedade 

intelectual ser das mais variadas, cada uma delas requer uma análise extensa e 

detalhada, razão pela qual é impossível analisá-las com profundidade, uma a uma, no 

presente estudo. A lei de propriedade industrial usa a expressão “abuso do poder 

econômico” como hipótese genérica de ilegalidade, nela recaindo, dessa maneira, todos 

os ilícitos de inspiração concorrencial, seja abuso de poder econômico em senso estrito 

(abuso de posição dominante) seja os próprios atos tendentes à dominação de mercado. 

As condutas de abuso de patente podem ser divididas em três grandes 

grupos: (i) contratos de licenciamento; (ii) pool de patentes e (iii) patentes fraudulentas. 

Entre o primeiro grupo estão as condutas relacionadas, por exemplo, ao estabelecimento 

do preço de revenda, restrições às quantidades vendidas e restrições territoriais, 

podendo-se citar como a mais grave delas a modalidade de relicenciamento, que em 

inglês é chamado de grantbacks e em alemão de Rückgewähr-klauseln, por meio da 

qual em um contrato de licenciamento é inserida cláusula que obriga o relicenciamento 

ao titular originário da patente, de todas as melhorias introduzidas pelo licenciado, 

gratuitamente ou a preço preestabelecido.
148

 

A segunda conduta de abuso de patentes é a formação de pool de patentes, 

que podem ser descrito como acordos celebrados entre os detentores de patentes de 

certa indústria, na medida em que reúnem todo o progresso tecnológico; e, sobretudo, 
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 Ibidem, p. 141-2, em relação à cláusula de relicenciamento: “Essa prática é perversa, por várias razões. 

Em primeiro lugar, leva ao reforço da posição de dominação do detentor da patente, na medida em que 

lhe permite controlar os futuros progressos tecnológicos. Ademais, desestimula gravemente o progresso 

tecnológico, tornando desinteressante economicamente para o licenciado investir em tecnologia. Reverte, 

portanto, todos os fundamentos econômicos e jurídicos para a concessão das patentes, configurando 

diretamente os ilícitos dos arts. 68, caput, da lei de propriedade intelectual e 20, II, da lei antitruste”. 
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reúnem os detentores do maior potencial de progresso tecnológico do mercado, 

representando, assim, uma poderosa barreira à entrada de novas empresas. 

Por fim, um terceiro grupo estaria relacionado às patentes fraudulentas e 

defensivas. As patentes fraudulentas, ou seja, aquelas que são concedidas contrariando 

as disposições de lei, de acordo com o direito brasileiro, são nulas, conforme artigo 46 

da Lei n. 9.279/96, podendo também configurar ilícito concorrencial, com base no 

artigo 20, incisos I e II, da Lei n. 8.884/94 e artigo 36, incisos I e II, da Lei n. 12.529/11, 

desde que limitem a concorrência.
149

 As patentes defensivas são parte de estratégias 

anticoncorrenciais que, por meio de táticas chamadas blocking e fencing, as empresas 

procuram, respectivamente, da compra sistemática de todas as novas patentes e sua não 

utilização; ou, então, por meio do pedido de patenteamento de todas as possíveis 

alternativas a serem utilizadas pelos concorrentes, impedir o acesso de novos 

concorrentes ao mercado.
150

 

Como indicado anteriormente, para Calixto Salomão Filho, do ponto de 

vista concorrencial, não há complementaridade entre direito industrial e direito 

concorrencial.
151

 Para ele, no direito industrial há particular aplicação do direito 

concorrencial, que o reconstrói por meio de seus princípios concorrenciais 

institucionais, fazendo com que o direito industrial ganhe muitas novas hipóteses legais 

de incidência, passando a ter uma abrangência ainda maior. Isso porque, o direito 

industrial passaria a ter como objetivo proteção e estímulo ao investimento em 

tecnologia e invenções na construção de reputação de determinado produto,  privilégios 

consistentes nas patentes e nas marcas, respectivamente, ganhando uma distinta 

conotação concorrencial. Ou seja, seriam formas de proteção da instituição 

“concorrência”. 

Expostas, portanto, a forma pela qual o direito da propriedade intelectual 

avalia o direito da concorrência e a maneira pela qual o direito da concorrência analisa o 
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 Essa prática ocorreu no caso “Walter Process”, julgado pela Suprema Corte Americana (382 US 177, 

In: HOVENKAMP, H., Federal antitrust policy – the law of competition and its practice. St. Paul: West 

Publishing Co., 1994, p. 292). 
150

 No direito brasileiro a patente que não for utilizada pode ser objeto de licenciamento compulsório, nos 

termos do artigo 68, § 1º, I, da Lei n. 9.279/96. Ou, ainda, por meio do direito antitruste, pode vir a ser 

consideradas as práticas de blocking e fencing como condutas que visam “açambarcar ou impedir a 

exploração de direitos de propriedade intelectual ou de tecnologia” (art. 21, XVI, da Lei n. 8.884/94 e art. 

36, § 3º, XIV, da Lei n. 12.529/11). 
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 FILHO, Calixto Salomão. Direito concorrencial – as condutas. Op. cit., 2003, p. 143. 
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direito da propriedade intelectual, passemos a verificar em quais hipóteses determinados 

atos envolvendo os direitos de propriedade intelectual podem vir a prejudicar a 

concorrência. 

 

 

2.2.1 Imposição dos direitos de propriedade intelectual 

 

 

Uma das principais questões do direito concorrencial decorre da tentativa de 

impor direitos de propriedade intelectual – por exemplo, uma patente – que está em 

desacordo ou indicada como fraudulenta pelas autoridades competentes pelo registro e 

concessão de direitos de propriedade intelectual. 

No caso Walker Process (1965),
152

 a doutrina Walker Process, utilizada pela 

Suprema Corte, argumenta que a conduta de imposição de direitos de propriedade 

intelectual decorrentes de patentes fraudulentas, conjugada com a prova de poder de 

mercado, pode ser motivo para uma reclamação de monopólio sob a seção 2 do 

Sherman Act (lei antitruste norte-americana). No caso Nobelpharma (1998),
153

 o 

Circuito Federal norte-americano aplicou a doutrina Walker Process e assegurou que a 

não divulgação fraudulenta para o escritório norte-americano de patentes e marcas, 

juntamente com um processo para impor uma patente conhecida como inválida, 

determina conduta de monopólio.
154
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 Walker Process Equip. v. Food Mach. & Chem. Corp., 382 U.S. 172 (1965). 
153

 Nobelpharma AB v. Implant Innovations Inc., 141 F.3ed 1059 (1998). 
154

 PERITZ, Rudolph J. R. Competition policy and its implications for intellectual property rights in the 

United States. Op. cit., 2007, p. 193 e notas 303 e 304: “Handgards Inc. v. Ethicon Inc., 743 F.2d. 1282 

(9
th

 Circ. 1984) (finding suit by firm with dominant position to enforce patent known to be invalid 

Sherman Act section 2 violation). Walker Process cases raise a second antitrust issue simply because 

potential liability stems from the conduct of filing suit, which is understood in the United States as a form 

of petitioning government and thus a constitutionally protected right. As a general matter, antitrust 

liability cannot attach to conduct that involves petitioning the courts, regulatory agencies or legislature. 

Eastern RR. Pres. Conf. v. Noerr Motor Freight Co., 365 U.S. 127 (1961); United Mine Workers v. 

Pennington, 381 U.S. 657 (1965). But not all petitioning conduct is constitutionally protected. In the 

context of an antitrust suit, the courts have articulated a „sham‟ exception to the constitutional protection 

of petitioning government. Although the most recent Supreme Court case has raised as many answers as it 

resolved, it is clear that a suit to enforce an intellectual property right is not a „sham‟ unless it is 

„objectively baseless‟. Professional Real Est. Investors v. Columbia Pictures, 508 U.S. 49 (1993)”. 
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A sham litigation, como é chamada a trama processual indicada acima, pode 

violar não apenas a seção 2 da lei antitruste norte-americana como também sua seção 1, 

se o processo envolver uma ação coletiva. No litígio Buspirone (2002),
155

 trinta Estados 

norte-americanos, incluindo-se entidades privadas e públicas, apresentaram reclamações 

judiciais contra Bristol-Myers Squibb por listar inapropriadamente uma patente na 

prescrição de medicamentos da Buspirone com a Food and Drug Administration, a fim 

de obter uma injustificada aprovação de trinta meses de um substituto genérico. Bristol-

Myers Squibb foi também cobrada por conspirar com duas fábricas de genéricos para 

restringir o comércio pela resolução injusta de um processo de violação de patente. Os 

autores da ação afirmaram que o acordo foi uma farsa usada para encobrir um acordo 

anticoncorrencial ilegal segundo o qual os fabricantes de genéricos acordaram em não 

participar do mercado do Buspirone e ajudar a manter uma percepção pública em que a 

disputa pela patente era válida em troca de US$72.5 milhões, apesar de ambas as partes 

saberem que a patente não era válida. A decisão foi a primeira a usar a doutrina Walker 

Process sem que estivesse no contexto de um registro ou concessão no escritório de 

patentes e marcas norte-americano. Em um caso relacionado denominado In re Bristol-

Myers Squibb,
156

 a Federal Trade Commission apresentou uma reclamação baseada na 

seção 5 do FTC Act que alegava uma competição injusta (unfair competition) no mesmo 

curso da conduta, que inapropriadamente estendia-se a direitos exclusivos não apenas 

em relação ao Buspirone, mas também a outros dois remédios patenteados. Essa questão 

foi concluída com uma ordem negando à Bristol-Myers o direito de obter 

automaticamente uma aprovação na FDA das versões genéricas daqueles medicamentos 

e outros a ele relacionados. 

Em relação aos direitos de autor, no caso Professional Real Estate Investors 

(1993),
157

 a Columbia Pictures apresentou uma ação contra um grupo de operadores de 

um hotel por entender que seus direitos de autor estavam sendo violados à medida que 

seus discos estavam sendo alugados para os clientes desse grupo de hotéis. O hotel 
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 Buspirone Patent Litigation 185 F.Supp.2d 363 (S.D.N.Y. 2002). 
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 FTC Docket No. C-4076 (2003) (decision and order). Disponível em: 

<http://www.ftc.gov/os/2003/04/bristolmyerssquibbdo.pdf>. Acesso em: 07 nov. 2011. 
157

 Professional Real Estate Investors v. Columbia Pictures 508 U.S. 49 (1993). US Department of 

Justice and Federal Trade Commission. Antitrut guidelines for the licensing of intellectual property. Op. 

cit., 1995, p. 32; U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE AND FEDERAL TRADE COMMISSION. 

Antitrust enforcement and intellectual property rights: promoting innovation and competition. Abr. 2007. 

Disponível em: <www.usdoj.gov/atr/public/hearings/ip/222655.pdf e www.ftc.gov/reports/index.shtm>. 

Acesso em: 13 ago. 2011, p. 21, nota 48. 
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respondeu com uma contestação concorrencial, alegando que a ação fazia parte de uma 

conspiração de monopólio e restrição ao comércio com fundamento no Sherman Act. A 

Columbia Pictures afirmou que havia uma imunidade a qualquer contestação porque 

apresentar uma ação judicial é um direito constitucionalmente protegido. O hotel 

respondeu que a ação tratava-se de uma sham litigation e, portanto, não se valia de 

proteção constitucional. O tribunal negou infração aos direitos autorais da Columbia 

Pictures. A Suprema Corte americana rejeitou a contestação concorrencial do hotel, 

declarando que a ação de violação de direitos do autor não se tratava de uma sham 

litigation porque não era objetivamente infundada. O resultado foi a imunidade da 

Columbia Pictures de responsabilidade antitruste. A consequência mais ampla é a 

dificuldade em ganhar uma contestação antitruste baseada na imposição inadequada de 

direitos de propriedade intelectual. 

A imposição de direitos de propriedade intelectual apresentada 

anteriormente refere-se à imposição por meio de ações judiciais, mas não é apenas essa 

forma de imposição que pode ocorrer. Mais frequentemente, há a resolução de conflitos 

por meio de contratos de licenciamento. Embora as cortes norte-americanas tenham 

decretado licenciamentos compulsórios, elas têm olhado com ceticismo os acordos que 

estendem termos de patentes por meio de licenciamento de marcas ou segredos 

empresariais. Quando a imposição de direitos de propriedade intelectual falha, alguns 

titulares de direitos de propriedade intelectual têm colaborado para impor seus direitos 

em uma forma de confronto em relação ao direito concorrencial, como, por exemplo, 

ocorre no clássico caso Fashion Originators Guild of America – FOGA (1941),
158

 no 

qual uma organização de designers e fabricantes de roupas da moda desenvolveram um 

sistema de monitoramento de seus varejistas para assegurar que eles não estavam 

negociando com piratas de designer (style pirates). A FOGA insistiu em um contrato de 

negociação exclusiva e elencaram em uma “lista negra” os varejistas que fossem 

descobertos comprando vestidos feitos por designes roubados. A FOGA alegou que tal 

prática estava protegendo os direitos de propriedade de seus membros de acordo com as 

leis de concorrência desleal. A FTC estabeleceu que a conduta era um boicote, 

ignorando a questão de que o sistema era necessary to protect the manufactures, 

                                                           
158

 Fashion Originators Guild of America v. FTC 312 U.S. 457 (1941). 
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labourer, retailer and consumer against devastating evils growing from the pirating of 

original designs.
159

 

A Suprema Corte concordou com a alegação de infração per se da FTC e 

declarou que, mesmo que a cópia fosse um delito reconhecido sob a lei de cada Estado, 

essa situação não justificaria que os membros da organização combinassem em conjunto 

regular e restringir o comércio interestadual. A decisão carrega a implicação de que os 

efeitos concorrenciais ex post de boicote sempre superam os incentivos a direitos de 

propriedade intelectual ex ante porque tal conduta é uma extensão inadequada dos 

direitos de propriedade intelectual, não merecendo qualquer proteção, mesmo que para 

impedir apropriação indevida.
160

 

No caso ANFAPE,
161

 essa Associação levantou a questão envolvendo 

suposto abuso de poder econômico por meio do exercício abusivo dos direitos de 
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 PERITZ, Rudolph J. R. Competition policy and its implications for intellectual property rights in the 

United States. Op. cit., 2007, p. 195: Tradução livre – “necessário para proteger os fabricantes, 

trabalhadores, varejistas e consumidores contra demônios devastadores que crescem da pirataria de 

designs originais”. 
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 A respeito das justificativas ex ante e ex post para a propriedade intelectual, ver: LEMLEY, Mark A. 

Ex ante versus ex post justifications for intellectual property. Op. cit., 2004, revisado em fevereiro de 

2011. 
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 Trata-se de Representação protocolizada em 04/04/2007 pela Associação Nacional dos Fabricantes de 

Autopeças – ANFAPE (Representante) em face das montadoras de automóveis (Representadas) 

Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotivos Ltda., Fiat Automóveis S.A. e Ford Motor 

Company Brasil Ltda. que resultou na instauração da Averiguação Preliminar (Autos n. 

08012.002673/2007-51) pela Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (Departamento de 

Proteção e Defesa Econômica – Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos) e também analisado pelo 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A versão pública do sumário executivo, relatório, análise 

e conclusão estão disponível em: <http://www.anfape.org.br/imagens/Nota%20Tecnica%20Final%20-

%20SDE%2010-03-2008.pdf> e <http://www.cade.gov.br/temp/t211201119482150.pdf>. Acesso em: 07 

nov. 2011. Na análise realizada pela SDE, há o conceito de sham litigation: “187. Sobre o exercício 

abusivo do direito de ação por parte das Representadas, esta Secretaria entende que a chamada teoria do 

sham litigation tem, em caráter excepcional, aplicação e guarida no ordenamento jurídico interno. Por 

sham litigation entende-se o uso indevido de procedimentos e regulamentações públicas, incluindo 

procedimentos administrativos e judiciais, com o intuito de prejudicar concorrentes (prática de predação 

não baseada em preço), constituindo-se, assim, abuso de poder econômico apto a ser punido nos termos 

da Lei n. 8.884/94. 188. O instituto desenvolveu-se de forma mais significativa nos Estados Unidos. 

Note-se que naquele país, tal como no Brasil, o direito de petição é também consagrado na Constituição 

(Primeira Emenda). De forma bastante resumida, os tribunais norte-americanos têm entendido que o sham 

litigation caracteriza-se excepcionalmente quando a atividade de peticionar perante órgãos públicos é 

“ostensivamente direcionada à influência de ação governamental, é uma mera. [...] De forma similar, a 

Secretaria de Direito Econômico considera que a hipótese de sham litigation pode ser excepcionalmente 

caracterizada, considerando o ordenamento pátrio. Não se questiona o direito de petição e a 

inafastabilidade do Pode Judiciário (artigo 5º, XXXIX, „a‟, e XXXV), mas sim o seu manifesto abuso 

com o objetivo de causar prejuízo a concorrente. Note-se que a figura do sham litigation (no âmbito 

antitruste) tem seu similar no âmbito judiciário: a litigância de má-fé”. Ver: GRAU-KUNTZ, Karin. O 

desenho industrial como instrumento de controle econômico do mercado secundário de peças de 

reposição de automóveis - uma análise crítica à recente decisão da Secretaria de Direito Econômico 
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proteção de propriedade intelectual por algumas montadoras de automóveis no setor de 

autopeças (mais especificamente o direito ao desenho industrial sobre as peças), já que, 

de acordo com a ANFAPE, a intenção das montadoras de automóveis era criar 

dificuldade no referido setor, bem como o de excluir dele os fabricantes independentes 

de autopeças (FIAPs), que estariam congregados à ANFAPE. Assim, as montadoras, 

com base na proteção legal conferida aos desenhos industriais (caso de algumas de suas 

autopeças) e em seu registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, 

estariam promovendo ações judiciais e extrajudiciais,
162

 de modo abusivo, a fim de 

restringir a concorrência no mercado de autopeças, ao tentar impedir a atuação dos 

FIAPs. Nesse caso, a ANFAPE delimitou dois mercados relevantes distintos, a saber: o 

mercado primário, ou faremarket, que abrange as autopeças para veículos novos, e o 

mercado secundário, ou aftermarket, que engloba autopeças para reposição. Nesse 

sentido, a ANFAPE alegou que os abusos vinham sendo realizados no aftermarket. As 

montadoras estariam se utilizando, abusivamente, de seus direitos de propriedade 

intelectual por meio de medidas judiciais e extrajudiciais contra os FIAPs, com a 

finalidade de eliminá-los do mercado de reposição de autopeças, de obter participação 

exclusiva e, por fim, de auferir lucros arbitrários. As conclusões a que a autoridade 

administrativa competente chegou seguem abaixo: 

 

4. Para incentivar investimentos privados em inovação e evitar 

comportamentos oportunistas por parte de outros agentes econômicos, 

a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional, incluindo 

tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, garantem a 

proteção dos direitos de propriedade industrial por determinado 

período de tempo, observados os requisitos da lei. 

5. Direito de propriedade industrial e direito da concorrência são 

complementares, uma vez que o objetivo de ambos é promover a 

inovação e, consequentemente, a concorrência e o desenvolvimento 

                                                                                                                                                                          
(SDE). Op. Cit., 2007, p. 148-184; SOUZA, Daniel Adensohn de. A Propriedade Industrial e o Direito 

Concorrencial: a questão da proteção aos desenhos industriais no mercado de reposição. In: Revista da 

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI. Rio de Janeiro, Set/Out de 2008, n. 96, p. 52-

68; DI BLASI, Gabriel. A tutela jurídica do desenho industrial em diversas jurisdições, a proteção de 

partes de objetos e a decisão da SDE sobre essa matéria. In: Revista Semestral de Direito Empresarial. 

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da Faculdade de Direito da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, n. 2, Rio de Janeiro: Editora Renovar, Jan/Jun de 2008, p. 143 

e ss. 
162

 O Poder Judiciário deferiu, contra determinadas associadas da ANFAPE, tutela antecipada (e inclusive 

sentença no mesmo sentido) determinando, além da busca e apreensão de autopeças que reproduzam os 

registros de desenho industrial das montadoras de automóveis, a abstenção por aquelas da 

comercialização das mesmas peças, bem como de utilizar determinadas marcas detidas pelas aludidas 

montadoras. 
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econômico. Inovação beneficia os consumidores por meio do 

desenvolvimento de novos e melhores produtos, serviços e processos 

produtivos. 

6. Direitos de propriedade industrial não necessariamente conferem 

poder de mercado a seus detentores. Ainda que assim seja, isso por si 

só não caracteriza violação antitruste: a criação de monopólio 

(temporário) pode ser necessária para obter um ganho maior para os 

consumidores (decorrentes de efeitos dinâmicos que superam as 

esperadas perdas estáticas) e, assim, justifica a proteção. 

7. Na doutrina e jurisprudência internacional, é pacífico que uma 

intervenção antitruste em casos que envolvem direitos de propriedade 

industrial se justifica precipuamente naqueles casos em que houve 

abuso dos procedimentos de registro dos direitos (e.g., patentes ou 

desenho industrial). Em outras palavras, quando um agente econômico 

tenta registrar ou estender seu registro quando sabidamente não tem 

direito para tanto, o que não ocorre no presente caso (como 

reconhecido pela própria ANFAPE). 

8. No caso da indústria automobilística, são conhecidos os 

significativos investimentos feitos pelas montadoras para desenvolver 

novos produtos e processos produtivos. Para manter os incentivos à 

inovação, o legislador pátrio não diferenciou entre mercado primário 

(foremarket) e secundário (aftermarket) de peças automotivas. Isto é, 

uma vez conferido o registro de desenho industrial a uma determinada 

peça pelo INPI, a proteção estende-se a ambos os mercados, o que é 

reconhecido pelo Poder Judiciário. 

9. Não se discute que, se permitida (pelo legislador, há que se dizer) a 

apropriação por terceiros de registros das montadoras no mercado 

secundário, o consumidor poderia, no curto prazo, beneficiar-se de 

preços mais baixos. Contudo, a opção do legislador foi considerar que 

a médio e longo prazo corria-se o risco de haver menos investimentos 

em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) devido à redução do retorno 

do investimento, o que reduziria o bem-estar do consumidor e o 

desenvolvimento econômico, o que motivou a proteção de ambos os 

mercados. 

10. No presente caso, portanto, o que se vê é o exercício regular de 

direito de propriedade industrial pelas montadoras Representadas, 

considerando o atual ordenamento jurídico. Eventual exclusão do 

mercado secundário de autopeças da proteção de propriedade 

industrial atualmente assegurada deveria ser debatida perante o Poder 

Legislativo e não no âmbito de processo administrativo sancionador. 

11. Por óbvio, não se quer dizer que não haveria papel a ser 

desempenhado pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência 

(SBDC) a respeito da discussão ora colocada, mas que esse papel, se 

julgado adequado pelos órgãos integrantes do Sistema, seria o de 

advocacia da concorrência junto ao Poder Legislativo. 

 

Na União Europeia, em relação ao sham litigation, cita-se o caso 

AstraZeneca,
163

 no qual o grupo econômico denominado AstraZeneca foi multado em 

aproximadamente 60 milhões de euros por abuso de direito de patentes decorrente do 
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 Comission Decision Case COMP/A. 37.507/F3 AstraZeneca. 
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uso indevido do sistema de registro, levando a Comissão Europeia a afirmar que o 

ilícito antitruste não fica restrito à atuação da empresa no mercado, mas inclui também 

abusos de procedimentos públicos para prejudicar concorrentes. 

O Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia, no caso Magill e IMS 

Health,
164

 observou que “o exercício de um direito de exclusividade pelo titular pode, 

em circunstâncias excepcionais, envolver uma conduta abusiva”. No que se refere ao 

requisito do fortalecimento de poder de mercado, é possível verificar que não seria 

apropriado cumular o teste sobre limitação da produção com o aludido requisito do 

fortalecimento de poder de mercado, que se refere à recusa de concessão de licença de 

uma lista de programação por emissoras de TV para uma empresa que pretendia editar 

um guia semanal televisivo na Irlanda. Há duas modalidades distintas de abuso, já que – 

inter alia – o caso de abuso requer dois mercados distintos, enquanto um típico caso de 

abuso por restrições à produção diz respeito apenas a um mercado independente. A 

cumulação de ambos os requisitos implica a negação da doutrina da elevação de poder 

de mercado no âmbito do direito patentário, especialmente porque empresas com 

posição dominante no mercado tendem a tornar-se ativas nos mercados secundários e 

também ali alcançar posição dominante. O resultado não convence: a existência de um 

abuso em separado, por conta da conquista e elevação de poder de mercado, deve ser 

admitida apenas num contexto envolvendo direitos de propriedade intelectual.
165
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 TJCE, Casos 241 e 242/91 P – Magill, 1995 ECR I-743, Nº 50. 
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 A crítica feita por Heinemann em relação a este caso é que o TJCE deveria repensar a sua decisão, 

uma vez que o poder de mercado não decorreria apenas do uso dos direitos de propriedade intelectual. 

Segundo o autor, o titular recebe determinada recompensa sob a forma da exploração exclusiva de sua 

invenção, obra ou criação. No entanto, esse direito de exclusividade não confere um poder absoluto. 

Mercados conexos devem ser atribuídos ao titular dos direitos de PI apenas se ele chega à aptidão 

concorrencial. O mero uso de poder econômico não pode ser justificado pela existência de direitos de 

propriedade intelectual. HEINEMANN, Andreas. Antitruste internacional e propriedade intelectual. Op. 

cit., 2007, p. 448-50: “A discussão na jurisprudência do TJCE na aplicação do art. 82 para os direitos de 

propriedade intelectual revela que a tarefa principal do direito antitruste é a manutenção da livre 

concorrência nos mercados. Mesmo que em certos mercados haja prevalência de um monopólio natural 

por um período de tempo (por conta da proteção de direitos de PI e dos efeitos da rede), há pelo menos a 

possibilidade de proteger a concorrência em mercados secundários contra estratégias anticompetitivas do 

monopolista. Muito mais importante é a missão atribuída ao direito concorrencial de possibilitar a 

contestação de mercados monopolizados. Estratégias que levem ao fortalecimento de efeitos de rede por 

meio de um sistema de eliminação da concorrência devem ser vistas como práticas suspeitas pelas 

autoridades concorrenciais nacionais. O papel do direito concorrencial nesse contexto não é corrigir ou 

ajustar direitos de PI doméstico. O direito concorrencial não propõe valorar os direitos de propriedade 

intelectual como tais, mas sim sua utilização em certos mercados. A jurisprudência do TJCE nesse ponto 

é perfeitamente clara. Certamente, no caso Magill e também em IMS Health, a disciplina dos direitos 

autorais é definida (muito?) abrangentemente (no caso Magill há direitos autorais identificados num 

território para as listas de programação televisiva; no centro da discussão, os direitos autorais do titular 
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2.2.2 Padronização industrial (industry standardization) 

 

 

A prática de padronização industrial está relacionada aos acordos celebrados 

por concorrentes para padronização de produtos por razões de utilidade, segurança ou 

cartel (formação de preços) e se encontram geralmente em programas de padronização 

colaborativos adotados por associações de comércio ou de profissionais ou por meio de 

contratos. 

Uma das razões para a celebração dessa padronização está na vantagem para 

os consumidores e outros usuários em eliminar pesquisa repetitiva de custos ou 

simplifica seu controle por meio de protocolos padrões. No caso Broadcast Music Inc. 

(1979),
166

 a Suprema Corte americana determinou que o licenciamento de trabalhos 

protegidos pelo direito de autor de ASCAP e BMI, apesar da eliminação virtual da 

competição por preços, era uma razoável restrição e, portanto, legal porque as duas 

organizações criaram grande eficiência às vendas, monitorando e cobrando pelo uso de 

milhares de trabalhos protegidos por direitos de autor. A Corte não foi persuadida pela 

opinião de Justice Stevens no sentido de que a colaboração era uma extensão não 

permitida da proteção dos diretos de autor, que observou, ainda, que as eficiências do 

mercado poderiam ter ocorrido de uma forma menos restritiva como a de uma entidade 

de liquidação e compensação sem imposição de preços; mas a Corte entendeu a licença 

                                                                                                                                                                          
aparecem como proteção para uma mera estrutura geográfica). O caso Microsoft, todavia, mostra que os 

mesmos problemas podem ser identificados quando os direitos de propriedade intelectual são 

apropriadamente delineados. A conexão entre a superproteção de direitos de PI e direito concorrencial é 

muito mais de uma natureza estatística: quanto mais extensivamente os direitos de PI são definidos, mais 

provável que o conflito com o direito concorrencial venha ocorrer. Assim, há uma tarefa essencial para o 

legislador doméstico em chegar ao ponto de equilíbrio no tratamento normativo dos direitos de PI, 

evitando ao mesmo tempo uma sub ou superproteção. Mas ainda que ele consiga tal façanha, sempre 

haverá problemas na interface entre os dois domínios do direito. Para resolver tais problemas, uma 

finalidade comum do direito da propriedade intelectual e do direito concorrencial deve ser então 

enfatizada: a promoção de estruturas de inovação. Não é a proteção dos direitos de PI por si mesma que 

pode tal objetivo, mas sim a exploração de direitos de PI em certos mercados. Nestes, todavia, será papel 

do direito antitruste garantir a ausência de comportamentos anticompetitivos. Assim, deve ser alcançado 

um equilíbrio efetivo entre a propriedade intelectual e o direito antitruste”. 
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 Broadcast Music Inc. v. CVS Inc., 441 U.S. 1 (1979); US Department of Justice and Federal Trade 

Commission. Antitrut guidelines for the licensing of intellectual property. Op. cit., 1995, p. 16; U.S. 

Department of Justice & Federal Trade Commission. Antitrust enforcement and intellectual property 

rtights: promoting innovation and competition. Op. cit., 2007, p. 52 e 66. 



105 

 

guarda-chuva como um novo produto que, na essência, criou um novo mercado que 

deixou o antigo para negociações individuais, porque a licença não era exclusiva. A 

decisão pode ser entendida como que a competição ex post não foi restringida e que 

melhoraram as práticas de licenciamento e imposição, que são mais favoráveis para os 

compositores. 

Em relação à padronização de ferrovias ou dimensões de campos de futebol, 

ou de componentes de computador ou protocolos de mensagens da Internet, verifica-se 

que ela é crucial para o progresso e desenvolvimento da indústria e de seu controle. Não 

obstante, esforços colaborativos de padronização de produtos podem ser um 

desincentivo à concorrência para o fornecimento de variedades de produtos. Ademais, 

ao se fazerem produtos mais homogêneos, os acordos de padronização podem facilitar a 

formação de cartéis ou interdependência que fazem os preços subirem. Finalmente, 

acordos de padronização são algumas vezes acompanhados de mecanismos para 

suprimir produtos ou excluir concorrentes que não se ajustem a determinada 

padronização. Os riscos da exclusão potencializam-se nas indústrias interligadas, como 

na de informática, que colocaram em movimento a dinâmica de economias de demanda 

que tendem a premiar as empresas com amplas bases de clientes. A demanda de 

consumo tende a aumentar quando a base eleva-se em tamanho e se movimenta para um 

ponto de inflexão, ainda que a alteração nos custos seja mínima. 

Isso posto, alguns dos principais exemplos dos efeitos de padronização 

surgem dos setores de tecnologia da informação. Os protocolos da Internet foram 

desenvolvidos com um mínimo de padronização para permitir a interface eficiente e 

diversidade de uso de grupos nos portais da Internet. O resultado é um conglomerado de 

redes que produz enorme quantidade de inovação. O sistema operacional Unix, ao se 

tornar um padrão aberto, resultou-se no Linux alguns anos depois, instituindo-se em um 

conteúdo bem sucedido no mercado de sistemas operacionais para serviços de rede e 

outros computadores mais poderosos e maiores que os computadores pessoais comuns. 

Grandes patrocinadores corporativos formaram joint ventures para o mercado de 
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computadores pessoais com o sistema operacional Linux, mas seu sucesso ainda é uma 

dúvida.
167

 

Por outro lado, o sistema operacional Windows e seu complemento – 

microprocessadores Intel – tem sempre sido proprietários de tecnologias e a qualidade 

de seus produtos, direitos de propriedade intelectual, retorno positivo entre 

componentes de sistemas, efeitos de relacionamento e habilidosas estratégias de 

marketing têm se combinado para criar e reforçar seus domínios de mercado. Como 

resultado, eles se tornaram os padrões da indústria nesse setor e, diante dessa situação, 

autoridades antitrustes processaram a Microsoft e a Intel e atacaram algumas de suas 

estratégias para manter e alavancar seus domínios em novos mercados. Todavia, é 

importante mencionar que a Microsoft continua a comercializar seus produtos e utilizar-

se de suas estratégias, passando pelo escrutínio antitruste de suas práticas relacionadas 

aos direitos de propriedade intelectual. 

No caso Berkey Photo Inc. (1979),
168

 a Corte de Apelação do Segundo 

Circuito norte-americano rejeitou a reclamação de um concorrente de um mercado 

derivado para produtos complementares aos da Eastman Kodak, que possuía um 

monopólio no mercado primário, devido ao fato de ter se responsabilizado perante a 

Berkey de pré-divulgar novos produtos para permitir Berkey a produzir seus produtos 

de forma compatível. A Corte norte-americana concluiu que a Eastman Kodak tinha o 

direito às suas vantagens competitivas de tamanho e integração vertical e, ademais, que 

uma regra de divulgação seria inútil. 

Em relação aos casos de esforços colaborativos para padronização da 

indústria resultantes em efeitos anticoncorrenciais, é possível citar o caso Addamax,
169

 

que envolve uma reclamação antitruste contra uma joint venture para padronização de 

softwares de computadores que evoluíram do sistema operacional Unix. A AT&T 

desenvolveu o sistema operacional Unix como um produto de sua propriedade para 

computadores industriais, mas se deparou com desafios concorrenciais para entrar no 

mercado de softwares de computadores em 1969. A AT&T decidiu que a próxima 
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United States. Op. cit., 2007, p. 196. 
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 Berkey Photo Inc. v. Eastman Kodak Co., 603 F.2d 263 (2d. Cir 1979), cert. denied, 444 U.S. 1093 

(1980). 
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 Addamax v. Open Software Foundation, 888 F. Supp. 274, 278, 284-4 (D. Mass. 1995). 
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estratégia seria dar às universidades esse desafio, começando como um sistema 

operacional aberto durante seus primeiros 30 anos de desenvolvimento, fragmentando-

se em uma variedade de sistemas operacionais não completamente compatíveis, o que 

gerou, por exemplo, do Linux, o Linus Torvald. 

Um grupo de grandes fabricantes de computadores formou uma associação 

de fins não lucrativos, a Open Software Foundation (OSF), para estabelecer um sistema 

operacional que pudesse competir com o produto da AT&T-Sun Microsystems, 

surgindo o padrão de indústria para sistema operacional Unix. A OSF apresentou uma 

solicitação de tecnologia para desenvolver e produzir software de segurança para 

integrar as versões do Unix, mas, entre três, uma, a Addamax, não foi aceita, o que fez 

com que esta processasse a OSF e outros dois patrocinadores – Hewlett-Packard e 

Digital Equipment –, que conspiraram para forçar os preços de software de segurança a 

abaixarem, excluindo a Addamax do mercado. A Corte entendeu por defender a joint 

venture, negando o pedido da autora, concluindo que o empreendimento era muito 

complexo e os efeitos competitivos muito especulativos à luz da concorrência com 

Microsoft para suportar tal tratamento peremptório. 

Assim, o caso acima descrito demonstra que acordos colaborativos de 

padronização têm sido visto como uma restrição razoável de comércio. O grande 

problema encontra-se, portanto, nos casos em que as condutas estão relacionadas aos 

abusos dos processos de padronização, como pode ser verificado no caso Allied Tube & 

Conduit Corp. (1988).
170

 Nesse caso, o concorrente excluído do mercado apresentou 

uma reclamação concorrencial contra uma organização sem fins lucrativos que 

formulou códigos de desenvolvimento e segurança que eram adotados nacionalmente. 
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VL-bus, an important computer component. The association did compel disclosure of participants‟ 

intellectual property rights – not an unusual requirement in standard setting organizations. Only after the 

association chose that technology to be the industry standard did Dell disclose its patents. The FTC filed 

an enforcement action which was settled, with Dell agreeing not to enforce its undisclosed patents, but 

without much guidance either to standard setting organizations or participants about the scope of their 

disclosure duties”. 
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2.2.3 Obrigação de licenciar 

 

 

No Brasil, o dever de licenciar está previsto na Lei n. 9.279/96, também 

chamada de licença compulsória ou obrigatória, a qual não tem como elemento 

constitutivo a vontade das partes. Uma vez caracterizadas as condições previstas na 

citada legislação, que são exaustivas e não exemplificativas, o terceiro interessado 

poderá requerer ao escritório brasileiro responsável pelo registro e concessão de 

patentes a licença compulsória para a exploração de determinada patente. O titular não 

perde a propriedade da patente e conserva seus direitos, inclusive no que se refere à 

remuneração que deverá ser paga pelo licenciado. As licenças compulsórias serão 

sempre não exclusivas, sendo vedado ao licenciado fornecer sublicenças (artigo 72 da 

Lei n. 9.279/96). 

Nesse mesmo sentido, estão as disposições do Acordo TRIPS, que prevê o 

licenciamento compulsório em seu artigo 31. 

As condições que podem dar ensejo a uma licença compulsória expressas no 

artigo 68 da Lei n. 9.279/96, bem como em seus artigos 70 e 71, são: o exercício 

abusivo da patente ou a prática de abuso de poder econômico por meio da patente 

(caput); a falta de exploração do objeto da patente após determinado prazo a partir da 

concessão do título ou do depósito do pedido de patente (§ 1º, I); a insuficiência de 

exploração, ou seja, a comercialização que não satisfaça as necessidades do mercado (§ 

1º, II); a recusa do titular de conceder licenças contratuais, recusa essa que pode 

prejudicar o desenvolvimento e a atividade econômica do país, como no caso das 

patentes de aperfeiçoamento (art. 70); e casos de emergência nacional ou interesse 

público (art. 71). 

O primeiro licenciamento compulsório realizado no Brasil deu-se por meio 

do Decreto n. 6.108, de 4 de maio de 2007, o qual concede licenciamento compulsório, 

por interesse público, sem exclusividade, de patentes referentes ao Efavirenz, para fins 

de uso público não comercial, podendo a exploração das patentes licenciadas nos termos 

do referido decreto ser realizada diretamente pela União ou por terceiros devidamente 
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contratados ou conveniados por esta, permanecendo impedida a reprodução de seus 

objetos para outros fins.
171

 

Nos Estados Unidos, embora a legislação concorrencial, de maneira geral, 

não imponha, mesmo em casos de monopólios, obrigação de realizar negócios ou de 

tornar suas instalações disponíveis,
172

 há um pequeno número de decisões impondo 

obrigações de acordar ou decretando licenças compulsórias, geralmente relacionadas às 

chamadas essential facilities, que serão verificadas adiante, derivando, não apenas da 

propriedade de um direito de propriedade intelectual, mas sempre relacionadas a alguma 

conduta que exclua concorrente. Essas decisões poderiam estar em contrário ao direito 

assegurado aos titulares dos direitos de propriedade intelectual de se recusar a licenciar 

ou usar seus bens intelectuais, mas, como se expôs acima, a obrigação de licenciar vai 

além dos direitos assegurados aos titulares de propriedade intelectual. 

Já em 1912, a Suprema Corte norte-americana, no caso Terminal Railroad 

Association,
173

 segundo o qual um grupo de ferroviários – proprietários únicos de um 

pátio ferroviário que passava sobre o Rio Mississipi na importante cidade de St. Louis – 

não deu acesso para quem não fosse membro da citada associação e determinou que, em 

vista das inerentes condições físicas, nenhuma prática alternativa era possível. Em 1951, 

no caso Lorain Journal,
174

 a Corte norte-americana caracterizou o único jornal na região 

do norte de Ohio como um meio indispensável de publicidade. Apesar de a supervisão 

regulamentar por parte da Federal Power Commission, a Suprema Corte norte-

americana, no caso Otter Tail Power (1973),
175

 requisitou que fossem disponibilizadas 

suas linhas de transmissão para gerar força elétrica de outras utilidades para seus ex-

clientes. Por causa dessas decisões, nasceu a doutrina da essential facilities e o remédio 

acompanhante de acesso compulsório, sendo longamente utilizada pelas cortes federais 
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 As patentes n. 1100250-6 e 9608839-7 referentes ao medicamento Efavirenz pertencem ao laboratório 

Merck Sharp & Dohme e, de acordo com o Programa DST/AIDS do Ministério da Saúde, o antiretroviral 

Efavirenz é o medicamento importado mais utilizado no tratamento da AIDS, sendo vários os fatores que 

influenciaram a decisão do Poder Executivo brasileiro de emitir a licença compulsória do Efavirenz, 

podendo citar: a inflexibilidade do laboratório em rever seus preços para o mercado brasileiro; o desgaste 

da licença compulsória como instrumento de pressão (fato que restou evidente ao observarem-se as 

negociações de 2005); e a pressão da sociedade civil brasileira, sobretudo de grupos ligados à saúde e aos 

direitos humanos. 
172

 PERITZ, Rudolph J. R. Competition policy and its implications for intellectual property rights in the 

United States. Op. cit., 2007, p. 200. 
173

 United States v. Terminal RR Assn, 212 U.S. 1 (1912). 
174

 Lorain Journal Co. v. United States, 342 U.S. 143 (1951). 
175

 Otter Tail Power Co. v. United States 410 U.S. 366 (1973). 



110 

 

dos Estados Unidos e escolas antitruste, mas nunca expressamente utilizada pela 

Suprema Corte. Mais recentemente, a Corte de Apelação do Oitavo Circuito norte-

americana obrigou a AT&T a permitir operadores de cabos de televisão a fixar seus 

cabos naqueles porque eram concorrentes, demonstrando, portanto, que, nos Estados 

Unidos, as cortes têm sido consistentes em suas opiniões no sentido de que a doutrina 

da essential facilities apenas se aplica entre concorrentes.
176

 

Contudo, a discussão nos Estados Unidos ainda não se mostra pacífica, já 

que as cortes têm decido de forma diferente para as patentes e para os direitos de autor, 

seguindo as decisões de dois casos: Data General Corp. e Microsoft. A corte, no caso 

Data General Corp., observou que apenas a legislação referente às patentes foi alterada, 

e não a lei de direitos autorais, de forma a indicar que nenhum titular de patente, salvo 

em caso de infração aos direitos de propriedade intelectual, deve ser condenado por mau 

uso ou extensão ilegal dos direitos relativos à sua patente em razão de recusa de 

licenciar ou de uso de qualquer direito. Por sua vez, no caso mais recente da Microsoft, 

a Corte determinou que o direito de autor não assegurava à Microsoft ampla autoridade 

de licenciar (ou de recusar a licenciar) sua propriedade intelectual a seu exclusivo 

critério. Todavia, as análises acima foram feitas apenas de acordo com o direito da 

propriedade intelectual, devendo-se, ainda, ter o escrutínio do direito da concorrência, 

que leva em consideração a regra da razão. No caso Kodak (1992),
177

 a Corte 

determinou que o poder ganho pela vantagem natural ou legal, por exemplo, por uma 

patente, direito de autor ou perspicácia de negócio pode aumentar a responsabilidade se 
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 TV Signal Co. of Aberdeen v. AT&T, 617 F.2d 1302, 1309 n.7 (8
th

 Cir. 1980); Ver: PERITZ, Rudolph 

J. R. Competition policy and its implications for intellectual property rights in the United States. Op. cit., 

2007, p. 200-1 e notas 327e 329, que mencionada outros casos, como Integraph case, no qual foi 

concluído que “the courts have well understood that the essential facility theory is not an invitation to 

demand access to the property or privileges of another, on pain of antitrust penalties and compulsion; thus 

the courts have required anticompetitive action by a monopolist that is intended to „eliminate competition 

in the downstream market‟” e MCI Communications v. American Telephone & Telegraph Co, sendo, 

neste último, enumerados os elementos de responsabilidade sobre a teoria da essential facilities: “(1) 

control of the essential facility by a monopolist; (2) a competitor‟s inability practically or reasonably to 

duplicate the essential facility; (3) the denial of the use of the facility to a competitor; and (4) the 

feasibility of providing the facility”. 
177

 Eastam Kodak Co. v. Image Technical Services Inc., 504 U.S. 451, 482-3 (1992); U.S. Department of 

Justice & Federal Trade Commission. Antitrust enforcement and intellectual property rights: promoting 

innovation and competition. Op. cit., 2007, p. 26; PERITZ, Rudolph J. R. Competition policy and its 

implications for intellectual property rights in the United States. Op. cit., 2007, p. 202. Trata-se de um 

caso em que se discutiu se a Kodak ocupava uma posição dominante no mercado de peças de reposição e 

se esta empresa fazia uso desta posição no sentido de criar um monopólio no mercado derivado de 

serviços de manutenção. 
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o vendedor explorar sua posição dominante em um mercado para expandir seu império 

para outro mercado; e assim sucessivamente.
178

 

No caso Kodak (1997),
179

 a decisão foi no sentido de favorecer os titulares 

dos direitos de patentes, tendo concluído que o desejo de excluir outros de seus produtos 

protegidos por propriedade intelectual é uma presunção válida para justificar o negócio 

para qualquer prejuízo imediato aos consumidores. 

 

 

 

                                                           
178

 Para completo entendimento do caso Kodak (1992), o qual será citado novamente adiante neste 

trabalho, verifica-se a necessidade de conhecer a “teoria da impossibilidade”, que é diametralmente 

oposta à “teoria do monopólio”, sendo aquela que parte do princípio de que não será possível exercer 

poder no mercado secundário, se no mercado primário houver concorrência, sendo esta tese resultado da 

conhecida Chicago School of Antitrust Analysis (escola de Chicago), cujas teorias foram, posteriormente, 

superadas por uma outra escola econômica, denominada Post-Chicago Economics (escola “pós-

Chicago”). A respeito, ver GRAU-KUNTZ, Karin. O desenho industrial como instrumento de controle 

econômico do mercado secundário de peças de reposição de automóveis - uma análise crítica à recente 

decisão da Secretaria de Direito Econômico (SDE). Op. Cit., 2007, p. 159 e ss.: “A escola de Chicago 

erige a maximização do bem-estar do consumidor como o único objetivo do direito antitruste. A medida 

do bem-estar, por sua vez, encontraria a sua expressão no conceito de eficiência econômica. A noção de 

eficiência se sobreporia e eliminaria qualquer outro objetivo que o direito antitruste pudesse vir a ter, 

inclusive a própria existência da concorrência. [...] Como critério para medir o impacto econômico das 

medidas antitrustes a escola de Chicago lançava mão de uma fórmula chamada de „eficiência de Kaldor-

Hicks‟. O ponto de partida para o critério Kaldor-Hicks é o conhecido „ótimo de Pareto‟, critério este 

expresso na ideia de que uma situação econômica será caracterizada como ótima quando não for possível 

melhorar a situação de um agente econômico, ou quando não for possível maximizar ainda mais uma 

utilidade para este agente econômico, sem ao mesmo tempo degradar a situação ou a utilidade de 

qualquer outro agente. [...] a Post-Chicago Economics, partindo do pressuposto de que o modelo 

desenvolvido pela escola de Chicago seria muito abstrato e simplista, defendeu uma análise econômica 

mais dinâmica do direito antitruste. Neste sentido, deveriam ser consideradas não só as imperfeições do 

mercado, mas também a possibilidade de adoção pelos agentes de comportamentos estratégicos. 

Criticando a falta de empirismo adotada por aquela escola, que se concentrava em considerações teóricas 

sobre eficiência, a nova linha de pensamento se propõe a partir dos fatos reais”. Explicadas as duas 

escolas de Chicago e pós-Chicago, torna-se importante mencionar a existência de uma outra escola, que 

contrapõe às teses das duas escolas mencionadas, qual seja, a escola de Harvard. Sobre a escola de 

Harvard, ver: FORGIONI, Paula Andrea. Os fundamentos do antitruste. 3ª ed., São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2008, p. 167-ss. p. 169-70: “Em linhas gerais, a Escola de Harvard sustenta que 

devem ser evitadas as excessivas concentrações de poder de mercado, que acabam por gerar disfunções 

prejudiciais ao próprio fluxo das relações econômicas, buscando-se um modelo de workable competition. 

Essa questão, por sua vez, está relacionada com o problema do número de agentes econômicos atuantes 

em determinado setor da economia. O modelo de concorrência que se propugna implica a manutenção ou 

incremento do número de agentes econômicos no mercado, sendo a concorrência buscada como um fim 

em si mesma. Dessa forma, mantém-se a estrutura pulverizada, evitando-se as disfunções no mercado. A 

frase small is beautiful pode identificar-se coma tese que defendem”. 
179

 U.S. Department of Justice & Federal Trade Commission. Antitrust enforcement and intellectual 

property rights: promoting innovation and competition. Op. cit., 2007, p 5, 15-20, 22, 25, 30, 32. 
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2.2.4 Contratos de licenciamento de propriedade intelectual 

 

 

Como exposto acima, a propriedade intelectual pode ser tratada como 

qualquer outra propriedade nos contratos de licenciamento,
180

 os quais são analisados 

sob regra da razão. À medida que um contrato de licenciamento passa a restringir ou 

distorcer a concorrência, ou seja, seu objeto vem a limitar ou eliminar a concorrência 

entre as partes, a eficiência do mercado acaba por ser afetada e, consequentemente, o 

Estado pode vir a ser chamado para corrigi-la.
181

 

Do ponto de vista econômico, o licenciamento é visto como uma forma 

positiva porque sua prática permite que os titulares de propriedade intelectual transfiram 

seus direitos para outros potencialmente mais produtivos, empregando, assim, 

transações mercantis que ajudam a determinar uma eficiência de comercialização da 

invenção. Ademais, o licenciamento permite ao titular aumentar sua recompensa pela 

invenção com razoável expectativa ex ante, conforme justificativa já mencionada 

anteriormente.
182
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 Apenas como contraponto sobre a generalidade dos direitos de propriedade intelectual, ver: ABBOTT, 

Alden F. The right balance of competition policy and intellectual property law: a federal trade 

commission perspective. In: PHILIP, Marsden (Ed.). Handbook of Research in Trans-Atlantic Antitrust. 

Cheltenham, U.K./Massachusetts, USA: Edward Elgar Publishing, 2007, p. 356-397, p. 383: 

“Nevertheless, it would be wrong to exalt patent law over other forms of property; as is the case of other 

property law schemes, patent law must remain fully within the reach of antitrust law, to prevent 

anticompetitive restrictions that harm welfare”. EASTERBROOK, Frank H. Intellectual property is still 

property. Op. cit., 1990. 
181

 COTTIER, Thomas; GERMANN, Christophe. Teaching intellectual property, unfair competition and 

anti-trust law. Op. cit., 2008, p. 150. 
182

 LEMLEY, Mark A. Ex ante versus ex post justifications for intellectual property. Op. cit., 2004, 

revisado em fevereiro de 2011, p. 2 e ss. Sobre uma proposta de solução para os problemas existentes 

entre contratos de licenciamento envolvimento propriedade intelectual e o direito da concorrência, ver 

KAPLOW, Louis. A note on antitrust issues in the licensing of intellectual property. In: Harvard Law 

School John M. Olin Center for Law, Economics and Business Discussion Paper Series. Paper 217, 1997. 

Disponível em: Harvard Law School at NELLCO Legal Scholarship Repository: 

<http://lsr.nellco.org/harvard_olin/217>. Acesso em: 31 out. 2011, p. 8-9: “As a solution, at least in 

settings in which some organization or government body sets the standard, it might be possible to obtain 

advance agreement from the firm whose technology is to be chosen. In particular, a firm could be asked 

to agree not merely to license on FRND terms, but to agree on those particular terms in advance -- e.g., 

licensing all comers for a royalty of X per unit. Before the standard is chosen, firms proffering competing 

techniques will have an incentive to bid against each other on royalties (and other terms), and those 

determining the standard can consider both the value of the technology and the attractiveness of its price. 

This possible solution also suggests that there may be advantages in having standards explicitly chosen by 

a formal process rather than allowing them to emerge in the marketplace. Yet there are obvious 

competing dangers: the body making the choice might be subverted in some manner or, even if it behaves 

benevolently, it may lack the information that is implicitly brought to bear in a decentralized market”. 
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Por sua vez, a doutrina de prevenção à concorrência trata o licenciamento 

como qualquer outro contrato com a intenção de criar eficiência, podendo trazer 

benefícios aos consumidores pela redução de custos e introdução de novos produtos no 

mercado, protegendo, ainda, os licenciados de free-riding em relação aos seus 

investimentos. 

Entretanto, a análise concorrencial dos contratos de licenciamento de 

propriedade intelectual preocupa-se com eventuais prejuízos que podem causar aos 

concorrentes e aos consumidores quando celebrados entre entidades concorrentes entre 

si ou potenciais concorrentes, já que a licença pode facilitar a divisão de mercado, 

formação de preços ou restringir o acesso e entrada a determinados mercados ou, até 

mesmo, a outros mercados. 

O caso Palmer v. BRG
183

 exemplifica essa situação de uso do contrato de 

licenciamento de propriedade intelectual para dividir mercados, no qual BRG e HBJ 

eram os dois maiores concorrentes no fornecimento de cursos para o exame da ordem de 

advogados norte-americanos no estado de Georgia e celebraram um contrato que 

assegurava à BRG uma licença exclusiva para comercializar os materiais da HBJ 

protegidos por direitos de autor na Georgia e a usar seu nome fantasia “Bar/Bri”. As 

partes acordaram que HBJ não iria competir com BRG na Georgia e fora dela. A 

Suprema Corte norte-americana concluiu que a fórmula de divisão de receitas acoplada 

com o aumento do preço logo após a celebração do referido acordo indicou que o 

contrato de licenciamento foi celebrado com o propósito de, e com o efeito de, aumentar 

os preços do curso ministrado. Essa Corte assegurou que a celebração de contrato de 

licenciamento para dividir o mercado é ilegal por si só. A restrição não foi avaliada pela 

regra da razão mesmo que o propósito principal da licença tenha sido indiscutivelmente 

para adquirir materiais por conta da perda pela BRG de uma licença isenta de royalties 

de outra fonte. A decisão reflete a forte antipatia da Suprema Corte americana em 

relação à fixação de preços e alocação de mercados, mesmo quando um acordo entre 

concorrentes pareça por outro lado uma licença legítima de propriedade intelectual. 

Passemos a estudar especificamente algumas cláusulas contratuais que, 

quando previstas em contratos de licenciamento, geram efeitos à concorrência. 
                                                           
183

 Palmer v. BRG 498 U.S. 46 (1990); PERITZ, Rudolph J. R. Competition policy and its implications 

for intellectual property rights in the United States. Op. cit., 2007, p. 203-4. 
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2.2.4.1 Cláusulas vinculantes (tying provisions) 

 

 

As cláusulas que vinculam o licenciado ao licenciante podem vir a lesar três 

tipos de disposições do direito concorrencial. Primeiro, se a conduta evidenciar o 

propósito de monopólio, por exemplo, pode, pela regra da razão, vir a ser considerada 

como forma de lesão à livre concorrência, conforme ocorreu no caso Kodak (1992), por 

exemplo, citado anteriormente. Ou, por outro lado, a conduta pode ser per se ilegal, 

como é possível verificar na previsão da seção 1 do Sherman Act e da seção 3 do 

Clayton Act, ambos dos Estados Unidos. 

No caso Jefferson Parish Hospital (1984),
184

 a Suprema Corte norte-

americana declarou que cláusulas vinculantes estão inseridas nas categorias de 

ilegalidade per se, à medida que se prova três elementos: primeiro, que tem uma 

conexão de dois produtos (ou serviços) separados; segundo, que o vendedor tem alguma 

habilidade especial que torne possível forçar um comprador a aceitar a conexão; 

terceiro, que o acordo exclua um volume substancial do comércio. 

No caso Microsoft (2001),
185

 em que houve monopólio, entretanto, a Corte 

de Apelação encontrou uma exceção ao tratamento per se de imposição de vínculo. A 

integração da plataforma do Windows 98 com o Internet Explorer não foi acompanhada 

de um contrato de licenciamento; por outro lado, os dois programas de computador 

eram tecnologicamente vinculados por módulos de outros programas, o que, 

consequentemente, não tornaria possível sua separação por seus usuários. A Corte 

determinou que tal integração de plataforma e aplicativos criou um conjunto de questões 

técnicas o suficiente para que fosse necessária a aplicação da regra da razão, já que a 

                                                           
184

 US Department of Justice and Federal Trade Commission. Antitrut guidelines for the licensing of 

intellectual property. Op. cit., 1995, p. 4; U.S. Department of Justice & Federal Trade Commission. 

Antitrust enforcement and intellectual property rights: promoting innovation and competition. Op. cit., 

2007, p. 11, 104-106, 109, 112. 
185

 United States v. Microsoft Corp., 253 F.3d 34, 85-6 (D.C. Cir. 2001); PERITZ, Rudolph J. R. 

Competition policy and its implications for intellectual property rights in the United States. Op. cit., 2007, 

p. 205. 
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integração era legal, desde que os elementos pudessem ser separados e utilizados 

independentemente. 

No caso Kodak (1992), já citado, há circunstâncias envolvidas que sugerem 

um dano aos direitos da concorrência: com Kodak, Xerox e IBM juntas controlando 

mais de 90% do mercado de fotocopiadoras e microcopiadoras, cada uma vinculou suas 

vendas de partes de reposição/manutenção com registros de patentes para reparar suas 

máquinas quebradas. A Corte norte-americana articulou uma teoria de três passos para 

avaliar o vínculo (venda casada): primeiro, avalia-se a existência de evidência do hábito 

do consumidor de comprar separadamente os dois produtos na ausência do acordo entre 

as partes. Em caso negativo, o pacote de produtos seria pró-competitivo. Em caso 

positivo, deve-se verificar o tempo de venda separado dos produtos. Para a Kodak, teve 

um período em que a Corte encontrou mercados separados e, de fato, a Kodak 

continuou vendendo separadamente os produtos por um determinado período. Mas 

Xerox e IBM sempre realizaram a venda em pacote dos produtos e peças e serviços de 

reposição. Entretanto, na decisão não houve diferenciação. 

 

 

2.2.4.2 Cláusulas de exclusividade 

 

 

Os contratos de licenciamento que contêm cláusulas vinculantes e aqueles 

que possuem cláusulas de exclusividade são muito parecidos quando a sua imposição 

ocorre sobre a parte adquirente (comprador), já que ambos ganham força na recusa, 

expressa ou tácita, de realizar negócios de outra forma que não nesses termos, além de 

ambas condicionarem o negócio na medida em que a exclusividade restringe a liberdade 

do comprador de negociar com concorrentes. A diferença ocorre apenas em um aspecto: 

condições de exclusividade podem ser mais restritivas porque elas eliminam toda 

concorrência entre marcas dos que estão negociando os acordos de licenciamento, 
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considerando que os efeitos de uma cláusula vinculante depende da extensão dos 

compradores do produto vinculado.
186

 

Os contratos que apresentam cláusula de exclusividade podem impedir o 

licenciado não apenas de adquirir tecnologia competitiva de concorrentes como também 

de desenvolver suas próprias novas tecnologias. Dessa forma, a eliminação de 

concorrentes pode ser tanto vertical como horizontal, restringindo o licenciado de se 

tornar um consumidor do concorrente e de se tornar um concorrente. Os efeitos 

horizontais aumentam consideravelmente quando as partes licenciantes já são 

concorrentes, situação em que se vê frequentemente o licenciamento cruzado (cross-

licensing) e acordos envolvendo litígios judiciais (sham litigation). 

A análise judicial norte-americana dos contratos de licenciamento que 

possuem cláusulas de exclusividade mostra que geralmente é utilizada a regra da razão e 

são considerados razoáveis, sendo levada em consideração a parcela do mercado que é 

eliminada por meio das exclusividades impostas pelos contratos de licenciamento.
187

 

 

 

2.2.4.3 Cláusulas de relicenciamento (grandback provision) 

 

 

Um contrato de licenciamento de propriedade intelectual que possui uma 

cláusula grandback (também chamada de cláusula de relicenciamento) pode ser 

definido como sendo um acordo sob o qual o licenciado concorda em ampliar ao 

licenciante seus direitos de propriedade intelectual ao uso de melhoramentos 

desenvolvidos pelo licenciado em relação à tecnologia licenciada.
188
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 “In that light, exclusive dealing can restrain competition more effectively than tying arrangement”. 

PERITZ, Rudolph J. R. Competition policy and its implications for intellectual property rights in the 

United States. Op. cit., 2007, p. 209:. 
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 PERITZ, Rudolph J. R. Competition policy and its implications for intellectual property rights in the 

United States. Op. cit., 2007, p. 209: “The old Supreme Court cases focused on the extent of market 

foreclosure, typically by determining the defendant‟s market share. The Supreme Court had an 

opportunity to sharpen the doctrine in Jefferson Parish Hospital but limited its analysis to tying”. 
188

 US Department of Justice and Federal Trade Commission. Antitrut guidelines for the licensing of 

intellectual property. Op. cit., 1995, p. 30, tradução livre. 
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Os efeitos pró-competitivos dos contratos de licenciamento com esse tipo de 

cláusula apenas são gerados quando existe uma não exclusividade no acordo. 

A cláusula grandback permite ao licenciado dividir seus riscos com o 

licenciante e recompensa o licenciante por tornar possíveis inovações baseadas na 

tecnologia do licenciado ou em suas informações por este passadas; e tanto o licenciante 

como o licenciado promovem primeiro a inovação para, subsequentemente, 

promoverem licenciamento de resultados da inovação. 

Contudo, as cláusulas grandback podem afetar adversamente a 

concorrência, reduzindo substancialmente a capacidade de o licenciado investir em 

pesquisa e desenvolvimento, limitando, assim, a concorrência no mercado de inovação. 

Uma cláusula de não exclusividade de relicenciamento permite ao 

licenciado utilizar sua tecnologia para licenciar a terceiros, devendo as autoridades 

antitruste verificar essa cláusula de acordo com a regra da razão.
189

 

 

 

2.2.4.4 Pagamentos de royalties 

 

 

A análise de pagamento de royalties
190

 pelo direito antitruste reflete o 

entendimento de que esse pagamento apenas gera efeitos lesivos à concorrência ou à 

                                                           
189

 Ibidem, p. 30: “[…] see generally Transparent-Wrap Machine Corp. v. Stokes & Smith Co., 329 U.S. 

637, 645–48 (1947) (grantback provision in technology license is not per se unlawful), considering its 

likely effects in light of the overall structure of the licensing arrangement and conditions in the relevant 

markets. An important factor in the Agencies' analysis of a grantback will be whether the licensor has 

market power in a relevant technology or innovation market. If the Agencies determine that a particular 

grantback provision is likely to reduce significantly licensees' incentives to invest in improving the 

licensed technology, the Agencies will consider the extent to which the grantback provision has offsetting 

procompetitive effects, such as (1) promoting dissemination of licensees' improvements to the licensed 

technology, (2) increasing the licensors' incentives to disseminate the licensed technology, or (3) 

otherwise increasing competition and output in a relevant technology or innovation market. […] In 

addition, the Agencies will consider the extent to which grantback provisions in the relevant markets 

generally increase licensors' incentives to innovate in the first place”. 
190

 Embora existam outros significados para a expressão royalty (ou no plural, royalties), considerar-se-á, 

para fins deste estudo, como royalties, valor pago ao titular dos direitos de propriedade intelectual pelo 

seu uso, isto é, o termo royalties, empregado neste estudo, significa as remunerações de qualquer natureza 

pagas pelo uso ou pela concessão do uso de um direito de autor sobre uma obra literária, artística ou 

científica, inclusive os filmes cinematográficos, de uma patente, de uma marca de fábrica ou de comércio, 

de um desenho ou de um modelo, de um plano, de uma fórmula ou processo secreto, bem como pelo uso 
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livre iniciativa quando transpassa os limites da concessão dos direitos de propriedade 

intelectual, como será possível verificar da análise jurisprudencial norte-americana 

encontrada no estudo feito por U.S. Department of Justice & Federal Trade 

Commission
191

, em especial referência ao caso Brulotte v. Thys Co.: a Suprema Corte 

norte-americana assegurou que a previsão em um contrato de licenciamento de patente 

de recebimento de pagamento de royalties por meio de um termo de patente era per se 

ilegal. Em uma recente opinião proferida pelo juiz Richard Posner, este criticou a 

opinião da Suprema Corte, convidando, inclusive, sua revisão, caracterizando a previsão 

feita pela Suprema Corte indicada acima como uma forma de simplesmente alterar o 

calendário de pagamento, sendo, assim, uma prática que poderia permitir mais 

investimento para desenvolver-se ao longo dos primeiros anos do termo da patente. Foi 

citado no estudo do Departamento de Estado dos Estados Unidos que, se, entretanto, um 

juiz entender que o Congresso norte-americano poderia razoavelmente levar em 

consideração o ciclo de vida de uma patente, então o comprimento do termo da patente 

já refletiria a observação feita pelo juiz Richard Posner. 

 

 

2.2.4.5 Restrições de licenciamento 

 

 

Os contratos de licenciamento geralmente incluem restrições específicas que 

variam de práticas de formação de preços até licenças cruzadas (cross licensing). De 

forma geral, a avaliação dessas práticas utiliza-se da regra da razão e começa com a 

presunção de que elas são legais, sendo reconhecidamente, inclusive, nos Estados 

Unidos, de acordo com o Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property 

(1995) anteriormente indicado, os benefícios trazidos pelos contratos de licenciamento 

de propriedade intelectual, apenas levando em consideração para suas análises eventuais 

                                                                                                                                                                          
ou pela concessão do uso de um equipamento industrial, comercial ou científico e por informações 

concernentes à experiência adquirida no setor industrial, comercial ou científico. Esta definição pode ser 

encontrada na legislação brasileira, por exemplo, no Decreto n. 70.506, de 12 de maio de 1972, que 

promulga a Convenção com a França para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria 

de impostos sobre o rendimento, artigo XII. 
191

 U.S. Department of Justice & Federal Trade Commission. Antitrust enforcement and intellectual 

property rights: promoting innovation and competition. Op. cit., 2007, p. 12, 97, 113, 117-8, tradução 

livre. 
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restrições em indústrias já concentradas. A análise é realizada desse modo também pelo 

judiciário norte-americano.
192

 

Em 2000, a Federal Trade Comission – FTC norte-americana fez um estudo 

sobre a relação dos direitos de propriedade intelectual e o direito da concorrência, no 

qual consta como deveriam ser analisadas licenças cruzadas (cross-licensing) do ponto 

de vista do direito da concorrência, o que resultou na seguinte conclusão: 

 

In cross-licensing situations (including patent pools), ask the 

following questions: 

First, are the patents "blocking" or do they actually compete with 

each other? In the latter context, cross-licensing may be 

anticompetitive. 

Second, how will future patents be treated? Are the participants 

obligated to contribute future patents? If so, are these future 

obligations restricted to improvements of the fundamental patents, or 

do they encompass anything the participants invent in the field? 

Obligations to contribute future patents can have the effect of stifling 

innovation, especially where such obligations are not limited to 

improvements of the fundamental patents.    

Third, is the patent contribution uncompensated? A lack of 

compensation could reduce the parties' incentives to innovate. Even if 

a reasonable royalty is allowed, innovation can be stifled where 

royalty amounts for new inventions are set by the rest of the pool, i.e., 

by the innovator's competitors.  

Fourth, is the future obligation justified? For instance, a contribution 

obligation that is limited to improvement patents might be justified 

because it may insure against the possibility that a licensee might 

expropriate a patent's entire value in the field. Are members free to 

license their future patents independently of the pool, or is the pool 

the only way to get technology to the market? If the pool is the only 

alternative, what is the justification for this arrangement? 

Fifth, is the cross-licensing related to a settlement of patent 

infringement litigation? In such settlements, parties may give up rights 

that they would otherwise vindicate if litigation costs and risks were 

not prohibitive. One consequence of such settlement compromises may 

be to align the settling patentees' interests against the interests of 

consumers. Thus, a proposed settlement's competitive effects must be 

analyzed carefully, with particular attention to whether the settlement 

may blunt competition that would otherwise take place.
193
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 PERITZ, Rudolph J. R. Competition policy and its implications for intellectual property rights in the 

United States. Op. cit., 2007, p. 211. 
193

 ANTHONY, Sheila F. Antitrust and intellectual property law: from adversaries to partners. In: AIPLA 

Quarterly Journal. Vol. 28, number 1, p. 1, 2000. Disponível em 

<http://www.ftc.gov/speeches/other/aipla.shtm>. Acesso em: 31 out. 2011, p. 10: Tradução livre – “Em 

situações de licenças cruzadas (incluindo pacotes de patentes), deve-se realizar as seguintes perguntas: 

Primeiro, as patentes estão „bloqueando‟ ou será que elas realmente competem umas com as outras? 

Neste último contexto, o licenciamento cruzado pode ser anticoncorrencial. Em segundo lugar, como é 
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2.2.4.5.1 Restrições de preço 

 

 

De acordo com o guia sobre licenciamento editado nos Estados Unidos em 

1995, a manutenção de preços de revenda é ilegal per se desde a decisão no caso Dr. 

Miles Medical (1911),
194

 quando commodities passaram para os canais de comércio e 

são propriedade de concessionários.
195

 

Ainda segundo o aludido guia, essa teoria de prever manutenção de preços 

de revenda como sendo per se ilegal foi considerada quando da análise de casos 

envolvendo contratos de licenciamento de direitos de propriedade intelectual, isto é, 

quando um licenciante titular de direitos de propriedade intelectual sobre um produto 

determina ao seu licenciado o preço de revenda desse mesmo produto. A esse respeito, 

citam-se os casos Univis Lens Co. (1942) e Ethyl Gasoline (1940).
196

 

                                                                                                                                                                          
que as patentes futuras serão tratadas? Os participantes estão obrigados a contribuir para as patentes 

futuras? Se assim for, são essas obrigações futuras restritas a melhorias das patentes fundamentais ou elas 

englobam todas as invenções realizadas pelos participantes envolvidas com as licenças? Obrigações de 

contribuir para patentes futuras podem ter o efeito de inibir a inovação, especialmente quando tais 

obrigações não se limitam a melhorias das patentes fundamentais. Terceiro, é a contribuição de patente 

descompensada? A falta de compensação poderia reduzir os incentivos das partes para inovar. Mesmo 

que um royalty razoável é permitido, a inovação pode ser sufocada nos casos em que montantes de 

royalties para novas invenções são definidos pelo resto dos participantes, isto é, pelos concorrentes do 

inovador. Quarto, é a obrigação futura justificada? Por exemplo, uma obrigação de contribuição que se 

limita às patentes de melhoria pode ser justificada, pois pode assegurar-se contra a possibilidade de que 

um licenciado pode expropriar valor inteiro de uma patente no campo. São os membros livres para 

licenciar suas patentes futuras independentemente do pacote de patentes e participantes, ou o pacote de 

licença é a única maneira de obter tecnologia ao mercado? Se o pacote de patentes é a única alternativa, 

qual é a justificativa para esse acordo? Quinto, é o licenciamento cruzado relacionado a uma resolução de 

litígios de violação de patente? Em tais acordos, as partes podem desistir dos direitos que, de outra forma 

se vingar custos de litígio e riscos não eram proibitivos. Uma consequência para esses acordos pode ser a 

necessidade de alinhar tais acordos a interesses dos patenteados contra os interesses dos consumidores. 

Assim, os efeitos competitivos de uma proposta de acordo devem ser analisados com cuidado, com 

atenção particular para saber se o acordo pode bloquear a competição que, de outra forma, ocorrer”. 
194

 Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co., 220 U.S. 373, 408 (1911). 
195

 “[…] when „commodities have passed into the channels of trade and are owned by dealers‟”. US 

Department of Justice and Federal Trade Commission. Antitrut guidelines for the licensing of intellectual 

property. Op. cit., 1995, p. 25. 
196

 United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942) e Ethyl Gasoline Corp. v. United States, 309 

U.S. 436 (1940). 
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Entretanto, no caso General Electric (1926),
197

 foi considerado razoável o 

fato de um licenciante determinar o preço de sua primeira venda, a primeira vez que o 

produto é colocado no mercado, uma vez que o titular dos direitos de propriedade 

intelectual de um produto patenteado pode condicionar uma licença ao fabricante do 

produto no que se refere à fixação de preço de venda do produto patenteado. Não há um 

consenso em relação a essa questão, ficando um mistério a ser solucionado.
198

 

 

 

2.2.4.5.2 Restrições de quantidade 

 

 

Os propósitos e efeitos de haver restrições na produção de um determinado 

produto são similares àqueles relativos à fixação de preços e divisão de mercado, à 

medida que permite ao licenciante ajustar sua própria produção e, portanto, controlar a 

produção industrial para alcançar o máximo de lucro possível. 

Observa-se que as cortes norte-americanas têm dano maior leniência para 

restrições sem fixação de preços envolvendo licenciamento de propriedade intelectual, 

pois têm maior relação com restrições verticais sem fixação de preço. O que elas têm 

analisado é um pequeno número de casos envolvendo direito da concorrência 

relacionado a esse assunto, nos quais há o entendimento de manter as restrições de 

quantidade sobre os produtos patenteados produzidos pelo licenciante, mas o mesmo 

não ocorre para um licenciamento de uma patente relacionada ao processo de produção, 

em relação ao qual existem tanto produtos patenteados como não patenteados sendo 
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 United States v. General Electric Co., 272 U.S. 476 (1926). 
198

 US Department of Justice and Federal Trade Commission. Antitrut guidelines for the licensing of 

intellectual property. Op. cit., 1995, p. 25-6: “Subsequent lower court decisions have distinguished the 

GE decision in various contexts. See, e.g., Royal Indus. v. St. Regis Paper Co., 420 F.2d 449, 452 (9th 

Cir. 1969) (observing that GE involved a restriction by a patentee who also manufactured the patented 

product and leaving open the question whether a nonmanufacturing patentee may fix the price of the 

patented product); Newburgh Moire Co. v. Superior Moire Co., 237 F.2d 283, 293–94 (3rd Cir. 1956) 

(grant of multiple licenses each containing price restrictions does not come within the GE doctrine); 

Cummer-Graham Co. v. Straight Side Basket Corp., 142 F.2d 646, 647 (5th Cir.) (owner of an intellectual 

property right in a process to manufacture an unpatented product may not fix the sale price of that 

product), cert. denied, 323 U.S. 726 (1944); Barber-Colman Co. v. National Tool Co., 136 F.2d 339, 343–

44 (6th Cir. 1943) (same)”; PERITZ, Rudolph J. R. Competition policy and its implications for 

intellectual property rights in the United States. Op. cit., 2007, p. 212. 
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levados à comercialização e, nesse caso, as decisões têm sido inconsistentes porque há 

diferentes opiniões sobre a extensão do monopólio da patente.
199

 

 

 

2.2.4.5.3 Alocação de clientes 

 

 

As restrições relacionadas à alocação de clientes decorrentes de contratos de 

licenciamento de propriedade intelectual envolvem restrições horizontais de 

concorrência, à medida que, conforme é possível verificar no caso General Electric – 

GE (1997),
200

 segundo o qual fabricantes e hospitais são concorrentes ou potenciais 

concorrentes na prestação de serviços e equipamentos de imagens médicas.
201

 No caso 

citado, o Departamento de Justiça norte-americano alegou que a GE possuía contratos 

de licenciamento anticompetitivos com mais de quinhentos hospitais que eram os mais 

significantes concorrentes ou potenciais concorrentes nos referidos serviços e, em troca 

da licença, a GE exigia que cada um dos hospitais não concorresse com a GE na oferta 

de qualquer serviço relacionado. A Suprema Corte concluiu que os contratos de 

licenciamento poderiam ter sido acordados para alocar consumidores, o que é per se 

ilegal. 

 

 

2.2.4.5.4 Restrições em relação ao uso 

 

 

De acordo com a decisão da Suprema Corte norte-americana no caso 

General Talking Pictures Corp.  (1938),
202

 as disposições em contratos de 

licenciamento de propriedade intelectual que restringem o uso pelo licenciado de uma 
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 PERITZ, Rudolph J. R. Competition policy and its implications for intellectual property rights in the 

United States. Op. cit., 2007, p. 213. 
200

 General Electric 1997 WL 269491 (D.Mont. 1997). 
201

 US Department of Justice and Federal Trade Commission. Antitrut guidelines for the licensing of 

intellectual property. Op. cit., 1995, p. 24-5. 
202

 General Talking Pictures Corp. v. Western Elect. Co., 304 U.S.175 (1938). 
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invenção patenteada em determinados campos são razoáveis, já que a um titular de uma 

patente é assegurada certa recompensa. 

Ocorre, contudo, que, após essa decisão, muitas outras cortes seguiram esse 

entendimento para genericamente assegurarem legalidade para qualquer restrição de 

uso, às vezes sob a dúbia lógica de que um titular de direitos de patente pode excluir 

todos os concorrentes, incluindo o mínimo direito de restringir o campo de uso de uma 

licença. 

 

 

2.2.4.5.5 Pooling arrangements e cross-licensing 

 

 

Pooling arrangements e cross-licensing estão definidos no guia sobre 

contratos de licenciamento e direito concorrencial dos Estados Unidos como sendo 

acordos contratuais de dois ou mais proprietários de diferentes itens de propriedade 

intelectual para licenciar um ao outro ou a terceiros.
203-204

 Segundo esse estudo 

realizado pelo US Department of Justice e Federal Trade Commission, semelhantes 

acordos podem fornecer benefícios pró-competitivos por integrar tecnologias 

complementares, reduzir custos transacionais, desbloquear posições de bloqueio e evitar 

custos de litígios envolvendo infrações a direitos de propriedade intelectual, além de 

promover a disseminação de tecnologia. Ocorre, contudo, que esses acordos podem ter 
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 US Department of Justice and Federal Trade Commission. Antitrut guidelines for the licensing of 

intellectual property. Op. cit., 1995, p. 27-9, tradução livre. 
204

 SHAPIRO, Carl. Navigating the patent thicket: cross licensing, patent pools, and standard setting. In: 

JAFFE, Adam B.; LERNER, Josh; STERN, Scott. Innovation policy and the economy. National Bureau 

of Economic Research, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2001, p. 119-150. Disponível em: 

<http://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/thicket.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2011, p. 119: “In several key 

industries, including semiconductors, biotechnology, computer software, and the Internet, our patent 

system is creating a patent thicket: an overlapping set of patent rights requiring that those seeking to 

commercialize new technology obtain licenses from multiple patentees. The patent thicket is especially 

thorny when combined with the risk of holdup, namely the danger that new products will inadvertently 

infringe on patents issued after these products were designed. The need to navigate the patent thicket and 

holdup is especially pronounced in industries such as telecommunications and computing in which formal 

standard setting is a core part of bringing new technologies to market. Cross licenses and patent pools are 

two natural and effective methods used by market participants to cut through the patent thicket, but each 

involves some transaction costs. Antitrust law and enforcement, with its historical hostility to cooperation 

among horizontal rivals, can easily add to these transaction costs. Yet a few relatively simple principles, 

such as the desirability package licensing for complementary patents but not for substitute patents, can go 

a long way toward insuring that antitrust will help solve the problems caused by the patent thicket and by 

holdup rather than exacerbating them” (grifos do autor). 
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efeitos anticompetitivos em certas circunstâncias, como, por exemplo, ao estabelecer 

preços coletivos ou restrições de produção, tais como em acordos relacionados a 

campanhas conjuntas de marketing de pacotes de diretos de propriedade intelectual com 

preços coletivos, o que pode ser considerado ilegal se não existir qualquer contribuição 

para um aumento da eficiência na atividade de uma integração econômica.
205

 

De acordo com esse estudo, os acordos envolvendo o licenciamento cruzado 

(cross-licensing) de direitos de propriedade intelectual podem ser um meio eficiente de 

evitar litígios e, em geral, as cortes norte-americanas são favoráveis a esse tipo de 

acordo. Quando tal acordo de licenciamento cruzado envolve concorrentes horizontais, 

entretanto, as autoridades antitruste não entendem dessa forma se o objetivo do acordo 

for diminuir a concorrência entre entidades que são concorrentes ou que potencialmente 

podem vir a ser concorrentes em um mercado relevante na ausência de cross-license. Na 

ausência de contrapartidas de eficiência, esses acordos podem ser considerados como 

restrições ilegais de comércio. 

Os acordos envolvendo pacotes de patentes (pooling arrangements) 

geralmente não precisam ser abertos a todos que queiram dele participar, entretanto, a 

exclusão desses acordos de partes que juntamente possuem o poder de determinado 

mercado pode, sob certas circunstâncias, lesar a concorrência. De uma forma geral, a 

exclusão de tecnologias concorrentes de um pooling arrangement ou de uma cross-

licensing é improvável de ter efeitos anticompetitivos, ao menos que (i) empresas 

excluídas não possam competir efetivamente no mercado relevante para o bem 

incorporado às tecnologias licenciadas e (ii) os participantes do pacote de direitos de 

propriedade intelectual possuam coletivamente poder de mercado no mercado relevante. 

Nessas circunstâncias, a autoridade antitruste irá avaliar se as limitações impostas pelos 

acordos sobre os participantes são razoavelmente relacionadas ao desenvolvimento e 

exploração eficientes das tecnologias envolvidas, analisando o efeito ligado a essas 

limitações no mercado relevante. 

                                                           
205

 “Compare NCAA 468 U.S. at 114 (output restriction on college football broadcasting held unlawful 

because it was not reasonably related to any purported justification) with Broadcast Music, 441 U.S. at 23 

(blanket license for music copyrights found not per se illegal because the cooperative price was necessary 

to the creation of a new product). When cross-licensing or pooling arrangements are mechanisms to 

accomplish naked price fixing or market division, they are subject to challenge under the per se rule. See 

United States v. New Wrinkle, Inc., 342 U.S. 371 (1952) (price fixing)”. US Department of Justice and 

Federal Trade Commission. Antitrut guidelines for the licensing of intellectual property. Op. cit., 1995, p. 

28. 
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Outro efeito anticompetitivo que pode ser gerado em virtude de um pooling 

arrangement é o de impedir ou desestimular os participantes de engajarem-se em novas 

pesquisas e desenvolvimento, portanto, retardando a inovação e, com isso, prejudicando 

os consumidores.
206

 

 

 

2.2.5 Fusões e aquisições de bens intelectuais 

 

 

Algumas transferências de direitos de propriedade intelectual são 

geralmente mais facilmente analisadas levando em consideração os princípios e padrões 

usados para a análise de fusões e aquisições. 

Nos Estados Unidos existem o Horizontal Merger Guidelines (1992), 

segundo o qual as autoridades antitruste devem aplicar uma análise de fusão para uma 

venda definitiva de um titular de propriedade intelectual de todos os seus direitos a ela 

relacionados e para um negócio no qual uma pessoa obtém por uma concessão, venda 

ou outra forma de transferência uma licença exclusiva para uso de direitos de 

propriedade intelectual, isto é, uma licença que impede que qualquer pessoa, incluindo o 

licenciante, use a propriedade intelectual licenciada. 

 

                                                           
206

 US Department of Justice and Federal Trade Commission. Antitrut guidelines for the licensing of 

intellectual property. Op. cit., 1995, p. 28: “For example, a pooling arrangement that requires members to 

grant licenses to each other for current and future technology at minimal cost may reduce the incentives 

of its members to engage in research and development because members of the pool have to share their 

successful research and development and each of the members can free ride on the accomplishments of 

other pool members. See generally United States v. Mfrs. Aircraft Ass'n, Inc., 1976-1 Trade Cas. (CCH) 

60,810 (S.D.N.Y. 1975); United States v. Automobile Mfrs. Ass'n, 307 F. Supp. 617 (C.D. Cal 1969), 

appeal dismissed sub nom. City of New York v. United States, 397 U.S. 248 (1970), modified sub nom. 

United States v. Motor Vehicle Mfrs. Ass'n, 1982–83 Trade Cas. (CCH) 65,088 (C.D. Cal. 1982). 

However, such an arrangement can have procompetitive benefits, for example, by exploiting economies 

of scale and integrating complementary capabilities of the pool members, (including the clearing of 

blocking positions), and is likely to cause competitive problems only when the arrangement includes a 

large fraction of the potential research and development in an innovation market”. 
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CAPÍTULO III – A INTERFACE ENTRE O DIREITO 

INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E O 

DIREITO DA CONCORRÊNCIA – O ARTIGO 8.2 DO ACORDO 

TRIPS 

 

 

Foram analisados nos Capítulos I e II o direito da propriedade intelectual, as 

terminologias e conceitos a ele relacionados, para, após, estudar como as práticas e 

condutas envolvendo direitos de propriedade intelectual podem gerar efeitos ao direito 

da concorrência e de que forma elas são avaliadas de tal ponto de vista. Delimita-se, 

assim, a compreensão do que se pretende focar neste momento, no que concerne às 

previsões do Acordo TRIPS relacionadas ao direito da concorrência, bem como à 

interpretação e aplicação dessas disposições. 

O direito da concorrência está essencialmente relacionado aos artigos 8.2 e 

40 do Acordo TRIPS, o que motiva e justifica esses dispositivos serem objeto deste 

estudo. Em um primeiro momento, neste Capítulo III, o artigo 8.2 é o propósito de 

estudo e, em um segundo momento, no Capítulo IV, o artigo 40 o será. 

 

 

3.1 Artigo 8.2 do Acordo TRIPS 

 

 

Artigo 8 – Princípios – […] 2. Desde que compatíveis com o disposto 

neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar 

o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou 

para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o 

comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de 

tecnologia. 

 

 

O artigo 8.2 do Acordo TRIPS estabelece um princípio que é diferente de 

uma mera previsão normativa, constituindo, assim, uma regra geral do tratado que 
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protege a propriedade intelectual em seu âmbito internacional que gera direitos e 

obrigações para os membros da OMC. O fato de esse artigo estabelecer um princípio ao 

invés de uma regra específica reflete a intenção, quando da elaboração do Acordo 

TRIPS, de não regrar a matéria em si de uma forma determinada, mas deixar aos 

membros da OMC amplo poder de apreciação quanto à sua execução.
207

 

O Acordo TRIPS, ao tratar da questão relacionada ao uso abusivo ou 

inadequado do direito de propriedade intelectual, não obriga os membros da OMC a 

tomarem medidas contra o abuso de direitos de propriedade intelectual, mas permite tais 

medidas, deixando amplamente possível aos membros da OMC decidirem quais 

medidas tomarem, resultando essa constatação da leitura cuidadosa do artigo 8.2 do 

Acordo TRIPS, que prevê que “poderão ser necessárias medidas apropriadas” e traz 

uma função de cláusula de exceção, não fazendo menção a um padrão mínimo, 

sobretudo em relação ao direito da concorrência, sobre o qual Andreas Heinemann 

explica que: 

 

não se trata de estabelecer um standard mínimo para o direito 

concorrencial doméstico; apenas esclarece que o direito antitruste, sob 

certas condições, não deve violar as normas estabelecidas no âmbito 

do sistema internacional de proteção da propriedade intelectual.
208

 

 

O direito da concorrência vem tratado no artigo 8.2 do Acordo TRIPS, 

portanto, de uma forma diferente daquela utilizada para os direitos relacionados à 

propriedade intelectual, que possuem um padrão mínimo a ser seguido pelos membros 

da OMC, sob pena de violação ao Acordo TRIPS. Mas existe, de fato, ampla e irrestrita 

liberdade aos membros da OMC indicada no artigo 8.2 do Acordo TRIPS? 

A redação do artigo 8.2 do Acordo TRIPS, ao mencionar que as medidas 

devem estar de acordo com o disposto no Acordo e serem apropriadas, não traduziria 

em uma infinitamente ampla liberdade aos membros da OMC em adorar medidas para 

conter abusos dos direitos de propriedade intelectual.
209
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 HEINEMANN, Andreas. Antitruste internacional e propriedade intelectual. Op. cit., 2007, p. 440. 
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 ABBOTT, Frederick M. Are the competition rules in the WTO trips agreement adequate? Op. cit., 

2004, p. 692: “The text of Article 8.2 requires that competition measures be „consistent‟ with the TRIPS 

Agreement, and this suggests that competition law should not be used as a disguised mechanism for 

undermining the basic rights accorded under it”. 
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Diante desse fato, existiriam certas limitações já previstas no artigo 8.2 do 

Acordo TRIPS que precisam ser exploradas, levando-se em consideração o objetivo do 

referido artigo, primeiro do ponto de vista de sua aplicação e, segundo, analisado o 

significado preciso de suas necessidades. As disposições desse artigo em relação ao 

mérito das medidas preventivas e sobre a natureza do remédio devem ser observados, 

conforme feito a seguir. 

 

 

3.1.1 Âmbito de aplicação 

 

 

Da leitura da redação do artigo 8.2 de forma literal parece decorrer o 

entendimento de que os membros da OMC podem evitar as práticas relacionadas aos 

direitos de propriedade intelectual em suas mais diversas disciplinas e em suas 

diferentes formas de exploração. Seguindo a redação, essas práticas seriam: o abuso dos 

direitos de propriedade intelectual por seus titulares, práticas que injustificadamente 

restringem o comércio e aquelas que adversamente afetam a transferência internacional 

de tecnologia. 

Essas práticas estão indicadas nesse artigo de forma genérica, mas a partir 

do ponto de vista das regras do direito da concorrência geralmente aplicada às ações 

relacionadas aos direitos de propriedade intelectual por países desenvolvidos ou em 

desenvolvimento membros da OMC, é discutível que a aplicação de boa-fé seja limitada 

pelo texto do artigo 8.2 do Acordo TRIPS, sendo certo que, para sua caracterização, seja 

necessário realizar um teste para identificar os efeitos da conduta sobre os consumidores 

ou os interesses da política industrial, conforme segue: 

 

Measures may be taken to prevent abuse of IPRs, or resort to 

practices that „unreasonably‟ restrain trade or that „adversely affect‟ 

the „international transfer of technology‟. The question whether a 

particular practice „unreasonably‟ restrain trade involves a classical 

balancing test taking into account the effects of conduct on consumers 

or industrial policy interests, and has been applied with significantly 
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different results not only in different legal systems, but in the same 

legal systems over time.
210

 

 

O teste também se faz necessário pelo fato de, mesmo estando sob único 

ordenamento jurídico, no decorrer do tempo, pode haver entendimentos diferentes sobre 

uma conduta cujos efeitos afetam a concorrência, o comércio ou a transferência ou 

disseminação de tecnologia e, tratando-se de um teste interpretativo, a liberdade dada 

aos membros da OMC para tomar as medidas adequadas e apropriadas em relação às 

aludidas práticas deve seguir os termos do Acordo TRIPS e pode ser orientada pelos 

subsídios que se apresentam a seguir. 

As práticas estão indicadas no artigo 8.2 do Acordo TRIPS de forma 

alternativa, ou seja, utilizando-se da partícula “ou”, e, por essa razão, elas deveriam ser 

distinguidas, embora não seja óbvia referida distinção, sendo possível verificar que os 

significados dos termos usados no Acordo TRIPS podem não ser semelhantes e terem o 

mesmo sentido nas legislações nacionais ou levar o mesmo entendimento que a doutrina 

e o direito da concorrência; porém devem ter o mesmo objetivo, para que o equilíbrio 

que se busca, conforme anteriormente mencionado, seja alcançado: 

 

In particular, the meaning of the terms used may not be reduced to 

what they might mean according to the national laws of some 

Members or according to predetermined concepts of antitrust laws. 

Any “national” reading of Article 8.2 would miss the international 

character of the Agreement and the underlying intention of the Article, 

which is precisely to largely maintain Members‟ sovereignty in the 

matter.
211
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propriedade intelectual, ou recorrer a práticas que „injustificadamente‟ restringem o comércio ou que 

„adversamente afetam‟ a „transferência internacional de tecnologia‟. A questão se uma determinada 

prática “injustificadamente” restringe o comércio envolve um teste de equilíbrio clássico tendo em conta 

os efeitos da conduta sobre os consumidores ou os interesses da política industrial, e tem sido aplicado 

com resultados significativamente diferentes, não apenas em diferentes sistemas jurídicos, mas no mesmo 

sistema jurídico ao longo do tempo”. 
211

 UNCTAD/ICTSD. Resource book on TRIPS and development. Op. cit., 2005, p. 547: Tradução livre – 
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Segundo anteriormente indicado, busca-se respeitar a soberania dos estados 

membros da OMC para que possam ter liberdade ao estabelecer suas próprias medidas 

para evitar práticas anticoncorrenciais relativas aos direitos da propriedade intelectual. 

Encontra-se, dessa forma, uma aplicabilidade genérica do artigo 8.2 do Acordo TRIPS 

estrita às condutas e práticas relacionadas aos direitos de propriedade intelectual que 

apresentem abuso. 

Pode-se dizer, portanto, que não haveria razão em avaliar acordos e 

convênios mais restritivos envolvendo direitos de propriedade intelectual que, sob os 

princípios gerais do direito da concorrência, seriam tratados como categorias separadas 

de violações possíveis do direito antitruste, a partir do artigo 8.2 do Acordo TRIPS, não 

estando sujeitos aos limites estabelecidos nesse artigo. Nesse sentido, não estariam sob 

a égide do artigo 8.2 do Acordo TRIPS a concentração de controle, especialmente a 

venda e aquisição de empresas que envolvam operações acessórias de licenciamento, e a 

autorização de uma fusão condicionada a certas concessões de licenciamento por meio 

de empresas fundidas inter se; ou, ainda, em relação ao acesso de terceiros à tecnologia 

em questão, não se aplicando as disposições do artigo 8.2 à concentração de controle 

simplesmente por causa das implicações dos direitos de propriedade intelectual, sendo o 

mesmo entendimento para a concentração de controle em relação a participantes de uma 

joint venture.
212

 

Do ponto de vista das condutas anticoncorrenciais, de forma semelhante 

pode existir o entendimento da aplicação do artigo 8.2 do Acordo TRIPS, em que o uso 

ou a exploração dos direitos de propriedade intelectual é apenas indiretamente 

relacionado a essas condutas. Por exemplo, em acordos entre concorrentes de preços 

para a proteção de seus respectivos produtos, sendo, sob esse ponto de vista, 

questionável a aplicação do referido artigo.
213

 

Se assim o for, torna-se importante a aplicação do artigo 8.2 em casos de 

divisão territorial de mercados pelos concorrentes. Se tal divisão de mercado horizontal 

relacionar-se com os produtos protegidos por meio dos direitos de propriedade 
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intelectual existentes das partes, ou se for acordado para resolver conflitos de direitos de 

propriedade intelectual entre as partes, pareceria que a linha de divisão entre a 

aplicabilidade e a não aplicabilidade do artigo 8.2 do Acordo TRIPS devessem ser 

desenhadas de acordo com o centro de gravidade do acordo ou da transação comercial. 

Entende-se, destarte, que apenas onde a prática é direta e essencialmente 

relacionada aos direitos de propriedade intelectual o Acordo TRIPS poderia ser 

considerado em relação à exigência prevista no artigo 8.2. Tratando-se, portanto, essa 

interpretação, restritiva e literal da redação desse artigo. 

Levando-se em consideração o fato de o Acordo TRIPS ser um tratado 

sobre propriedade intelectual, e não sobre direito da concorrência, esse entendimento 

mais restritivo da norma, sua aplicação tornar-se-ia menos extensiva, podendo a mesma 

prudência ser observada quando acordos de pesquisa e desenvolvimento, acordos de 

subcontratação e acordos de fornecimento forem sujeitos a um controle antitruste, que 

se refere ao caráter de colusão ou anticoncorrencial das práticas, em vez de ser para a 

exploração concomitante de direitos de propriedade intelectual ou para a cobertura de 

tal exploração apenas na extensão subordinada ou instrumentalizada a uma prática 

antitruste mais relevante.
214

 

Não obstante, uma prática restritiva relacionada aos direitos de propriedade 

intelectual não é de forma alguma imunizada do escrutínio do direito da concorrência ou 

de ações corretivas simplesmente porque faz parte de uma transação em larga escala. A 

liberdade concedida pelo Acordo TRIPS aos membros da OMC permitirá às suas 

respectivas autoridades nacionais do direito da concorrência determinar se uma prática 

específica será considerada, no contexto de uma operação, um abuso dos direitos de 

propriedade intelectual por seus titulares, uma prática que injustificadamente restringe o 

comércio ou, ainda, uma prática que adversamente afete a transferência internacional de 

tecnologia. 
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3.1.2 Abuso dos direitos de propriedade intelectual 

 

 

Do ponto de vista do direito internacional, os abusos dos direitos de 

propriedade intelectual devem abranger o uso ilegítimo da propriedade intelectual,
215

 

isto é, ao contrário do que estabelece e dos objetivos de proteção dos direitos de 

propriedade intelectual previstos no Acordo TRIPS.
216

 Levando-se em consideração 

esse ponto de vista, o abuso no uso dos direitos de propriedade intelectual por seu titular 

não se relaciona com o fato de a empresa que o detém dominar ou não o mercado. Pode-

se dizer que o abuso dos direitos de propriedade intelectual esteja relacionado ou resulte 

do poder de mercado, por exemplo, por meio de práticas discriminatórias, mas não 

pressupõe o domínio de mercado para se caracterizar. Tal análise decorre, conforme 

indicado, da forma como o direito internacional da propriedade intelectual enxerga o 

direto da concorrência. 

Ainda, ressalte-se o fato de existir a possibilidade de um titular de direitos 

de propriedade intelectual realizar abuso de seus direitos sem que dele resulte, por 

exemplo, celebrar um acordo de não concorrência.
217

 

O conceito de abuso não se encontra previsto no artigo 8.2. Entretanto, 

conforme apontado acima, pode ser estabelecido por meio das medidas adequadas 

tomadas ou a serem tomadas pelos membros da OMC, por meio de suas autoridades 

competentes em relação aos direitos da concorrência, o que parece ser o motivo, então, 

de o Acordo TRIPS usar o termo “abuso” apenas para determinar o fator de conexão do 

poder regulatório dos membros da OMC – que, por meio de seus juízes ou autoridades 

de preservação da concorrência, em relação aos casos relativos ao abuso de direitos de 

propriedade intelectual, podem seguir duas medidas a serem tomadas em uma tese 

jurisprudencial: (i) identificar (individualizar) se a prática levada a cabo pelo titular do 

direito é ilícita per se ou não; e (ii) demonstrar que os efeitos globais da conduta 
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examinada (e.g., um contrato de licenciamento de marcas cruzadas) tendem à 

dominação de mercados relevantes adequadamente definidos, resultando em restrições 

significativas à concorrência.
218-219

 

 

 

3.1.3 Práticas restritivas de comércio 

 

 

A segunda situação que o Acordo TRIPS traz definida no artigo 8.2 como 

sendo anticoncorrencial relacionada aos direitos de propriedade intelectual refere-se às 

práticas que restringem o comércio de forma injustificada. 

A limitação injustificada do comércio não é apenas aquela que, sob um dado 

conceito de uma regra da razão (ou, em inglês, “rule of reason”) do direito da 

concorrência exposto acima, seria considerada anti ou, pelo contrário, pró-concorrência, 

mas qualquer prática que razoavelmente poderia ser considerada injustificável. O que o 

artigo 8.2 do Acordo TRIPS procura evitar é que as práticas dos membros da OMC 

estejam fora da lei intrinsecamente benéfica, tais como cláusulas contratuais que 

facilitem o uso produtivo da propriedade intelectual. Segue explicação contida no 

Resource Book a esse respeito: 

 

The distinction is not always easy, but typical examples are 

confidentiality requirements under trade secret agreements and 

licenses, or conditioning the grant of sub-licenses by the licensee on 

the consent by the licensor. On the other hand, hardcore restrictions 

such as limiting a party‟s ability to determine its prices, do not fall 

under this category of beneficial practices, see Article 4 of 

Commission Regulation (EC) No. 772/2004 of 27 April 2004 on the 

application of Article 81 (3) of the Treaty to categories of technology 

transfer agreements, Official Journal of the European Union (OJEU) 

2004 L 123/11 […]; for another example see Court of Justice of the 
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European Communities (CJEC) of April 19, 1988, case 27/87, Erauw-

Jacquery/La Hesbignonne, Rep. 1988, 1919.
220

 

 

A interpretação contida acima tem como foco a regra da razão, que é 

aplicada quando da análise de práticas pelo direito da concorrência. Em relação à regra 

excludente a priori da ilegalidade de determinadas práticas restritivas, também 

chamadas de regras per se, esta não poderia ser aplicada de uma forma geral, haja vista 

verificarem-se disposições genéricas no artigo 8.2 do Acordo TRIPS e não, na verdade, 

a indicação de uma lista de práticas que per se deveriam ser seguidas pelos membros da 

OMC. Conforme indicado nos projetos que antecederam o Acordo TRIPS, havia uma 

lista de práticas no Chairman Draft, a qual não foi mantida na redação atual do 

artigo.
221
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de texto não se considerava aceitável pelos países industrializados, sendo, inclusive, o mesmo problema 
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3.1.4 Práticas que afetam adversamente a transferência de tecnologia 

 

 

A terceira categoria de práticas que, segundo o artigo 8.2 do Acordo TRIPS, 

são passíveis de serem evitadas pelos membros da OMC consiste nas denominadas 

ações que afetam adversamente a transferência internacional de tecnologia. 

A partir da forma como está expressa no citado artigo, pode-se dizer que 

essas práticas tendem a ser interpretadas de forma ampla e genérica por dois motivos. 

Em primeiro lugar, por também ser expressa no artigo 7º do Acordo TRIPS como sendo 

um de seus objetivos; e, em segundo lugar, porque se diferencia das práticas restritivas 

do comércio. 

Nesse sentido, uma prática que seja anticoncorrencial, mas que tenha um 

efeito adverso em relação à transferência de tecnologia, pode estar sujeita à aplicação do 

disposto no artigo 8.2 do Acordo TRIPS e, consequentemente, à específica regulação 

nacional. Porém, não são todas as práticas que afetam a transferência internacional de 

tecnologia que se relacionam com o direito da concorrência, isto é, que geram efeitos 

anticompetitivos no mercado de tecnologia ou que afetam a saudável concorrência e a 

livre iniciativa. Não existe, dessa forma, restrição para um contrato de licenciamento de 

tecnologia ou, ainda, abusos decorrentes do uso de direitos de propriedade intelectual, 

não sendo fácil indicar que essas práticas geram efeitos ao direito da concorrência ou, 

ainda, como já visto, que o direito da concorrência possa concluir que essas práticas 

envolvendo direitos de propriedade intelectual e transferência internacional de 

tecnologia sejam inadequadas. Sobre esse entendimento, segue: 

 

Although the practice appears presently out of favour, some 

Developing Members have sought to impose on the importation of 

                                                                                                                                                                          
que surgiu no Bruxelas Draft, o qual foi submetido logo após ao Chairman‟s Draft, contendo, 

basicamente, o mesmo conteúdo indicado acima referente a esse projeto. O texto aprovado para os artigos 

8.2 e 40 do Acordo TRIPS tornaram-se mais abertos que os acima indicados, haja vista o interesse dos 

países industrializados, que admitiram que, mediante uma avaliação circunstancial dos efeitos da 

estipulação de licenciamento em matéria de concorrência, a ilegalidade poderia ser encontrada em cada 

caso concreto. 
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goods or the undertaking of direct investment conditions requiring 

transfer of technology, typically in the form of patent and know-how 

licensing to a local enterprise. This is not a restrictive licensing 

practice as such, nor does it involve use of IPRs for anticompetitive 

purposes. To the extent such practices are regarded as discriminatory, 

they are for the most part to be dealt with under the GATT. Some of 

this conditions have been addressed in the Agreement on Government 

Procurement. It is difficult to place this subject matter within the 

subject matter scope of the TRIPS Agreement.
222

 

 

As práticas que envolvem transferência internacional de tecnologia por meio 

de contratos de licenciamento não estariam, diante do entendimento indicado acima, 

sujeitas à análise concorrencial se baseadas pelo Acordo TRIPS, considerando-se, 

portanto, o Acordo TRIPS como um tratado para ser levado em consideração quando do 

escrutínio apenas dos direitos de propriedade intelectual, e não para verificação das 

práticas relacionadas a restrições comerciais ou usos de direitos de forma 

anticompetitiva. 

A recomendação da UNCTAD é de tornar o Acordo TRIPS mais eficaz 

quanto à transferência de tecnologia, sobretudo ao incluir uma análise posterior sobre 

seu impacto na capacitação tecnológica, até mesmo pelo fato de tal Acordo prever 

exceções, entre os padrões elevados de proteção aos direitos de propriedade intelectual, 

relacionadas à transferência e absorção de tecnologia, sugerindo, inclusive, a instituição 

de comitês de coordenação interministerial nacionais e regionais para ajustar os 

parâmetros do Acordo TRIPS às necessidades dos países de inovação local.
223

 

As práticas relacionadas à transferência de tecnologia estão previstas no 

Acordo TRIPS justamente no artigo relacionado às medidas que podem ser adotadas 
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Desenvolvimento têm procurado impor à importação de bens ou nas condições de investimento direto 

exigência de transferência de tecnologia, tipicamente na forma de patentes e licenciamento de know-how 

para uma empresa local. Esta não é uma prática de licenciamento restritivo como tal, nem envolve uso de 

direitos de propriedade intelectual para fins anticoncorrenciais. Na medida em que tais práticas são 

consideradas discriminatórias, são em sua maior parte tratadas no âmbito do GATT. Algumas dessas 

condições foram abordadas no Acordo sobre Compras Governamentais. É difícil colocar este assunto no 

âmbito assunto do Acordo TRIPS”. 
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 UNCTAD/ITE/IPC/Misc.5. Compendium of international arrangements on transfer of technology: 

selected instruments – relevant provisions in selected international arrangements pertaining to transfer of 

technology. Disponível em: <http://www.unctad.org/en/docs//psiteipcm5.en.pdf>. Acesso em: 12 out. 

2011, p 305 e ss.; UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development. Transfer of 

technology. United Nation Publication. New York and Geneva, 2001. Disponível em: 

<http://www.unctad.org/en/docs//psiteiitd28.en.pdf>. Acesso em: 12 out. 2011. 
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pelos membros da OMC para se evitar que essas práticas sejam adversas à sua 

transferência, o que, conforme exposto acima, refere-se às restrições comerciais ou 

abusos de direitos que levam a práticas anticoncorrenciais. Por meio de uma análise 

sistemática do Acordo TRIPS, verifica-se que a intenção de inserir no artigo 8.2 as 

práticas de transferência internacional de tecnologia está relacionada com sua proteção, 

de forma a incentivar sua disseminação e o desenvolvimento de novas tecnologias e 

inovação. 

Estariam, dessa forma, com base nas disposições do Acordo TRIPS 

consideradas ilegais, aquelas práticas de transferência internacional de tecnologia em 

desacordo com esse tratado. Para que seja possível assegurar a legitimidade dessas 

práticas a partir da análise do direito concorrencial, primeiro verifica-se do ponto de 

vista da propriedade intelectual, isto é, se elas não estão violando qualquer disposição 

do Acordo TRIPS. 

A finalidade do Acordo TRIPS em relação à transferência de tecnologia 

pode ser observada em seu preâmbulo, que determina: a) reconhecimento dos objetivos 

básicos de política pública dos sistemas nacionais para a proteção da propriedade 

intelectual, inclusive os objetivos de desenvolvimento e tecnologia; e b) reconhecimento 

igual às necessidades especiais dos países de menor desenvolvimento relativos a 

membros da OMC no que se refere à implementação interna de leis e regulamentos com 

a máxima flexibilidade, de forma a habilitá-los a criar uma base tecnológica sólida e 

viável. 

Haveria apenas uma limitação para identificação das práticas expressamente 

indicadas no artigo 8.2, já que se faz menção às práticas de transferência internacional 

de tecnologia e não às nacionais. Se comparado com o quanto disposto no artigo 40 do 

Acordo TRIPS, que é formulado de forma ambígua a esse respeito, o artigo 8.2 

claramente abrange não apenas práticas concorrenciais que afetam a transferência 

internacional de tecnologia, como também as práticas unilaterais, bem como abrange as 

práticas tanto de entrada como as de saída. Todavia, o que não estaria sob o escopo de 

aplicação do artigo 8.2 seriam as práticas que adversamente afetassem a transferência de 

tecnologia doméstica, isto é, que ocorressem dentro do território dos membros da OMC. 

Logo, pode-se apresentar o entendimento da UNCTAD conforme segue: 
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However, the provision concerns only international transfer of 

technology, not domestic technology transfer, such as from the 

national science base to domestic industry. This is a difference as 

compared to restrictive trade practices, whose control is subject to 

Article 8.2 precisely whenever these practices affect domestic markets. 

As a rule, TRIPS concerns the acquisition, use and exploitation of 

intellectual property in national markets. The difference means that 

the regulation of domestic technology transfer is not subject to the 

requirements of consistency and proportionality of measures taken 

against adverse practices.
224

 

 

Em relação ao conceito de “tecnologia”, essa deve ser interpretada de 

acordo com o Tratado de Viena sobre o Direito dos Tratados, como sendo a tecnologia 

objeto de patente ou de outra regulação pertinente à propriedade intelectual.
225

 Todavia, 

o projeto do Código Internacional de Conduta em Transferência de Tecnologia não pode 

ser olvidado, pois, apesar de não ter logrado êxito em sua implementação entre os 

países, dispões sobre o conceito de “tecnologia”, além de outras matérias relacionadas, 

conforme já estudado anteriormente. 

A reserva aos países membros da OMC do estabelecimento de regras 

concorrenciais em acordos de licenciamento é uma concessão efetuada em contrapartida 

aos esforços dos países em desenvolvimento em reação ao aludido Código Internacional 

de Conduta em Transferência de Tecnologia,
226

 que resultou na inclusão das exceções 

previstas no Acordo TRIPS e que devem ser utilizadas pelos países em 
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 UNCTAD/ICTSD. Resource book on TRIPS and development. Op. cit., 2005, p. 550: Tradução livre – 

“No entanto, a disposição diz respeito apenas à transferência internacional de tecnologia, não de 

transferência de tecnologia nacional, tal como da base científica nacional para a indústria doméstica. Esta 

é uma diferença em relação às práticas que restringem o comércio, cujo controle é objeto do artigo 8.2 

precisamente sempre que essas práticas afetam os mercados domésticos. Como regra geral, o Acordo 

TRIPS diz respeito à aquisição, uso e exploração da propriedade intelectual nos mercados nacionais. A 

diferença significa que a regulação da transferência de tecnologia nacional não está sujeita aos requisitos 

de consistência e proporcionalidade das medidas tomadas contra as práticas adversas”. 
225

 Apesar de não constar do Acordo TRIPS o conceito de tecnologia, esta pode ser interpretada como 

sendo tecnologia objeto de patente ou de outra regulação pertinente à propriedade intelectual, como o 

segredo de negócio. A interpretação do Acordo TRIPS deve ser realizada de acordo com o seu sentido 

comum, dentro do contexto do instrumento em que está inserido e à luz do objeto e objetivo do Tratado 

conforme o artigo 31.1 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (promulgada pelo Decreto 

Presidencial 7.030/09 e aprovada pelo Decreto Legislativo 496/09). No caso do Acordo TRIPS, o objeto e 

objetivo do Tratado é estabelecer padrões mínimos de proteção à propriedade intelectual, o que permite 

dizer que o termo “tecnologia” deve ser entendido como se referindo à tecnologia protegida por patentes 

ou outra forma de direito de propriedade intelectual. 
226

 ULLRICH, Hans. Expansionist intellectual property protection and reductionist competition rules: a 

TRIPS perspective. In: MASKUS, Keith; REICHMAN, J. International public goods and transfer of 

technology under a globalized regime. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 
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desenvolvimento em sua máxima extensão, a fim de que seja, de fato, aplicado o que se 

negociou nas rodadas precedentes ao Acordo TRIPS. 

 

 

3.1.5 Limites de atuação dos membros da OMC 

 

 

Conforme exposto anteriormente, existem limites à liberdade concedida 

pelo Acordo TRIPS aos membros da OMC em relação às medidas a serem adotadas por 

eles em relação às práticas anticoncorrenciais relacionadas aos direitos de propriedade 

intelectual, quais sejam: a exigência de coerência de suas medidas em relação às 

disposições do Acordo TRIPS e a proporcionalidade dessas medidas, ou seja, sua 

adequabilidade. Destinaremos esta parte do presente estudo para essas duas exigências a 

serem seguidas pelos membros da OMC quando do escrutínio concorrencial das práticas 

relacionadas aos direitos de propriedade intelectual. 

 

 

3.1.5.1 Exigência de coerência 

 

 

A exigência de coerência às disposições do Acordo TRIPS pode ter dois 

significados diferentes: o primeiro refere-se ao limite dado à medida adotada pelo 

membro da OMC; já o segundo aplica-se mais genericamente às regras materiais 

nacionais do direito da concorrência que estão no fundamento dessas medidas.
227

 

Ao analisar a redação literal do artigo 8.2 do Acordo TRIPS, verifica-se que 

este se refere apenas à natureza das medidas que podem ser tomadas em face das 

práticas que forem encontradas para constituir um abuso, uma prática restritiva ou uma 

prática que adversamente afete a transferência internacional de tecnologia. 
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O artigo 40.2 parece confirmar esse entendimento ao separar claramente a 

qualificação de práticas anticoncorrenciais como um assunto de direito material, em sua 

primeira parte, das medidas que podem ser tomadas contra referidas práticas, o que se 

encontra em sua segunda parte. Segue redação do referido artigo: 

 

Artigo 40 

[...] 

2. Nenhuma disposição deste Acordo impedirá que os Membros 

especifiquem em suas legislações condições ou práticas de 

licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um 

abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos 

adversos sobre a concorrência no mercado relevante. Conforme 

estabelecido acima, um Membro pode adotar, de forma compatível 

com as outras disposições deste Acordo, medidas apropriadas para 

evitar ou controlar tais práticas, que podem incluir, por exemplo, 

condições de cessão exclusiva, condições que impeçam impugnações 

da validade e pacotes de licenças coercitivas, à luz das leis e 

regulamentos pertinentes desse Membro. 

 

Há a interpretação do artigo 8.2 do Acordo TRIPS no sentido de que este 

apenas se refere à natureza das medidas, por exemplo, em relação às medidas corretivas 

que não deveriam normalmente resultar em divulgação pública de segredos de know-

how ou em frustração da exclusividade da proteção da propriedade intelectual por 

exigência genérica de licenciamento. Por outro lado, a exigência de coerência poderia 

significar a necessidade de as normas de direito material nacionais relacionadas ao 

direito da concorrência estarem de acordo com o quanto disposto no Acordo TRIPS. 

Esse entendimento refere-se à reserva feita à aplicação do direito da concorrência para 

evitar uma aplicação excessiva das regras nacionais desse direito, que traria o regular 

exercício e exploração dos direitos de propriedade intelectual, como são adotados pelos 

padrões do Acordo TRIPS, no âmbito e no controle das autoridades antitruste.
228

 

Esse entendimento de que a exigência de coerência poderia significar a 

necessidade de as normas de direito material nacionais relacionadas ao direito da 

concorrência estarem de acordo com o quanto disposto no Acordo TRIPS relaciona-se 

com a fase de negociação da redação desse artigo
229

 e no contexto normativo em que se 
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 Ibidem, p. 551. 
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 Em relação à fase de negociação do TRIPS, ver: ANDERSON, Robert D. Competition policy and 

intellectual property in the WTO: more guidance needed? Op. cit., 2008, p. 451: “(…) the potential anti-

competitive effects of IPRs protected under the Agreement that were expressed particularly by developing 
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encontravam os países desenvolvidos no que se refere ao direito da concorrência e a sua 

relação com o direito da propriedade intelectual. Uma vez que os países industrializados 

já possuíam algumas dessas normas e também já praticavam determinadas medidas, não 

tinham o interesse em ver limitadas no Acordo TRIPS as medidas que iriam adotar. Não 

foram levadas, inclusive, em negociação pelos países industrializados suas legislações 

nacionais e as medidas no Acordo adotadas: 

 

They cannot be presumed to have abandoned any of these approaches 

as a matter of contracting for and adopting TRIPS, because these 

approaches and the highly complex set of IPRrelated antitrust rules, 

which they have produced, have not been made the object of any 

detailed negotiations. It was only a general concern that some 

Members, in particular some major developing countries, might put 

too much reliance on competition, law with a view to limiting TRIPS 

concessions.
230

 

 

Explica-se, desse modo, o motivo pelo qual não se encontram descritas as 

práticas e condutas relacionadas aos direitos da propriedade intelectual que geram 

efeitos ao direito da concorrência de forma expressa e exaustiva, de modo a existir uma 

ilegalidade per se do direito da concorrência no Acordo TRIPS, o que não ocorre. Não 

há uma lista de práticas restritivas nem as medidas que devem ser adotadas pelos 

membros da OMC no artigo 8.2 do Acordo TRIPS, demonstrando que sua redação 

seguiu os interesses dos países industrializados. 

Dessa mesma maneira, o enunciado do artigo 8.2 do Acordo TRIPS resultou 

de um conflito de interesses durante as negociações desse tratado, sendo introduzida a 

regra especial sobre abuso de direitos de propriedade intelectual segundo a proposta dos 

países em desenvolvimento e, por outro lado, os países desenvolvidos visaram controlar 

atos de “abuso de direito”, autorizando no artigo 8.2 exceções às regras inseridas na 

sistemática do Acordo TRIPS, ao mesmo tempo em que essas exceções devem ser 

                                                                                                                                                                          
countries during the negotiation of the Agreement in the course of the Uruguay Round of multilateral 

trade negotiations”. 
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 UNCTAD/ICTSD. Resource book on TRIPS and development. Op. cit., 2005, p. 551: Tradução livre – 

“Eles [países industrializados] não podem ser presumidos de ter abandonado qualquer uma destas 

abordagens como uma questão de contratação e inclusão de disposição no TRIPS, devido a estas 
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propriedade intelectual, que já tinham sido produzidas, não foram objeto de quaisquer negociações 

detalhadas. Era apenas uma preocupação geral de que alguns membros, em particular alguns dos 

principais países em desenvolvimento, em colocar muita confiança em matéria de direito da concorrência, 

com vista a limitar concessões do Acordo TRIPS”. 
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compatíveis com as regras gerais, sendo difícil uma interpretação convincente, 

conforme explicado a seguir: 

 

Assim, o sentido específico do requisito da compatibilidade tem como 

escopo impedir que a cláusula de exceção seja excessivamente 

invocada, o que poderia levar a uma ingerência descontrolada das 

normas de direito concorrencial sobre o regime de proteção dos 

direitos de propriedade intelectual. O significado mínimo do requisito 

de compatibilidade exige a aplicação do direito concorrencial 

doméstico em conformidade com as normas e princípios básicos do 

TRIPS, tal como no tocante ao tratamento nacional e cláusula da 

nação mais favorecida: o direito antitruste nacional não deve ser 

aplicado de modo discriminatório.
231

 

 

É, portanto, o desenvolvimento sistemático do direito da concorrência 

nacional como uma redução genérica da proteção dos direitos de propriedade 

intelectual, conforme estabelece o Acordo TRIPS, que a exigência de coerência visa 

evitar. Em outras palavras, o que se procura alcançar é conter os direitos nacionais da 

concorrência nos limites de seus próprios propósitos e guardar esses propósitos nos 

limites a assegurar a concorrência.
232

 

Há a necessidade de flexibilizar as normas de direito internacional 

relacionadas à proteção dos direitos de propriedade intelectual que geram efeitos à 

concorrência, tendo em vista a variação de abordagens antitruste para os direitos de 

propriedade intelectual ao longo do tempo e a evolução dos entendimentos relacionados 

ao funcionamento tanto do sistema dos direitos de propriedade intelectual como do 

sistema do direito concorrencial, sendo necessário esclarecer que esse entendimento não 

favorece ou desfavorece os chamados testes de alcance da exclusividade ou de 

compensação razoável ou, ainda, o de maximização de eficiência na obtenção de lucro, 

esclarecendo que o escopo do teste de alcance da exclusividade e do teste de 

compensação razoável significa que todas as cláusulas restritivas nos contratos de 

licenciamento são justificáveis, o que só espelha a exclusividade ou a procura de 

garantir ao titular dos direitos de propriedade intelectual o lucro devido por força de seu 

“monopólio legal”. E a lógica da maximização dos lucros do teste de eficiência 

representa uma variação moderna na medida em que assume que as restrições nos 
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contratos de licenciamento entre não concorrentes (restrições verticais) são geralmente 

inócuas na medida em que eles apenas refletem o valor de mercado da tecnologia 

licenciada – um licenciado só aceitará restrições que são justificadas pelo valor que a 

tecnologia tem para ele, desde que o mercado seja por si só competitivo. Ocorre, 

contudo, que todas essas abordagens apresentam os seguintes problemas: a) elas só 

dizem respeito às restrições impostas ao licenciado, não àquelas as quais o licenciante 

pode estar sujeito, por exemplo, às exigências de exclusividade; b) elas não levam em 

conta tanto as diferenças de poder de barganha como o fato de as negociações de 

licenciamento ser realizadas numa base global de benefícios; c) a distinção horizontal e 

vertical não se aplica sistematicamente à medida que a negociação de licenciamento 

pode ser baseada em decisões por parte do licenciado como um candidato potencial; d) 

mercados de tecnologia não são transparentes; e e) a concorrência está apenas 

interessada na resposta à questão de saber se, na ausência do acordo restritivo, a 

competição seria maior ou não, ou seja, se o acordo é pró ou anticoncorrencial em seus 

resultados. Para este último problema, cabe ressaltar que, uma vez que a resposta 

depende do tipo de competição, uma política de dada concorrência deseja estar a favor, 

as abordagens modernas de tratar a propriedade intelectual como as demais 

propriedades tornam-se favoráveis, ou seja, procuram aplicar seus conceitos gerais da 

mesma forma para as restrições relacionadas aos direitos de propriedade intelectual.
233
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3.1.5.2 Breves considerações conclusiva às práticas que 

descumprem a exigência de coerência 

 

 

De forma geral, pode-se dizer que as regras antitruste – que tenderiam 

sistematicamente a invalidar os elementos constitutivos da proteção internacional da 

propriedade intelectual por meio de direitos exclusivos, como aquelas regras existentes 

em contratos de licenciamento que preveem a regulação de práticas anticoncorrenciais – 

seriam incoerentes com o Acordo TRIPS. 

Todavia, considerar ilegais, por normas nacionais, as licenças restritas em 

sua totalidade e sem qualificação circunstancial poderia ser não condizente com o 

Acordo TRIPS, na medida em que a exclusividade é divisível por natureza e deve ser 

permitida a ser divisível em diferentes ordenamentos jurídicos que disponham sobre 

contratos de licenciamento, embora não haja regra específica no referido Acordo  a esse 

respeito. 

 

 

3.1.5.3 Exigência de proporcionalidade 

 

 

A proporcionalidade exigida aos membros da OMC ao adotarem medidas 

para conter práticas relacionadas aos direitos de propriedade intelectual que se 

relacionem com o direito da concorrência sugere concordância com o disposto no 

Acordo TRIPS e decorre da própria redação do artigo 8.2, haja vista determinar que as 

medidas adotadas em relação às violações relacionadas aos direitos de propriedade 

intelectual sejam apropriadas e necessárias, de forma a evitar os abusos e práticas 

anticoncorrenciais. 

A forma como podem ser adotadas referidas medidas conforme os limites 

atribuídos pela exigência de proporcionalidade indicada no artigo 8.2 do Acordo TRIPS 
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será de autonomia dos membros da OMC, sendo, portanto, o direito nacional que 

determinará a natureza das medidas permitidas e aplicáveis. 

Não existe no Acordo TRIPS regras sobre tal assunto e forte rigor das 

medidas, por exemplo: sanções penais, ou outras punições, ou ainda simples danos – 

que são assuntos do direito nacional. Sendo um tratado sobre a proteção dos direitos de 

propriedade intelectual, o Acordo TRIPS não poderia interferir sobre essas questões 

(direito penal e direito administrativo), que são questões de soberania de cada um dos 

membros da OMC. Mas, assim seria, também, em relação ao direito da concorrência? 

A aplicação do artigo 8.2 do Acordo TRIPS não é uma aplicação direta, mas 

sim o é indiretamente aplicado pelas autoridades nacionais.
234

 A exigência de 

proporcionalidade pode ser destinada somente para excluir geralmente medidas 

excessivas do direito concorrencial em relação às práticas envolvendo direitos de 

propriedade intelectual, mas não controla as medidas tomadas nas circunstâncias 

específicas dos casos individuais. Essa deve ser uma questão de critério para as 

autoridades judicial ou administrativa nacionais, não representando possível 

fundamento a ser levado aos tribunais nacionais. Normalmente, o requisito de 

proporcionalidade será desconsiderado se as regras de concorrência nacionais previrem 

medidas específicas para direitos de propriedade intelectual não justificadas pela 

natureza de uma violação da lei antitruste; ou que discriminam arbitrariamente 

violações relacionadas aos direitos de propriedade intelectual, se comparadas com 

semelhantes condutas anticoncorrenciais não relacionadas aos direitos de propriedade 

intelectual. 
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 UNCTAD/ICTSD. Resource book on TRIPS and development. Op. cit., 2005, p. 553: “More 

particularly, the proportionality requirement might be meant only to exclude generally excessive antitrust 

remedies for IPR practices, but does not control the remedies taken under the specific circumstances of 
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requirement will be disregarded if national competition rules provide for IPR-specific remedies that are 

not justified by the nature of an antitrust law violation, or that arbitrarily discriminate against IPR-related 

violations as compared to similar, non-IPR-related anticompetitive conduct”. 
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CAPÍTULO IV – AS REGRAS DE DIREITO MATERIAL 

RELACIONADAS À INTERFACE ENTRE O DIREITO 

INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E O 

DIREITO DA CONCORRÊNCIA – O ARTIGO 40 DO ACORDO 

TRIPS 

 

 

A partir da redação dos artigos 8.2 e 40 do Acordo TRIPS e das análises já 

expostas no presente estudo, verifica-se que eles estão relacionados com o direito da 

concorrência aplicada aos direitos da propriedade intelectual. Porém, a relação entre os 

dois artigos não é evidente em si, à medida que existem pontos de vista diferentes entre 

os autores, que divergem sobre a existência de uma declaração, que poderia se dizer 

política, no artigo 8.2, a qual seria implementada pelo artigo 40. E, a partir de uma 

interpretação mais consistente, a representatividade do artigo 40 como uma Lex 

specialis.
235

 

O artigo 8.2 do Acordo TRIPS não apresenta uma regra de direito de tratado 

internacional, mas apenas uma declaração política dos membros da OMC, conforme 

indicado acima. Já o artigo 40, conforme será estudado a seguir, tem um objetivo mais 

específico com relação à sua aplicação e suas regras, que podem ser interpretadas como 

de imposição de certas obrigações aos membros da OMC, o que não se percebe no 

artigo 8.2. 

Passemos, diante do exposto, a analisar cada um dos parágrafos do artigo 

40. 
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4.1 Artigo 40.1 do Acordo TRIPS 

 

 

Artigo 40.1. Os Membros concordam que algumas práticas ou 

condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade 

intelectual que restringem a concorrência podem afetar adversamente 

o comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia. 

 

 

A leitura e análise da redação do atual artigo 40.1 do Acordo TRIPS permite 

concluir, por um lado, que esse artigo impõe aos membros da OMC uma obrigação de 

agir em face de condições e práticas de licenciamento relacionadas aos direitos de 

propriedade intelectual se elas afetarem adversamente o comércio e impedirem a 

transferência e a disseminação da tecnologia. 

Embora o artigo 8.2 do Acordo TRIPS apenas considere a faculdade de 

haver a necessidade de evitar certos abusos e práticas anticoncorrenciais, concedendo 

uma liberdade (embora limitada, conforme observado) aos membros da OMC para 

agirem ou não em face destas, o artigo 40.1 prevê uma manifestação dos membros da 

OMC, declarando de forma expressa e definitiva no Acordo TRIPS que, de fato, 

existem algumas condições e práticas relacionadas aos direitos de propriedade 

intelectual que afetam o comércio de forma adversa e impedem a transferência ou 

disseminação de tecnologia. A partir dessa real constatação, é passível de se interpretar 

esse artigo de forma a gerar uma obrigação dos membros da OMC de agirem em face de 

tais situações.
236

 

Por outro lado, conforme indicado por Andreas Heinemann, “o art. 40 não 

estabelece uma obrigação de os estados membros adotarem normas concorrenciais para 

o controle de cláusulas restritivas em tais negócios, mas esclarece que tais normas não 

podem violar os dispositivos do acordo”.
237
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 HEINEMANN, Andreas. Antitruste internacional e propriedade intelectual. Op. cit., 2007, p. 442. Essa 
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concorrencial disciplinando licenciamento de direitos de propriedade intelectual, ou, pelo menos, a 

aplicação de normas gerais em casos desse tipo. 
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Existiria, portanto, diferentes opiniões em relação à obrigatoriedade que 

emana do artigo 40.1. Todavia, a seguir buscar-se-á demonstrar que tal obrigação de 

fato existe. 

As disposições do artigo 40.1 devem ser analisadas sistemática e 

teleologicamente, isto é, levando em consideração todo o contexto e o sistema de 

normas em que está inserida a disposição em análise. Se os membros da OMC tivessem, 

de fato, concordado que certas práticas de licenciamento deveriam ser abordadas, seria 

inadmissível que o Acordo TRIPS permitisse que os membros da OMC permanecessem 

inativos com relação a tais práticas, uma vez que semelhante atitude caminha 

diretamente em contrário aos objetivos do artigo 7º. A leitura do artigo 40.1 em 

conjunto com o artigo 7º pode muito bem ser entendida como uma imposição de 

obrigação aos Membros de tratar certas formas de práticas anticoncorrenciais em 

contratos de licenciamento.
238

 

Ao comparar o artigo 40.1 do Acordo TRIPS com alguns dispositivos de 

outros acordos internacionais, como, por exemplo, com os artigos VIII e IX do GATS, 

verifica-se essa especificidade, de forma a constatar uma obrigatoriedade direta. Para 

destacar a redação dos artigos do GATS – que parece, portanto, demonstrar a 

obrigatoriedade indicada no artigo 40.1 do Acordo TRIPS –, dá-se enfoque a sua 

redação no corpo deste estudo, conforme segue: 

 

Article VIII: Monopolies and Exclusive Service Suppliers 

1. Each Member shall ensure that any monopoly supplier of a service 

in its territory does not, in the supply of the monopoly service in the 

relevant market, act in a manner inconsistent with that Member‟s 

obligations under Article II and specific commitments. 

2. Where a Member‟s monopoly supplier competes, either directly or 

through an affiliated company, in the supply of a service outside the 

scope of its monopoly rights and which is subject to that Member‟s 

specific commitments, the Member shall ensure that such a supplier 

does not abuse its monopoly position to act in its territory in a manner 

inconsistent with such commitments. 

 

Article IX: Business Practices 

1. Members recognize that certain business practices of service 

suppliers, other than those falling under Article VIII, may restrain 

competition and thereby restrict trade in services. 
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2. Each Member shall, at the request of any other Member, enter into 

consultations with a view to eliminating practices referred to in 

paragraph 1. The Member addressed shall accord full and 

sympathetic consideration to such a request and shall cooperate 

through the supply of publicly available non-confidential information 

of relevance to the matter in question. The Member addressed shall 

also provide other information available to the requesting Member, 

subject to its domestic law and to the conclusion of satisfactory 

agreement concerning the safeguarding of its confidentiality by the 

requesting Member. 

 

Embora os artigos 40.1 e 40.2 deixem aos membros da OMC a função de 

julgamento sobre quando e como aplicar as normas de direito da concorrência, no que 

se refere à sua aplicação em face das condições e práticas relacionadas aos direitos da 

concorrência, a esses é passível de aplicação também o conteúdo da primeira parte do 

artigo 1.1 do Acordo TRIPS, que prevê que os membros da OMC têm a obrigação de 

dar efetividade às provisões do Acordo TRIPS.
239

 

Ademais, o primeiro parágrafo do preâmbulo do Acordo TRIPS menciona 

que os direitos de propriedade intelectual não devem por si só distorcerem o comércio: 

 

Desejando reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional e 

levando em consideração a necessidade de promover uma proteção 

eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e assegurar 

que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar não se 

tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo. 

 

O que se verifica, portanto, até este momento, é uma total ausência de regras 

de concorrência no artigo 40.1 do Acordo TRIPS a ser aplicada em relação às práticas 

abusivas, mas tão somente às práticas envolvendo contratos de licenciamento, quando 

essas são consideradas incoerentes com as disposições do Acordo TRIPS. 

Consequentemente, os membros da OMC ofenderiam o disposto no Acordo TRIPS se 

contradissessem o artigo 40.1, ao, sistematicamente, absterem-se de tomar medidas 

contra práticas que diretamente ferissem a base e os objetivos das disposições e 

princípios do Acordo TRIPS; ou ainda se eles sistematicamente falharem na execução 
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de regras nacionais relacionadas ao direito da concorrência no que se refere às 

mencionadas práticas.
240

 

Em relação às normas de direito antitruste aplicáveis aos negócios de 

licenciamento, existe no Acordo TRIPS a constituição de uma nova abordagem para 

solução desses casos, qual seja, a que indica que essas normas se afastam do “modelo 

das proibições gerais e tendem a considerar uma análise casuística, levando em conta a 

totalidade do contexto econômico no qual o caso está inserido”
241

 e, sobretudo, em 

relação ao artigo 40 do Acordo TRIPS. Mas como realizar tal análise sem que a 

segurança jurídica não seja afetada? Para responder a essa questão, segue entendimento 

de Andreas Heinemann: 

 

É claro que tal avanço acaba sendo confrontado com uma perda de 

segurança jurídica. Para uma empresa não seria tão simples avaliar a 

licitude do ponto de vista concorrencial de um contrato de 

licenciamento, porque não apenas o texto do contrato (aspectos 

formais) deve ser incluído na análise antitruste, mas também todo o 

contexto econômico no qual ele aparece e os efeitos dele decorrentes. 

Por outro lado, a segurança jurídica é fortalecida pelo fato de que 

muitos países (e.g., o exemplo dos Estados Unidos, União Europeia e 

Japão) foram adotando normativas que disciplinam questões práticas 

nos mercados decorrentes dos negócios de licenciamento. Assim, tais 

países fizeram uso efetivo das opções informadas pelo art. 40 do 

Acordo TRIPS.
242

 

 

Portanto, o que se pode verificar é que as práticas relacionadas a contratos 

de licenciamento foram previstas em legislações específicas nos ordenamentos jurídicos 

nacionais, não sendo inseridas em legislação própria do direito da concorrência ou, se 

assim foi feito, há um corpo de regras complementares que as regulamentam. 
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4.1.1 Âmbito de aplicação 

 

 

O artigo 40.1 está inserido na seção 8 do Acordo TRIPS, a qual se refere 

apenas às práticas restritivas relacionadas aos licenciamentos contratuais, não havendo 

previsão, portanto, nessa seção e, consequentemente, nesse artigo, sobre outras práticas 

restritivas relacionadas a outras operações comerciais, tais como: compromissos, cartas 

de intenção, joint ventures, subcontratação, fornecimento, distribuição e outras que 

também teriam relação aos direitos de propriedade intelectual e à transferência ou 

disseminação de tecnologia. O escopo de aplicação do artigo 40.1 parece ser 

relacionado especificamente ao segmento de práticas relacionadas no artigo 8.2, 

chamadas de práticas ou condições de licenciamento.
243

 

O pêndulo que definirá o centro de gravidade da restrição indicada no artigo 

40.1 será dirigido pelas autoridades de cada um dos países da OMC, que utilizará de sua 

liberdade concedida pelo Acordo TRIPS para julgar a quais práticas restritivas de 

licenciamento contratual, entre tantas operações comerciais, inclusive entre as indicadas 

acima, será aplicada a medida do direito da concorrência adequada e apropriada de 

acordo com o disposto no Acordo TRIPS. Tanto operações envolvendo larga escala, 

como grandes fusões e incorporações, como ainda uma simples cláusula de não 

concorrência ou exclusividade, podem ser objeto de medidas anticoncorrenciais, se 

assim entenderem as autoridade antitruste nacionais. 

As práticas restritivas de licenciamento envolvem todos os institutos de 

propriedade intelectual, ou seja, tanto as patentes e marcas, como o direito do autor. O 

artigo 40.1 aplica-se ao licenciamento de qualquer tipo de propriedade intelectual 

coberto pelo Acordo TRIPS. Isso ocorre mesmo que a maioria das práticas mencionadas 

no artigo 40.2, conforme será visto abaixo, pareça apontar para as patentes ou 

possivelmente também para as marcas. 
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Outra interpretação mais abrangente poderia ser realizada se analisado o 

artigo 40.1 isoladamente, e não sob sua inserção na seção 8 do Acordo TRIPS. Poderia 

constar a partir da leitura apenas o artigo 40.1 em que ele se refere a qualquer condição 

ou prática de licenciamento relacionada aos direitos de propriedade intelectual. Essa 

interpretação indica que o artigo 40.1 abrangeria todas as condutas envolvidas na 

concessão e execução de licenças.
244

 

A partir dessa interpretação alternativa, aplicar-se-ia o artigo 40.1 a todas as 

operações comerciais que envolvam licenciamento, inclusive estender-se-ia às relações 

multilaterais de licenciamento, tais como a cross-licensing ou patent pools. À medida 

que acordos bilaterais e multilaterais de licenciamento podem ser distinguidos para os 

propósitos de análise antitruste sob as leis nacionais, a distinção habitual, que é comum 

a todas as regras de concorrência, é também entre acordos envolvendo concorrentes 

(acordos horizontais) e acordos entre não concorrentes (acordos verticais); e essa 

distinção atrela-se a todos os tipos de licenciamento.
245

 

O Acordo TRIPS, por ser um acordo internacional relacionado 

especificamente aos direitos de propriedade intelectual e conceder liberdade de atuação 

aos membros da OMC no que se refere aos diretos da concorrência, poderia não se 

confundir com os acordos bilaterais ou multilaterais relacionados ao direito da 

concorrência e licenciamento, os quais seriam normas de direito material, 

substancialmente aplicados, de forma direta, por seus membros contratantes. 

No que se refere à transferência de tecnologia e ao âmbito de aplicação do 

artigo 40.1, verifica-se que esse artigo não reconhece medidas nacionais em que a 

transferência de tecnologia esteja sujeita ao controle em abstrato, que não tenha 

qualquer relação com a concorrência ou que os membros da OMC as considerem como 

práticas anticoncorrenciais por causa dos efeitos negativos percebidos em geral. Apenas 

aplicar-se-á o artigo 40.1 às práticas que de fato ou potencialmente afetem de forma 

adversa o comércio e a transferência ou a disseminação de tecnologia. Reconhecem-se 
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apenas aquelas medidas que abordem a transferência de tecnologia por envolver casos 

de efeitos prejudiciais resultantes da restrição da concorrência. 

A utilização da partícula “e” nesse artigo não descaracteriza seu cunho não 

cumulativo para considerar que uma prática é anticoncorrencial.
246-247

 O artigo 40.1 

considera apenas aquelas práticas e condições de licenciamento que têm um efeito 

adverso ao comércio ou que constitui um impedimento à transferência de tecnologia. 

Não há a necessidade de ambas as situações serem consideradas para que uma prática 

ou condição seja caracterizada como sendo anticoncorrencial e medidas adequadas 

possam ser tomadas pelos membros da OMC. 

O artigo 40.1 não delimita a qual transferência de tecnologia se refere, se à 

transferência internacional de tecnologia ou à nacional ou, ainda, se a ambas. O 

tratamento dado à transferência de tecnologia nesse artigo é geral. Porém, o contexto de 

sua redação não permite uma interpretação extensiva nesse caso. Ao se relacionar com o 

artigo 8.2 e com os artigos 40.3 e 40.4 e, por estar inserido em um acordo internacional, 

apenas seria possível assegurar que o artigo 40.1 refere-se à transferência internacional 

de tecnologia. Todavia, por seu caráter genérico, caberia, ao mesmo tempo, a 

interpretação de que a presença de um elemento internacional em um caso concreto 

seria suficiente para aplicação do artigo 40.1. Como exemplo, a propriedade de uma 

empresa local por um investidor direto estrangeiro forneceria um elemento internacional 

suficiente, desde que o controle efetivo sobre a atividade local tenha um caráter 

internacional.
248

 

Em relação à aplicabilidade do artigo 40.1 a qualquer tecnologia ou apenas à 

tecnologia protegida por propriedade intelectual, ressalta-se que há o entendimento de 

que, para fins do Acordo TRIPS, o termo “tecnologia” engloba somente tecnologia 

protegida por segredo empresarial (ou de negócio), que seja confidencial. Dessa 
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maneira, em não existindo confidencialidade da tecnologia, o Acordo TRIPS não seria 

aplicável.
249

 

 

 

4.2 Artigo 40.2 do Acordo TRIPS 

 

 

Artigo 40.2. Nenhuma disposição deste Acordo impedirá que os 

Membros especifiquem em suas legislações condições ou práticas de 

licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um 

abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos 

adversos sobre a concorrência no mercado relevante. Conforme 

estabelecido acima, um Membro pode adotar, de forma compatível 

com as outras disposições deste Acordo, medidas apropriadas para 

evitar ou controlar tais práticas, que podem incluir, por exemplo, 

condições de cessão exclusiva, condições que impeçam impugnações 

da validade e pacotes de licenças coercitivos, à luz das leis e 

regulamentos pertinentes desse Membro. 

 

 

4.2.1 Conceito de práticas anticoncorrenciais 

 

 

O artigo 40.2, cuja redação foi exibida acima, assegura a liberdade aos 

membros da OMC em estabelecer e definir regras do direito da concorrência 

relacionadas às práticas e condições de licenciamento. Também reconhece a autoridade 

de os membros da OMC adotarem medidas adequadas e apropriadas para evitar ou 

controlar referidas práticas em conformidade com a disposição do Acordo TRIPS. 

Especificamente em relação ao artigo 40.2 do Acordo TRIPS, Frederick 

Abbott faz uma análise e entende que há a adoção das regras per se pelos membros da 

OMC, conforme segue: 

 

Article 40.2 expressly envisions that Members may „specify‟ in their 

legislation licensing practices that „may in particular cases constitute 

                                                           
249
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an abuse‟ of IPRs. This language encompasses the adoption of per se 

rules in respect to certain types of licensing practices, such as applied 

by the EC in its technology transfer regulation. The „in particular 

cases‟ language, which is acknowledge to represent less than ideal 

drafting, is intended to required that Members define such practices 

on the basis of their competitive merits, rather than in an overly 

abstract manner (and not to prevent the adoption of per se rules).
250

 

 

A liberdade seria, portanto, mitigada aos membros da OMC, ao adotarem 

suas políticas e medidas relacionadas aos direitos da concorrência relativos aos direitos 

de propriedade intelectual, à medida que, primeiro, devem seguir o quanto estabelecido 

no Acordo TRIPS e, segundo, pois seguem as regras preestabelecidas para esse fim. 

Embora haja a liberdade indicada acima, ainda se discute se essa liberdade 

deve ser conduzida de forma a proteger ou não os direitos de propriedade intelectual, 

conforme indicado por Maristela Basso: “não existe consenso quanto à não 

obrigatoriedade de as empresas licenciarem direitos de propriedade intelectual a 

terceiros, especialmente concorrentes nos mercados relevantes”.
 251

 

Ainda em relação à interpretação da redação do artigo 40.2, esta deve ser 

feita de forma complementar com o artigo 40.1, uma vez que o artigo 40.2 descreve as 

ações que o artigo 40.1 convida os membros das OMC a tomarem, se eles assim 

desejarem. Dessa maneira, ainda de forma a manter a presunção de liberdade de atuação 

dos membros da OMC indicada no artigo 40, no artigo 40.2 verifica-se uma lista. 

Conforme indicado por Robert D. Anderson, trata-se de uma lista não exaustiva: “There 

is no suggestion that this list is exhaustive; on the contrary, Article 40(2) is explicitly 
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couched in non-exhaustive terms (the Agreement states only that such practices „may 

include‟ the practices mentioned)”.
252

 

Tal lista, por outro lado, de acordo com Frederick Abbott, resulta da pressão 

exercida pelos países desenvolvidos e membros da OMC sobre os países em 

desenvolvimento, quando estes últimos procuram por interesses próprios e futuros; 

contra esses interesses existe o argumento de aumentar a referida lista: 

 

Because developing Members come under pressure from developed 

Members when they seek to act against the latter‟s perceived interests, 

there is an argument to be made for expanding the list of practices 

that may be considered anticompetitive. This could provide assurance 

to developing Members that actions taken against such conditions 

could not be successful challenged before the Appellate Body. 

However, there are two arguments against pursuing expansion of the 

list. First, the negotiations might well result in reducing the flexibility 

presently enjoyed by developing Members. Second, if a developing 

Member is going to be threatened or intimidated by a developed 

Member for using flexibility existing in the TRIPS Agreement, adding 

text that is more supportive may not remedy the problem. The problem 

is rooted in an imbalance in political and economic power, not in 

language of the TRIPS Agreement.
253

 

 

Portanto, pode haver relevante influência política e econômica nas decisões 

envolvendo as práticas anticoncorrenciais relacionadas aos direitos de propriedade 

intelectual, não sendo considerados relevantes o teor e as interpretações da redação do 

Acordo TRIPS. Novamente verifica-se a complexidade do tema
254

 e a dependência do 
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expansão da lista. Em primeiro lugar, as negociações podem resultar na redução da flexibilidade que 

atualmente gozam os Membros em desenvolvimento. Segundo, se um Membro em desenvolvimento vai 

ser ameaçado ou intimidado por um Membro desenvolvido por utilizar da flexibilidade existente no 

Acordo TRIPS, acrescentando texto que é mais favorável pode não solucionar o problema. O problema 

está enraizado em um desequilíbrio no poder político e econômico e não na linguagem do Acordo 

TRIPS”. 
254

 Recente estudo feito por Robin Feldman, com o apoio de Mark Lemley, Christofer Leslie e Scott 

Hemphil, relata esta complexidade e o fato dos esforços feitos pelas cortes e autoridades antitruste não 

terem resolvido o problema existente entre a interface dos direitos de propriedade intelectual e direito da 
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contexto histórico, político e econômico em que se encontram os membros da OMC 

envolvidos em determinada prática anticoncorrencial relacionada aos direitos de 

propriedade intelectual. 

Demonstra-se, dessa forma, que a interpretação dessas questões vale-se mais 

da regra da razão do que de uma regra per se. A análise dos elementos externos à 

redação do artigo também são importantes para se encontrar a melhor medida a ser 

adotada para a prática anticoncorrencial relacionada aos direitos de propriedade 

intelectual. 

Haveria, assim, uma complementaridade entre o artigo 40.1 e o artigo 40.2, 

a qual se verifica no fato de este último ser mais específico que aquele, à medida que 

indica o poder soberano de cada um dos membros da OMC de especificar em suas 

legislações nacionais para condições e práticas de licenciamento apenas em vista de 

casos particulares em que constituam um abuso de direitos de propriedade intelectual e 

que tenham efeitos adversos à concorrência em um mercado relevante. 

Embora não haja menção ao relacionamento das práticas e condições ao 

comércio e impedimentos à transferência ou disseminação de tecnologia no artigo 40.2, 

diferentemente do disposto no artigo 40.1, não nos parece se referir apenas às práticas e 

condições que gerem efeitos negativos à concorrência em si. A diferença estaria 

relacionada mais à sua redação do que em relação à matéria e o entendimento que deve 

se fazer desse artigo. Isso se deve, inclusive, à relação indicada acima sobre os dois 

primeiros parágrafos do artigo 40 e à relação da natureza restritiva de práticas e 

condições de licenciamento e seus impactos no comércio ou transferência de 

tecnologia.
255

 

                                                                                                                                                                          
concorrência. Ver: FELDMAN, Robin Cooper. Patent and antitrust: differing shades of meaning. In: 

Virginia Journal of Law and Technology. Vol. 13, n. 2, 2008. Disponível em SSRN: 

<http://ssrn.com/abstract=1127564>. Acesso em: 30 out. 2011, p. 1: “The relationship between patent law 

and antitrust law has challenged legal minds since the emergence of antitrust law in the late 19
th

 century. 

In reductionist form, the two concepts pose a natural contradiction: One encourages monopoly while the 

other restricts it. To avoid uncomfortable dissonance, the trend across time has been to try to harmonize 

patent and antitrust law. In particular, harmonization efforts in recent decades have led Congress and the 

courts to engage in a series of attempts, some aborted and some half-formed, to graft antitrust doctrine 

onto patent law. These efforts have failed to resolve the conflicts”. 
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 UNCTAD/ICTSD. Resource book on TRIPS and development. Op. cit., 2005, p. 559. 
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Percebe-se, portanto, que a redação da primeira e da segunda parte do artigo 

40.2 é tautológica e contraditória, gerando, assim, a primeira dificuldade em sua 

interpretação.
256

 A primeira parte do artigo 40.2 confirma totalmente a liberdade de os 

membros da OMC especificarem em suas legislações nacionais as práticas e condições 

de licenciamento que considerarem como sendo abusivas ou anticoncorrencias; e, por 

outro lado, a segunda parte desse artigo limita o critério de julgamento dos membros da 

OMC, à medida que estabelece que essas práticas ou condições podem em casos 

particulares constituírem um abuso de direito de propriedade intelectual que  caracterize 

um efeito adverso à concorrência no mercado relevante. Os abusos ocorrem, na prática, 

em certos casos particulares, não de forma geral, permitindo à redação ser genérica no 

início do artigo, não indicando ser necessária tal disposição restritiva. 

De toda forma, a disposição procura assegurar que os membros da OMC 

não especifiquem práticas ou condições anticoncorrenciais de licenciamento em geral e 

em abstrato, mas de forma circunstancial e razoavelmente detalhada e em referência a 

seu impacto atual nas condições de concorrência existentes nos mercados envolvidos. 

A definição do que seria um abuso pela legislação nacional não é vedada 

pelo artigo 40.2; mas, ao  considerarem-no, devem estabelecer o mérito da concorrência 

nas práticas consideradas. Os limites de tal definição podem não ser encontrados em 

uma noção preconcebida de abuso ou em sua combinação com efeitos adversos à 

concorrência, mas apenas por referência aos propósitos e às disposições do Acordo 

TRIPS, isto é, por confiança na exigência de coerência explicitada acima. 

 

 

4.2.2 Exigências de coerência e proporcionalidade 

 

 

As considerações e comentários indicados anteriormente sobre o artigo 8.2 

do Acordo TRIPS podem ser feitos também quanto à segunda parte do artigo 40.2, com 

as devidas adaptações, no que se refere à exigência de coerência com o quanto disposto 

no Acordo TRIPS. De forma geral, os exemplos citados na segunda parte do artigo 40.2, 

                                                           
256

 UNCTAD/ICTSD. Resource book on TRIPS and development. Op. cit., 2005, p. 559. 
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quais sejam, as condições de relicenciamento exclusivo, condições que impeçam 

impugnações da validade e pacotes de licenças coercitivos, referem-se apenas às 

práticas que talvez sejam consideradas abusivas à luz da legislação nacional. 

O critério de proporcionalidade das medidas a serem adotadas pelos 

membros da OMC também se encontra exigido no artigo 40.2. O Acordo TRIPS de 

forma alguma impede os membros da OMC de estabelecerem as formas de controle 

antitruste que eles considerarem adequadas do ponto de vista de suas tradições legais e 

suas condições socioeconômicas. Um exemplo seria o estabelecimento de um controle 

ex-ante ou um ex-post por agências administrativas específicas ou por cortes, seja com 

base no direto administrativo ou no direito penal, conforme já anteriormente estudado. 

 

 

4.3 Artigo 40.3 do Acordo TRIPS 

 

 

Artigo 40.3. Cada Membro aceitará participar de consultas quando 

solicitado por qualquer outro Membro que tenha motivo para acreditar 

que um titular de direitos de propriedade intelectual, que seja nacional 

ou domiciliado no Membro ao qual o pedido de consultas tenha sido 

dirigido, esteja adotando práticas relativas à matéria da presente seção, 

em violação às leis e regulamentos do Membro que solicitou as 

consultas e que deseja assegurar o cumprimento dessa legislação, sem 

prejuízo de qualquer ação legal e da plena liberdade de uma decisão 

final por um ou outro Membro. O Membro ao qual tenha sido dirigida 

a solicitação dispensará consideração plena e receptiva às consultas 

com o Membro solicitante, propiciará adequada oportunidade para sua 

realização e cooperará mediante o fornecimento de informações não 

confidenciais, publicamente disponíveis, que sejam de relevância para 

o assunto em questão, e de outras informações de que disponha o 

Membro, sujeito à sua legislação interna e à conclusão de acordos 

mutuamente satisfatórios relativos à salvaguarda do seu caráter 

confidencial pelo Membro solicitante. 

 

 

A previsão constante do artigo 40.3 do Acordo TRIPS, cuja redação foi 

inserida anteriormente neste trabalho, prevê um procedimento de consulta e cooperação 

em relação à execução de medidas de controle de condições e práticas 
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anticoncorrenciais por um membro da OMC com relação aos nacionais ou domiciliados 

de outros membros da OMC. 

A obrigação que se evidencia no artigo 40.3 refere-se a uma obrigação de 

informação, demonstrando, assim, o objetivo desse artigo como sendo o de aumentar a 

efetividade de controle sobre as práticas anticoncorrenciais. Não se confunde, portanto, 

com os procedimentos de consulta do Mecanismo de Solução de Controvérsias da 

OMC.
257

 O objetivo do artigo 40.3 não visa prevenir ou solucionar disputas sobre se os 

termos do artigo 40 e seus parágrafos, em especial as exigências de coerência e 

proporcionalidade, estão sendo cumpridos, mas, sim, primordialmente, fornecer 

informações para o benefício de execução dos membros da OMC na tomada de 

qualquer medida potencialmente inapropriada ou incoerente com o Acordo TRIPS. 

A respeito do artigo 40.3 do Acordo TRIPS, Frederick Abbott opina no 

seguinte sentido: 

 

Article 40.3 of the TRIPS Agreement provides for consultations and 

furnishing of non-confidential information, and for furnishing other 

information subject to the national law of the requested Member. It is 

difficult to know the extent to which the national law of a Member will 

permit (or not) the mandatory furnishing of business information to 

the authorities (or private complainants) in another Member. 

Developing Members pursuing competition cases may have great 

difficulty obtaining critical information from private enterprises in 

developed Members, and a stronger form of cooperation agreement 

relating to such information might usefully be negotiated. However, it 

must be recognized that such information rules would run in both 

directions, and developing Members would also need to consider the 

extent to which they would be willing to furnish information in 

equivalent settings.
258
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 UNCTAD/ICTSD. Resource book on TRIPS and development. Op. cit., 2005, p. 561. 
258

 ABBOTT, Frederick M. Are the competition rules in the WTO TRIPS agreement adequate? Op. cit., 

2004, p. 700: Tradução livre – “Artigo 40.3 do Acordo TRIPS prevê consultas e fornecimento de 

informações não confidenciais, e para fornecer outras informações sujeitas à legislação nacional do 

Membro requerido. É difícil saber até que ponto a lei nacional de um Estado-Membro permitirá (ou não) 

o fornecimento obrigatório de informações comerciais às autoridades (ou requerentes individuais) em um 

outro Membro. Membros em desenvolvimento ao perseguir casos de concorrência podem ter grande 

dificuldade em obter informações críticas de empresas privadas em Membros desenvolvidos, e uma forma 

mais forte de acordo de cooperação relativo a tais informações poderiam ser proveitosamente negociados. 

No entanto, é preciso reconhecer que as regras de tais informações poderiam caminhar nas duas direções, 

e os Membros em desenvolvimento também precisariam considerar a medida que eles estariam dispostos 

a fornecer informações em configurações equivalentes”. 
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No Resource Book há o entendimento de que “the importance of Article 

40.3 is that, for the first time in public international law, a duty of assistance in antitrust 

law enforcement has been established by a multilateral agreement, albeit a duty limited 

to control over restrictive contractual licensing practices and conditions”.
259

 

O membro da OMC que realizar a consulta prevista no artigo 40.3 somente 

terá razão em fazê-la se entender que suas normas da concorrência relacionadas às 

práticas e condições de licenciamento tiverem sido violadas por um nacional ou 

domiciliado de outro membro da OMC, isto é, o membro da OMC que for consultado 

tem a faculdade de negar o pedido, caso o membro que o consultar não fornecer um 

mínimo de informação sobre a violação alegada. 

O artigo 40.3 não estabelece qualquer prazo, ficando, portanto, a critério dos 

membros da OMC o bom senso de resposta. 

Tanto o pedido como a resposta ao procedimento de consulta e cooperação 

geram um dever, uma obrigação de fazer aos membros da OMC em relação a qualquer 

ação ou decisão do país consultado, estando, portanto, livres de abandonar a execução 

de atividade subsequente ao pedido, caso tenha sido respondido para sua satisfação ou 

não. Os membros da OMC desfrutam de plena liberdade quanto à sua decisão final 

sobre o assunto. Isso significa que, por um lado, o cumprimento da exigência de 

coerência e de proporcionalidade por um membro da OMC que realizar uma consulta é 

uma questão independente, que pode e deve ser lidada em concordância com as regras 

gerais relacionadas ao Acordo TRIPS. Por outro lado, um membro da OMC que receber 

a consulta não está sob obrigação de agir ou decidir, mesmo se, por causa do 

procedimento de consulta, for verificado que a prática de licenciamento venha sob sua 

jurisdição. Isso pode ser explicado pelo fato de o artigo 40.3 não impor qualquer 

obrigação positiva sobre os membros da OMC.
260
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 UNCTAD/ICTSD. Resource book on TRIPS and development. Op. cit., 2005, p. 562: Tradução livre – 

“a importância do artigo 40,3 é que, pela primeira vez no direito internacional público, um dever de 

assistência na aplicação da lei antitruste foi estabelecida por um acordo multilateral, embora um dever 

limitado ao controle sobre práticas restritivas de licenciamento e condições contratuais”. 
260

 Ibidem, p. 563: “Positive comity agreements would oblige Members to intervene against anti-

competitive practices over which they have jurisdiction, if such practices substantially affect competition 

on the markets of another Member. This has to be distinguished from general international (negative) 

comity which conversely requires States to take account of the negative impact which measures they take 

against anti-competitive practices occurring on their domestic markets might produce as regards the other 
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Há entendimentos
261

 de que, de fato, o artigo 40.3 é apenas uma disposição 

rudimentar sobre consulta e cooperação em matéria de execução internacional do direito 

antitruste e difere substancialmente do mais avançado dos acordos bilaterais sobre esse 

assunto. Primeiramente, esse é incompleto no sentido de praticidade tais como 

formalidades, limites de tempo/prazo, designação de autoridades competentes, que não 

são especificados. Em segundo lugar, os fatores de conexão para uma obrigação do 

membro da OMC para entrar com uma consulta e cooperação é a nacionalidade ou o 

domicílio da empresa engajada na prática de licenciamento em questão, ao invés do fato 

da prática em questão. Consequentemente, em muitos casos, o remédio abordado para 

tal conduta também afeta o mercado de outro membro da OMC. Entretanto, esse é 

normalmente o fato de conexão para a tomada de concorrentes ou jurisdições 

conflitantes por muitos Estados sobre restrição internacional de concorrência. Dessa 

forma, um membro da OMC pode ser obrigado a cooperar e a fornecer informação em 

critérios de competência pessoal, e mesmo que em caso de ausência de qualquer 

conduta anticoncorrencial que afete seu território. O disposto no artigo 40.3 pode ser um 

conflito em face da lei nacional dos membros da OMC, prejudicando, assim, a eficácia 

da cooperação.
262

 

 

 

4.4 Artigo 40.4 do Acordo TRIPS 

 

 

Artigo 40.4. Um Membro, cujos nacionais ou pessoas nele 

domiciliadas estejam sujeitas a ações judiciais em outro Membro, 

relativas a alegada violação de leis e regulamentos desse outro 

Membro em matéria objeto desta seção, terá oportunidade, caso assim 

o solicite, para efetuar consultas nas mesmas condições previstas no 

parágrafo 3. 

 

 

                                                                                                                                                                          
Members‟ national interests and policies, see Article V (positive comity) and Article VI (negative comity) 

of the Agreement between the Government of the United States of America and the Commission of the 

European Communities regarding the application of their competition laws of September 23, 1991 as 

authorized by the Council of the EU on April 10, 1995, OJEC 1995 L 95, 45; Agreement between the 

European Communities and the Government of the United States on the application of positive comity 

principles in the enforcement of their competition laws of June 4, 1998, OJEC 1998 L 173, 28 […]”. 
261

 Ibidem, p. 563. 
262

 Ibidem. 



163 

 

A redação do artigo 40.4 do Acordo TRIPS refere-se à possibilidade de os 

membros da OMC cujos nacionais ou neles domiciliados sejam objeto de 

procedimentos de outro membro da OMC realizar uma consulta a esse outro membro, 

referente à eventual violação das leis e regras em relação às condições e práticas 

anticoncorrenciais relacionadas aos direitos de propriedade intelectual a que se refere o 

artigo 40.3. 

Conforme consta do artigo 40.4 do Acordo TRIPS, os membros da OMC, 

cujos nacionais ou pessoas nele domiciliadas estejam sujeitos a processos relacionados 

ao direito concorrencial de outro membro da OMC em relação a práticas restritivas de 

licenciamento, por sua vez, pode solicitar uma oportunidade para consultas pelo outro 

membro da OMC nas mesmas condições, conforme previsto no artigo 40.3, o que traria 

o entendimento de que a disposição seria simplesmente uma contrapartida do artigo 

40.3. Isso, no entanto, não parece ser o caso, visto que o artigo 40.4 estabelece apenas 

para reivindicar uma consulta, e não para a cooperação e informação. Se essa é a leitura 

correta do artigo 40.4, não pode ser permitido a membros que façam o pedido para 

utilizar o procedimento relacionado ao próprio direito da concorrência com relação a 

possíveis efeitos adversos da prática de licenciamento restritivos em seu mercado 

interno. A menos que a referência a „condições idênticas às previstas no parágrafo 3º 

seja interpretado amplamente de modo a incluir uma obrigação de informação e 

cooperação, o artigo 40.4 parece ter um significado diferente. Isso permitiria aos 

membros da OMC solicitar apenas consultas com o objetivo de „defender‟ seus 

nacionais e estrangeiros domiciliados em local onde estejam envolvidos em 

procedimentos relacionados ao direito concorrencial. Indiscutivelmente, tal leitura do 

artigo 40.4 poderá corresponder ao viés pró-proteção do Acordo TRIPS. No entanto, 

essa interpretação não pode ser consistente. Primeiro, com o objetivo global do artigo 

40. Segundo, é incompatível com o sistema do Acordo TRIPS, que, no que diz respeito 

a eventuais litígios entre os membros, prevê procedimentos específicos no artigo 63, e, 

em última análise, refere-se aos membros em relação à resolução de litígios (artigo 64). 

Em terceiro lugar, tal leitura poderia ser difícil de conciliar com o princípio geral do 

direito da concorrência internacional, de acordo com a qual os Estados podem em geral 

aplicar plenamente suas regras nacionais de concorrência a qualquer conduta que afeta 
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os mercados domésticos, desde que tais efeitos adversos sejam substanciais o 

suficientemente para justificar o controle e prevenção. 

Em resumo, o artigo 40.4 parece estar na necessidade de esclarecimento, 

com vista a torná-lo um complemento real para um melhor artigo 40.3. No mínimo, os 

acordos bilaterais de aplicação do artigo 40.3 devem ser usados para tornar o artigo 40.4 

devidamente operacional.
263
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 UNCTAD/ICTSD. Resource book on TRIPS and development. Op. cit., 2005, p. 564: “Article 40.4 

provides that Members, whose nationals or domiciliaries are subject to competition law proceedings in 

another Member relating to restrictive licensing practices, in their turn, may request an opportunity for 

consultations by the other Member on the same conditions as foreseen in Article 40.3. Prima facie, the 

provision seems to be simply a counterpart to Article 40.3. This, however, appears not to be the case 

given that Article 40.4 establishes only a claim to consultation, and not to cooperation and information. If 

that is the correct reading of Article 40.4, it cannot be aimed at allowing the Member making the request 

to institute antitrust law proceedings of its own with respect to possible adverse effects of the restrictive 

licensing practice on its domestic market. Unless the referral to „the same conditions as those foreseen in 

paragraph 3‟ is construed broadly so as to include an obligation of information and cooperation, Article 

40.4 seems to have a different meaning. It would allow Members to request only consultations with a 

view to “defending” their nationals and domiciliaries in foreign antitrust law proceedings. Arguably, such 

a reading of Article 40.4 may correspond to the pro-protection bias of TRIPS. However, this 

interpretation may not be consistent, first, with the overall purpose of Article 40. Second, it is inconsistent 

with the system of TRIPS, which as regards potential disputes between Members, provides for specific 

procedures in Article 63, and, ultimately, refers Members to Dispute Settlement (Article 64). Third, such 

reading might be difficult to reconcile with the general principle of international competition law 

according to which States may generally apply fully their national competition rules to any conduct that 

affects domestic markets, provided that such adverse effects be sufficiently substantial to warrant control 

and prevention. In brief, Article 40.4 would appear to be in need of clarification with a view to making it 

a real complement to an improved Article 40.3. At the very least, bilateral agreements implementing 

Article 40.3 should be used to make Article 40.4 properly operational”. 
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CONCLUSÕES 

 

 

Após o estudo do tema proposto, as conclusões em relação à forma de 

tratamento do direito da concorrência pelo direito internacional relacionado à proteção 

dos direitos de propriedade intelectual serão apresentadas a seguir. 

Primeiramente, verifica-se que não há consenso entre doutrina, legislação e 

jurisprudência em relação à forma de aplicação do direito concorrencial ao analisar as 

práticas relacionadas a direitos de propriedade intelectual, inclusive pelo fato da 

evolução constante da economia e desenvolvimento tecnológico, que faz com que seja 

necessária uma paralela evolução do direito da propriedade intelectual e da forma como 

o direito da concorrência deve disciplinar as práticas a ele relacionadas.
264

 

Em segundo, constata-se que o Acordo TRIPS reflete seus objetos de 

padronização e flexibilidade na forma de tratamento das regras concorrenciais – se é 

que se pode dizer que esse tratamento expresso existe, mas, considerando que sim – , à 

medida que os artigos 8.2 e 40 não trazem especificidades sobre o tema, e deixa aos 

países membros da OMC a atribuição de prevê-lo em suas legislações, seja do direito da 

concorrência ou do direito da propriedade intelectual. 

Em terceiro, observa-se que a forma de tratamento das legislações nacionais 

parece estar em conformidade com o Acordo TRIPS, mas o modo de sua aplicação pode 

ainda ser adequado. 

                                                           
264

 Uma das recomendações feitas por Josef Drexl é a de que os membros da OMC trabalhem e se 

esforcem em encontrar mais regras específicas para controlar usos anticompetitivos dos direitos de 

propriedade intelectual, de forma a alcançar um conceito integrado de propriedade intelectual e direito da 

concorrência, não sendo necessário, neste momento, preocupar-se com proteção mais forte ou adicionais 

àquelas existentes no Acordo TRIPS, mas mais com qualidade da proteção dos direitos de propriedade 

intelectual. Ver: DREXL, Josef. Responding to the challenges for development with a competition-

oriented approach. In: Views on the future of the intellectual property system. International Centre for 

Trade and Sustainable Development – ICTSD Programme on IPRs and Sustainable Development, 

Selected Issue Briefs n. 1, Geneva, Switzerland, 2007, p. 17 e ss. Disponível em IPRsOnline: 

<http://www.iprsonline.org/ictsd/docs/Views%20Future%20IP%20System.pdf>. Acesso em: 31 out. 

2011. 
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Dessa forma, é possível concluir, por fim, que um equilíbrio entre o direito 

da concorrência e o direito da propriedade intelectual quando de seu tratamento pelo 

direito nacional ainda é um ideal a ser alcançado. 

O que configuraria uma forma adequada a ser seguida pelos países seria um 

equilíbrio entre o direito da concorrência e o direito da propriedade intelectual
265

 que 

trouxesse um objetivo comum de assegurar a concorrência nos mercados a partir de 

incentivos relacionados à inovação e à criatividade dos agentes econômicos. 

Entretanto, uma vez que a aplicação de políticas concorrenciais relacionadas 

aos direitos de propriedade intelectual é uma das subespécies mais complexas e 

tecnicamente desafiadoras dessa política, na ausência de padrões mínimos adequados, 

os países-membros da OMC carentes de experiência, especialmente países em 

desenvolvimento, podem encontrar dificuldade para implantar medidas adequadas a 

esse respeito. As possíveis interpretações dos artigos 8.2 e 40 do Acordo TRIPS 

apresentadas neste trabalho podem ser utilizadas para auxiliar o alcance de um 

entendimento que monitore aqueles que se depararem com situações nas quais a 

utilização dos direitos de propriedade intelectual envolva questões de direito da 

concorrência
266

. 

Os dois artigos do Acordo TRIPS estudados são importantes na definição 

das políticas públicas dos países-membros da OMC e devem servir de critério para o 

funcionamento não apenas dos sistemas internos de direito da concorrência como 
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 COTTIER, Thomas; GERMANN, Christophe. Teaching intellectual property, unfair competition and 

anti-trust law. Op. cit., 2008, p. 152: “The proper balance of competition law and intellectual property is a 

constant and never ending theme, even in mature legal orders. Intellectual property anti-trust law is of 

utmost complexity. Emerging technologies require new balancing and fine-tuning. Similar to the 

protection of unfair competition, national jurisdictions do not provide identical answers. Competition law 

has been strongly shaped by the United States (Sherman Act) and, more recently, the European Union. 

Competition law is based upon Articles 81 e 82 of the European Community Treaty. Until recently, EU 

Member Estates pursued their own policies and harmonization in the EU has only started recently to take 

place with new regulations extending the jurisdictions to Member States to apply EC competition policy. 

In the United States, the two fields were originally conceived as separate and mutually exclusive 

(inherency doctrine). The exercise of intellectual property rights, and thus monopolies, was not held 

subject to competition law. At the same time, terms of licensing intellectual property exceed the 

monopoly rights strictly speaking, and were fully subject to competition rules and often per se prohibited. 

Subsequently, detrimental effects of per se prohibitions were removed under the influence the Chicago 

School, and eventually gave way to a case-by-case analysis, based on the rule of reason. All pertinent 

factors are taken into account, and licensing agreements are examined under what is called the „post-

Chicago approach‟. A comparable, albeit not similar, development can be observed in European 

Community law. As result, competition law and intellectual property interact in a most complex manner, 

strongly dependent upon the case law of the courts”. 
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 Ver nota de rodapé n. 5. 
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também da proteção da propriedade intelectual, levando-se em consideração a regra da 

razão. 

Portanto, um equilíbrio entre o direito da propriedade intelectual e o direito 

da concorrência deve ser perseguido para que o desenvolvimento econômico seja 

perseverado. 

No Brasil, a Lei de Propriedade Intelectual (n. 9.672/96) permite que os 

detentores de direitos patentários lucrem com o gozo de sua prerrogativa legal durante o 

tempo que durar a proteção, porque essa capacidade de lucrar encoraja a inovação e o 

investimento de recursos para o avanço tecnológico. Reduzir a exploração de direitos de 

propriedade intelectual, legitimamente adquiridos, atinge negativamente o processo de 

inovação fundamental à sociedade. 

Desta maneira, pode-se observar no sentido de uma conclusão que é preciso 

manter a propriedade intelectual em seu “curso normal” para garantir o 

desenvolvimento apropriado da economia.
267

 Porém, o alcance do equilíbrio pode não 

decorrer da evolução natural da utilização dos direitos de propriedade intelectual, 

devendo, em determinadas e apropriadas situações, ser precedido da atuação do Estado. 

Como exemplo, por meio da inserção expressamente de práticas e condutas relacionadas 

à propriedade intelectual na legislação da concorrência, de forma que essa interface, 

conforme mencionado anteriormente, seja desenvolvida para que o uso dos direitos de 

propriedade intelectual possa ser avaliado. E, em caso de abuso, esse seja controlado, 

buscando eliminar as falhas de mercado e desenvolver a economia e o comércio 

nacional e internacional, sempre com o princípio de disseminação de conhecimento e 

tecnologia. 

Assim ocorreu nos Estados Unidos em um período que antecede 1980, 

quando havia um fraco sistema de patentes, mas em compensação esse sistema era 

regrado por fortes princípios antitrustes. O mesmo ocorre com alguns países em 

desenvolvimento, podendo-se dizer que as atitudes relacionadas à propriedade 

intelectual são cíclicas no decorrer do tempo.
268

 O que ocorreu com os Estados Unidos 
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no passado já ocorreu e acontece ainda hoje (em alguns aspectos) com o sistema 

internacional de patentes, sugerindo que um pêndulo de propriedade intelectual pode ter 

começado a se direcionar novamente para o nível doméstico, embora o pêndulo do nível 

internacional não tenha ainda começado a voltar. 

Utilizando-se das conclusões de John H. Barton, quatro recomendações 

podem ser feitas: a harmonização do sistema de propriedade intelectual em termos 

razoáveis; um sistema administrativo para acordos de comércio bilateral; uma 

preocupação mundial em relação aos produtos farmacêuticos e pesquisas e 

desenvolvimento de genéricos; e atenção sobre as barreiras à transferência de 

tecnologia. 

Todavia, os direitos de propriedade intelectual são importantes, mas sua 

importância tem sido exagerada, à medida que forma apenas uma parte do sistema de 

inovação hoje existente.
269

 Os direitos de propriedade intelectual podem ser visto como 

parte de um portfólio de instrumentos, sendo necessário delimitar os outros elementos 

desse portfólio e redesenhar o regime de propriedade intelectual para aumentar seus 

benefícios e reduzir os custos por ele envolvidos, de forma a aumentar a eficiência da 

economia corrente e, consequentemente, contribuir para a inovação. 

Também se deve verificar a possibilidade de haver ganhos oriundos da 

eficiência distributiva e da forma com que a habilidade de competir estará distribuída 

mundialmente entre os países e seus cidadãos.  

Uma crítica que cabe fazer nesta fase conclusiva é que, após as análises 

realizadas, poderia haver uma reestruturação dos sistemas de propriedade intelectual, 

especialmente do sistema previsto no Acordo TRIPS, a partir de uma perspectiva social 

e global, trazendo para a análise das condutas e práticas relativas aos direitos de 

propriedade intelectual também subsídios de interpretação de caráter social e global. 

Porém, tal objetivo torna-se particularmente difícil, haja vista o fato de finalidades 

sociais, isto é, justiça distributiva, estarem além do que a teoria econômica neoclássica 

                                                                                                                                                                          
Development – ICTSD Programme on IPRs and Sustainable Development, Selected Issue Briefs nº. 1, 

Geneva, Switzerland, 2007, p. 13 e ss. Disponível em IPRsOnline: 
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pode explicar e descrever, estando tal dificuldade, entretanto, fora do entrave do 

argumento social no direito, devendo-se levar em consideração argumentos econômicos 

balanceados com argumentos sociais.
270

 

Ora, a intenção é mostrar que a busca do equilíbrio entre a proteção 

internacional dos direitos de propriedade intelectual e os efeitos gerados por esta no 

direito da concorrência estão relacionados não apenas a argumentos jurídicos e 

econômicos – a maioria deles estudados neste trabalho –, mas também a questões 

sociais, que se fazem importantes e necessárias, tanto para uma análise como 

pressupostos de existência de interfaces. 

Seria essa uma forma de solução para o problema que se enfrenta no cenário 

internacional. Entretanto, não adequada em relação às normas de direito internacional 

de propriedade intelectual e da concorrência. Um equilíbrio nesse nível também deve 

ser construído, envolvendo tanto o crescimento da inovação e da criatividade como 

também a segurança de recompensa pelos investimentos realizados em pesquisa e 

desenvolvimento.  

Enquanto a proteção dos direitos de propriedade intelectual é fortemente 

desenvolvida com o Acordo TRIPS e as Convenções de Paris e Berna e reforçada por 

acordos bilaterais, as disciplinas no campo da concorrência desleal é rudimentar e quase 

ausente no que se refere ao direito da concorrência. 

O estabelecimento de um adequado e equilibrado corpo normativo apenas 

no que se refere às legislações nacionais resultaria em solução unilateral (ou regional, 

                                                           
270
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no caso da União Europeia ou Mercosul) para o problema relacionado à interface entre 

o direito da propriedade intelectual e o direito da concorrência. O equilíbrio que se 

busca não se tornaria factível atualmente, da forma em que se encontram as normas de 

direito internacional relacionadas ao tema estudado. Seria necessária uma previsão 

harmônica entre o direito da propriedade intelectual e o direito da concorrência em 

âmbito internacional, isto é, no mesmo nível de governança, da mesma forma que 

ocorre hoje para a maioria das legislações nacionais. O presente desnível deve ser 

repensado e uma norma de direito internacional relacionado ao direito da concorrência 

poderia ser criada. A experiência da União Europeia – que tem uma jurisdição regional 

para o direito da concorrência, mas não para os direitos de propriedade intelectual – 

mostra que tal situação não é sustentável. O mesmo é aplicável para a OMC – em que 

ocorre o contrário. 
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www.worldbank.org 

 

Canadian Competition Bureau 

www.competitionbureau.gc.ca 

 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE 

www.cade.gov.br  

 

Consumer Project on Technology – CPTECH 

www.cptech.org 
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www.euroclear.com  
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http://ec.europa.eu/competition/index_en.html 

 

HeinOnline 

www.heinonline.org 

 

Instituto de Direito do Comércio Internacional e Desenvolvimento – IDCID 

www.idcid.org.br 

 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI 

www.inpi.gov.br  
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www.ictsd.net  

 

IPRsonline 

www.iprsonline.org 

 

Japonene Fair Trade Commission (1999) 

www.jftc.go.jp 
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Ministério da Justiça - Secretaria de Direito Econômico 
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Organização das Nações Unidas – United Nations Organization – UN 
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Organization 

www.wipo.int 
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www.wto.org  
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www4.planalto.gov.br/legislação 

 

Social Science Research Network – SSRN 
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Strategy for the Information Society in Latin America and the Caribbean – eLAC 

www.eclac.cl/socinfo/elac/default.asp?idioma=IN 
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www.unctad.org 
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