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RESUMO
O presente estudo tem como proposta analisar o direito de propriedade industrial no
setor automotivo, sob a ótica do Acordo TRIPS/OMC, legislação brasileira,
jurisprudência, orientação normativa europeia e norte-americana sobre o tema e, para
tanto, considera-se fundamental compreender as nuanças entre direito da propriedade
intelectual, direito da concorrência e direito do consumidor no estudo de casos
concretos, especificamente no Brasil, na União Europeia e Estados Unidos, uma vez
que, conforme se verá adiante existem diferentes faces para o mesmo problema: o do
registro de componentes internos e externos de veículos em órgãos responsáveis por
conferir proteção à propriedade industrial. Nesse sentido, ao longo deste trabalho haverá
casos como o da indústria chinesa, que promove verdadeiras cópias aos desenhos
industriais de automóveis produzidos pelas mais diversas montadoras que existem no
mundo, sendo o mais conhecido o caso Jaguar Land Rover, modelo Evoque versus Land
Wind modelo X7, em que esta copiou fielmente o veículo apresentado primeiramente
por aquela, renomeando-o e comercializando-o no mercado chinês como se o processo
de inovação e desenvolvimento à marca chinesa pertencesse. Aqui se apresenta um viés
do presente estudo, pois, não há duvida de que a usurpação completa de ideias
registradas por outrem se trata de crime internacional que infringe os dispositivos
constantes no Acordo TRIPS sobre propriedade intelectual. Mais adiante adentrando a
discussão sobre propriedade industrial e seus direitos, tem-se no início da década de
2000 (quando da entrada em vigor do acordo internacional em estudo no Brasil) o
alastrar de casos em que as montadoras de veículos Fiat, Ford e Volkswagen utilizaramse de registros de desenhos industriais de veículos completos e de componentes
apartados destes para limitar o comércio de peças de reposição para seus modelos, o que
sob a perspectiva do direito da concorrência e do consumidor, pode representar
limitação ao comércio, majoração de preços e consequentemente desestímulo à
inovação, que já é bastante carente no setor de automóveis. Assim, inspirado pelo
desejo de estudar mais a fundo: automóveis, preços, custos, desenvolvimento e
inovação, propõe-se tal pesquisa, objetivando alcançar entendimento sobre a
importância dos direitos de propriedade industrial e se seu escopo inicial continua
resguardado, qual seja, perpetrar os estímulos à inovação por meio de limitação
temporal ao uso e comércio de bens registráveis como propriedades advindas do campo
das ideias. Ao longo deste trabalho, foi possível estudar os mais variados conceitos
propiciados pelos mais interessantes estudiosos sobre o tema, ora contra, ora a favor da
liberalização da comercialização de peças de reposição, assim como sua importância
para o desenvolvimento da indústria brasileira desde a sua criação. Para atingir tal
objetivo, realizou-se uma profunda pesquisa exploratória da bibliografia especializada,
da legislação e normas internacionais relevantes. Espera-se que como resultado desta
pesquisa, seja possível oferecer subsídios atualizados para o debate sobre os aspectos
normativos e acerca da limitação da normatividade vigente no campo do
desenvolvimento tecnológico do setor automotivo.
Palavras-chave: propriedade industrial, Direitos do Consumidor, Direito Comparado,
INOVAR-AUTO, desenvolvimento tecnológico do setor automotivo, livreconcorrência.

Abstract
The present study aims to analyze the industrial property right in the automotive sector,
from the point of view of the TRIPS / WTO Agreement, Brazilian legislation,
jurisprudence, European and North American normative orientation on the subject and
for that, it is considered fundamental to understand the nuances between intellectual
property law, competition law and consumer law in the study of specific cases,
specifically in Brazil, the European Union and the United States, since, as we shall see
later, there are different faces to the same problem: internal and external components of
vehicles in bodies responsible for conferring industrial property protection. In this
sense, throughout this work we are faced with cases such as the Chinese industry, which
promotes true copies to the industrial designs of automobiles produced by the most
diverse assemblers that exist in the world being the best known case Jaguar Land Rover
model Evoque versus Land Wind model X7 where it faithfully copied the vehicle first
presented by it, renaming it and marketing it in the Chinese market as if the process of
innovation and development to the Chinese brand belonged. Here we present a bias in
the present study, since there is no doubt that the complete usurpation of ideas
registered by others is an international crime that violates the provisions of the TRIPs
agreement on intellectual property. In the beginning of the 2000s (when the
international agreement under study came into force in Brazil), the issue of industrial
property rights and their rights was extended to include cases where the Fiat, Ford and
Volkswagen automobile manufacturers were used, industrial designs of complete
vehicles and components separated from them to limit the trade of spare parts to their
models, which from the perspective of competition and consumer law may represent a
restriction on trade, consequently discourage the innovation that is already quite lacking
in the automotive sector. Thus, inspired by the desire to study further: automobiles,
prices, costs, development and innovation, we propose such research, aiming at
reaching an understanding of the importance of industrial property rights and if its
initial scope remains protected, ie, innovation through temporal limitation on the use
and trade of registrable properties as properties from the field of ideas. Throughout this
work, we have been able to study the most varied concepts provided by the most
interesting scholars on the subject against, sometimes in favor of the liberalization of
the sale of spare parts, as well as their importance for the development of the Brazilian
industry since its creation. In order to achieve this objective, a deep exploratory study of
the specialized bibliography, the relevant international legislation and norms was
carried out. It is hoped that as a result of this research, it will be possible to offer up-todate subsidies for the debate on the normative aspects and about the limitation of the
current normativity in the field of technological development of the automotive sector.
Keywords: industrial property, Consumer Rights, Comparative Law, INOVAR-AUTO,
technological development of the automotive sector, free competition.
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INTRODUÇÃO
O tema a ser desenvolvido ao longo das páginas seguintes “A proteção dos
desenhos industriais das autopeças no mercado secundário” nasceu de uma inquietação
deste autor, como amante de automóveis e entusiasta de tecnologias desenvolvidas pela
indústria de veículos, como forma de aproximação do direito entre as relações de
consumo existentes entre proprietários de carros, sua manutenção e eventuais efeitos
desta compra, por vezes, não considerados no momento da aquisição do bem e que
geram custos ao adquirente.
Desse modo, a proposta inicial deste trabalho é partir dos objetivos constantes na
Constituição Brasileira no que se refere à Ordem Econômica e às garantias
constitucionais que ela elenca, para o estudo mais aprofundado da correlação entre
campos distintos do direito que em teoria se confrontam para promover o
desenvolvimento concreto de seus respectivos objetos de estudo.
Os campos referidos acima são: o direito de propriedade industrial, o direito da
concorrência e o direito do consumidor. Assim, tem-se naquilo que se refere ao primeiro
campo aqui expresso: a problemática surge da conferência do direito às montadoras de
veículos sobre o desenho industrial de veículos completos já montados e de
componentes que formam as características únicas de cada modelo de automóvel.
Isso deu ensejo a um debate que ultrapassa os limites fronteiriços entre o Brasil e
outros países, além de se estender por vários anos, tanto aqui quanto na Europa e
Estados Unidos, o que a aqui confere um caráter internacional ao tema.
Nesse sentido, a própria lei de propriedade industrial brasileira, além do Acordo
TRIPS1 da OMC2, serão tomados como base plasmados com os conhecimentos
advindos da Constituição Federal para tentar encontrar algum apontamento que leve ao
respeito de todos os envolvidos e seus respectivos direitos.
Não obstante a existência de direitos e deveres que permeiam a conferência de
registros sobre os desenhos industriais de automóveis, tem-se no bojo da legislação
concorrencial elementos que visam prevenir abusos tanto quanto aos direitos de
propriedade intelectual, quanto aos direitos do consumidor, que aqui se considera como
sujeito passivo dos embates que ocorrem entre estes dois campos (CARVALHO, 2015,
P. 17).
1

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, em português: Acordo sobre
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
2
Organização Mundial do Comércio.
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Assim, a partir dos conhecimentos adquiridos com o estudo dessas três áreas e
os dispositivos que oferecem para regulamentar a questão, passa-se a uma análise
histórica do setor, buscando encontrar elementos que tornem possível estabelecer uma
conexão seja de contribuição, seja de dependência da indústria brasileira e o setor de
autopeças, visto que nos primórdios de sua existência no país, há indícios de que se
utilizou do auxílio dos chamados Fabricantes Independentes de Autopeças (FIAPs) para
se firmar perante o consumidor local.
Construído este conhecimento a partir do panorama histórico da indústria, buscase encontrar na gênese da indústria automobilística, em âmbito internacional, problemas
que se relacionem com a propriedade intelectual e já se adianta que existiram, mais
especificamente para Henry Ford e seu ímpeto de popularizar os automóveis no mundo.
Seguindo com os estudos sobre o tema aqui proposto, faz-se uma análise sobre a
inovação no Brasil e as legislações que buscam fomentar a importação e construção da
expertise necessária para o desenvolvimento do país e de novos produtos. Nesse ponto
esbarra-se na Lei Inovar-Auto, suas definições, comentários e na sua condenação na
Organização Mundial do Comércio, assim como, já na atualidade no estabelecimento do
programa Rota 2030 como resposta às recomendações do organismo estrangeiro.
A partir desse ponto, entende-se necessário efetuar um estudo sobre o Acordo
TRIPS e sua internalização, assim como, sobre os efeitos dessa nova legislação que
chegara ao Brasil e já trouxera a necessidade de estudo, constituição de um órgão
competente para registro dos bens imateriais (INPI), outro órgão competente para
análise de questões concorrenciais (CADE) e consequentemente novas legislações para
tratar sobre o tema.
Caminhando para o final do texto se depara com o objetivo principal deste
trabalho propriamente dito, o estudo de casos nacionais e internacionais que envolvem a
cópia de elementos registrados como desenhos industriais de veículos automotores,
quais sejam: o caso da fabricante Jaguar Land Rover diante da montadora chinesa Land
Wind pela cópia completa do modelo Evoque da marca britânica e em âmbito interno se
deparou com a questão da cópia de componentes de reparação para veículos das marcas
Ford, Volkswagen e Fiat que gerou a maior parte do embate ao qual se estudou neste
trabalho.
A partir da problemática exposta nos casos acima, se apropriou da construção
jurídica feita pela Constituição e dos ramos do direito já referidos para encontrar
possíveis soluções a serem sugeridas ao legislador, visto que, em meio à conclusão
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deste trabalho, o órgão administrativo de defesa da concorrência (Cade) se posicionou
em contraposição àquilo que se esperava da análise desses elementos.
Sendo válido esclarecer que, na busca por solidificar o conhecimento, não se
ficou no estudo apenas do Acordo Trips da OMC e das legislações internas sobre o
tema, mas inovou-se incluindo o consumidor nesta causa, assim como a importância
que ele tem tanto para o Brasil quanto para a Europa e Estados Unidos, que debatem o
tema há mais tempo do que nós e ainda assim tem progresso lento quanto à questão.
No que se refere aos europeus, tem-se na diretiva 98/71 uma proposta de
liberalização para aquele continente, já para os estadunidenses, acredita-se que o “Right
to Repair” seja o caminho para afastar a incidência da propriedade industrial sobre as
autopeças, facilitando assim a manutenção dos automóveis e outros bens industriais
como relógios, tratores e celulares.
Foram analisados alguns ordenamentos como o Australiano que aderiu à
liberalização de autopeças de reposição em respeito ao direito comparado, que está
presente em todo este trabalho, assim como, no desfecho apresentado pelo Cade e
também serão trazidas opiniões contrárias a esta, para que o leitor possa se aprofundar
sobre a questão e construir seu próprio modo de pensar sobre a questão.
Por fim, para concluir este estudo, será utilizada a seguinte construção: estudar
os ramos do direito que envolvem a problemática em comento, visando encontrar nos
dispositivos legais nacionais e internacionais elementos que respaldem a questão das
peças de reposição a favor das montadoras, fazendo uma análise histórica da indústria
brasileira com objetivo de constatar se as fabricantes de peças não originais têm ou não
importância para o país; estudar o antagonismo entre a defesa de cópias de desenhos
industriais de veículos completos e de partes que se destinam a recompor sua aparência
original; verificar as posições a favor e contra a este modo de compreender o direito
conferido e, por fim, apontar eventuais desfechos que poderiam ter sido tomados pelo
órgão competente em âmbito nacional.
Dessa forma, estabelecido o princípio e o fim a que se destina o estudo aqui
proposto, assim como os elementos que serão analisados, dá-se início aos debates sobre
tão interessante, contemporâneo e empírico tema que trata das peças de reposição para
automóveis.

Capítulo 1: Premissa Fundamental: Direito Concorrencial,
Direito do Consumidor e Direito da Propriedade industrial

10

no setor automotivo como campos interconectados
1.1. A ordem econômica brasileira na Constituição Federal
Primeiramente, aos moldes do que ensina Ascarelli (1947, P. 13), entende-se que
se está diante de:
Um sistema de direitos equitativo, mais sensível às novas exigências que se
vêm apresentando e que, portanto, elabora e sistematiza, em contraposição ao
direito tradicional, novos princípios que, embora inicialmente de exceção,
passam a decorrer da evolução histórica, a constituir um direito comum.

Nesse sentido, o presente capítulo se insere no debate a respeito da
complementariedade entre o direito de propriedade intelectual, da concorrência e do
consumidor para o ordenamento jurídico brasileiro e como se verá nos capítulos
posteriores, essa relação entre os diferentes campos do direito, se vista como inerente
aos seus objetos, justificaria a preocupação aqui em estabelecer conexões entre os
diferentes institutos e bens jurídicos tutelados pelos sistemas específicos de proteção e
sua maneira de tutelar a questão das peças de reposição no mercado brasileiro.
A hipótese aqui se baseia na inclusão do consumidor nesta discussão, de forma a
verificar sob a perspectiva deste os desfechos propostos tanto pela percepção legalista
da propriedade industrial, quanto pela percepção analítica conjunta oferecida pelo
direito da concorrência.
Como será visto ao longo dos próximos capítulos, a doutrina já avançou na
análise dos limites da proteção da propriedade intelectual, quando em oposição ao
direito da concorrência. Nessa visão, é corrente o argumento de que a proteção da
propriedade intelectual não tolera abusos de mercado. No entanto, quanto considerada a
posição do direito consumerista, percebe-se uma ausência de análises e respostas do
sistema jurídico que considerem a especificidade da condição do sujeito de direito mais
frágil, que é o consumidor (TARTUCE; NEVES, 2015, p. 31).
Mas, de que tratam os ramos do direito elencados acima, quais as suas
finalidades?
Primeiramente, quanto aos direitos aqui pertinentes, à propriedade intelectual se
destaca conforme ensina Basso (2000, p. 19), por tratar-se de direitos que são, por sua
essência, imateriais advindos da produção intelectual e, por tal fato, considerados
fundamentalmente internacionais, visto que a partir de sua criação se destinam a
expandir-se sem conhecer fronteiras ou limitações temporais ou físicas, a exemplo disso
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pode-se citar uma obra literária escrita por Homero ou um motor à combustão interna
criado por Nicolaus Otto.
Por conseguinte, tem-se o direito da concorrência, cuja finalidade é “combater o
abuso do poder econômico, que se caracteriza como um desvio de finalidade no uso
desse poder”, conforme ensina Carvalho (2015, p. 17) e nesse sentido o autor se
aprofunda referindo que o objetivo deste campo jurídico é garantir a livre concorrência
e os direitos do consumidor, respaldando-se no parágrafo único do artigo primeiro da lei
12.529/11, que diz:
Art. 1º: Esta Lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência –
SBDC e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem
econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa,
livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e
repressão ao abuso do poder econômico.
Parágrafo único. A coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos por
esta Lei.

Por fim, mas não menos importante, no que se refere à defesa dos direitos do
consumidor, tem-se que a proteção a este advém de um preceito constitucional previsto
no art. 5º3, XXXII da CF/88, no qual se criou a preocupação com a defesa desta parte
nas relações de consumo, fundando-se em princípios que posteriormente foram
construídos pelo Código de Defesa do Consumidor, que regula tais proteções e crê na
vulnerabilidade (art. 4º, inc. I, da lei 8.078/19904) e hipossuficiência (art. 6º, inc. VIII,
da lei 8.078/19905) do comprador, garantindo-lhe direitos e garantias fundamentais.
Conforme se pode notar há uma preocupação do Estado Brasileiro em equalizar
os direitos e deveres dos cidadãos que aqui constroem suas vidas, resguardando-lhes
direitos sobre suas propriedades, sejam elas materiais ou imateriais, como é o caso da
propriedade intelectual, promovendo-lhes a livre concorrência entre mercados e, por
último, defendendo o consumidor dos bens aqui tratados contra os efeitos nocivos
decorrentes dos poderes conferidos pelos ramos anteriormente destacados.

3

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: XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa
do consumidor.
4
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades
dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de
consumo, atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no
mercado de consumo.
5
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com
a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
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Desse modo, visando aprofundar nesta relação, optou-se por partir da
identificação, na Constituição Federal de 1988, dos fundamentos comuns desses campos
do direito, para buscar aproximá-los em lugar de diferenciá-los. Então, o art. 170 da
Constituição Federal estabelece que:
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I - soberania
nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV livre concorrência; V - defesa do consumidor (...) (Grifos nossos).

Percebe-se pela mesma colocação dos temas nos incisos constitucionais que os
objetos da Propriedade Intelectual e Industrial (propriedade privada e função social da
propriedade) e a concorrência (livre concorrência) se aproximam, de acordo com a
perspectiva topográfica do legislador constitucional. Nessa visão, considera Jorge Luiz
de Brito Junior que:
[...] o Brasil possui uma ordem econômica com caráter sistemático e de
conteúdo constitucional bem definidos. O Direito de Concorrência e a
Propriedade Intelectual não podem ser interpretados de forma descolada dos
princípios expressamente positivados em tal ordem (BRITO JR., 2015, p.
217).

Entende o autor, ademais, que:
[...] diante de tal caráter sistemático da ordem econômica e considerando a
relativa esfera de liberdade conferida pelo TRIPS – por meio de importantes
concessões obtidas pelos países em desenvolvimento nos artigos 8 (1), 8 (2) e
40 – o legislador pátrio possui uma oportunidade valiosa para regular essas
matérias, de modo a concretizar os princípios e metas expressamente
assumidos pela ordem econômica pátria – notadamente, impedir práticas
restritivas que tenham por efeito potencial a dominação de mercados com
consequências nocivas para o alcance de uma maior autonomia tecnológica
(Ibidem, p. 217).

Dessa forma, a análise dos ensinamentos do autor remete à realidade brasileira no
sentido de estímulo ao desenvolvimento de novas tecnologias, preservando a pessoa do
inventor, sem que para tal, a liberdade comercial seja obstaculizada pelo caráter suis
generis dos direitos de propriedade intelectual. Sendo assim, conforme vitória
historicamente relatada dos países em desenvolvimento, há os benefícios conferidos
pelos artigos de TRIPS6 que permitiram ao Estado brasileiro legislar sobre o assunto das
marcas e patentes de modo a integrá-lo às bases de desenvolvimento econômico, tão

6

iEm inglês, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, em
português: Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio.
Firmado pelo Brasil por meio do Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro de 1994.
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urgentes à competitividade do mercado nacional.
Desse modo, visando prevenir tanto o exercício abusivo dos direitos sobre as
patentes, quanto o de poder econômico sobre as elas, estabelece a Lei de Propriedade
Industrial nº 9.279/1996 aos moldes do que ensina o art. 8 (1) de TRIPS que diz:
Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem
adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para
promover o interesse público em setores de importância vital para seu
desenvolvimento socioeconômico e tecnológico, desde que estas medidas
sejam compatíveis com o disposto neste Acordo.

Assim, aproveitando-se das liberdades conferidas pelo Acordo da OMC7, o
legislador nacional estendeu seu entendimento quanto aos efeitos prejudiciais que
poderiam ser causados pelo mau uso do direito das patentes e registros, editando em
2011 a lei de defesa da concorrência nº 12.529, com fulcro a “superar a visão
excessivamente individualista e estática da Propriedade Intelectual em benefício de uma
visão mais funcional e que leva em conta o papel econômico representado por tais
direitos” (BRITO JR., 2015, p. 217).
Como diferencial quanto ao tema que se estudou, tem-se que a lei mais recente
promoveu uma:
[...] extensão nas hipóteses de abuso de direitos para todas as modalidades de
Propriedade Intelectual, bem como estabeleceu remédios específicos para
afastar os efeitos negativos de tais práticas no mercado relevante, ao passo
que a lei anterior apenas estabelecia a recomendação de concessão de
licenças compulsórias como forma de sanção administrativa genérica (sem
nenhuma consideração sobre os efeitos da conduta no mercado relevante)
(Ibidem, 217).

Tal viés inovador permite relacionar com tema das autopeças e seus últimos
capítulos, no sentido de que a simples imposição da obrigação de licenciar não resolve o
problema ao qual se debruça, pois a questão em si clama por uma solução maior e mais
específica, de modo que, no caso das autopeças de reposição, cuja característica maior
seja o must-match, o sistema criado por TRIPS é demasiado protetivo, vinculando
longos prazos de proteção a peças e modelos de automóveis que estarão disponíveis no
mercado com aquela aparência específica por período não excedente a quatro anos na
maioria dos casos.
Neste diapasão, entende Brito que:
[...] na interpretação dos dispositivos em questão, deve-se sempre se ter em
mente a crise atravessada pelo sistema de Propriedade Intelectual, em vista da

7

Organização Mundial do Comércio.
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insuficiência em lidar com novas realidades trazidas por fenômenos como a
revolução tecnológica e a nova economia, os quais suscitaram vários
movimentos de crítica jus-filosófica à Propriedade Intelectual na virada do
século XXI nos Estados Unidos – destacando-se movimentos como Open
Source, o Software livre ou Copyleft de Richard Stallman e outras propostas
teóricas mais abrangentes e ambiciosas, por parte de autores como Lessig,
Benkler, Boyle, Samuelson, Lemley, entre outros (Ibidem, p, 218).

Dessa forma, somados aos movimentos acima descritos por Brito, pode-se
considerar o já comentado instituto do Right to Repair, totalmente ligado à questão da
reparação de produtos duráveis como celulares, computadores, tratores e automóveis,
gerando grandes discussões quanto à garantia, procedência das peças, exposição a
eventuais riscos daquele que se propõe a fazer a manutenção de dispositivos
tecnológicos sem o devido treinamento ou licença, manutenção da eficiência do bem
reparado nos moldes da liberdade de reparação fora dos ditames da marca
confeccionadora, etc.
Uma crítica importante encontrada no texto do autor referido acima nos remete a:
De modo geral, os economistas divergem acerca do nível adequado de
proteção. Certamente, porém tal nível adequado de proteção variaria de
acordo com o tipo de direitos de Propriedade Intelectual (por exemplo,
direitos autorais e patentes), os ciclos de vida de cada produto, a velocidade
com que se propagam imitações, e outras características específicas de cada
mercado (Ibidem, p. 58).

Para o autor em estudo, a lei brasileira não recepciona em sua totalidade os
pensamentos da Escola de Chicago8 (FISCHMANN, 2010, p. 29), em que se entende que
somente se alcança a eficiência no mercado relevante quando de alguma forma os bens
criados com o incentivo à inovação geram benefícios ao consumidor. Para ele, a lei
brasileira não entende como escopo do antitruste o alcance do bem-estar do consumidor
(BRITO JR., 2015, 112).
Por meio de seus estudos, Brito considera que a Escola de Chicago popularizouse por promover o pensamento voltado para eficiência, entretanto, assevera que nem
sempre na persecução desta encontra-se ao final o benefício ao consumidor, de maneira
que, não se pode entender que os direitos de exclusiva acabem ao fim, sendo positivos
para aquele que pagará pela sua exclusividade (Ibidem, p. 111).
8

O pensamento econômico originado na década de 1940 na Universidade de Chicago, conhecido
posteriormente como “Escola de Chicago” daria início ao que hoje se denomina pensamento neoliberal.
Sua perspectiva, contrária àquela propalada pelo keynesianismo do entre guerras, sugeria que uma maior
liberdade de mercado levaria a um maior desenvolvimento econômico. Um de seus pensadores mais
célebres foi Milton Friedman. Para o direito concorrencial, a Escola de Chicago teve algumas implicações
fundamentais, pois passaram a explorar uma metodologia de aplicação dos princípios da microeconomia
para a abordagem da Teoria Jurídica que nos EUA estava anteriormente restrita ao direito concorrencial.
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Durante essa parte de suas considerações, o autor em comento faz apontamentos
importantes para a nossa pesquisa, de modo a informar que a Escola de Chicago na
época do apogeu de suas considerações sobre eficiência e a tentativa de vincular os
direitos de propriedade intelectual ao benefício do consumidor, estabeleceu como
parâmetro a determinação de mercado relevante, o que para este trabalho é bastante
significativo, pois como será visto, autores como Newton Silveira, Denis Borges
Barbosa e Karin Grau-Kuntz (2010) estabeleceram que para estudos sobre o tema é
necessário compreender o Setor Automotivo e seu desenvolvimento como um todo,
tomando como referência além da legitimidade dos registros de desenho industrial, a
parceria tácita que houve por mais de cinquenta anos entre montadoras e o mercado de
peças de reposição, sendo considerado o primeiro elemento de estranheza entre a
história da chegada dos automóveis no país e os processos envolvendo uso indevido dos
direitos industriais acima referidos (BRITO JR., 2015, p. 112).
Assim, propõe-se uma abordagem sistemática9 da ordem econômica consagrada
na Constituição Brasileira, pois se percebe a necessidade de examinar cada um dos
campos que influem na temática em estudo, o que será dedicado nos próximos pontos.
Dito isso, parte-se para uma análise da Lei 12.529/2011 que trata da Defesa da
Concorrência no Brasil, para que com seu auxílio possa-se entender os mecanismos que
conforme estudado acima complementam os dispositivos referentes à Propriedade
Industrial no Brasil.
1.2. Direito Concorrencial
Retomando os conceitos trazidos pelo artigo 170 da Carta Constitucional
plasmados com os conhecimentos conferidos por Lilla, é precípuo a nossos estudos e
comentários informar que as legislações tanto concorrencial quanto de propriedade
intelectual não são conflitantes, de modo que, como se vê ao longo deste trabalho, assim
como nos apontamentos dos autores estudados, que há complementariedade entre as
mesmas visando a maior proximidade com a maneira ideal de utilização desses direitos,
ou seja, sem abuso e visando à promoção da inovação tecnológica (LILLA, 2013, p.
251).
Assim, partindo do referido dispositivo constituinte, tem-se que a valorização do
9

Refere-se a método sistemático de interpretação jurídica denominada Hermenêutica Sistemática, de
acordo com Carlos Maximiliano (2011). Considera-se que o método sistemático de interpretação da lei é
mais condizente com a complexidade do tema ao qual se dedica neste momento.
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trabalho humano será respaldada em princípios como o da função social da propriedade,
da livre iniciativa e, por fim, do consumidor, elemento este que traz importantes
preceitos a este trabalho, visto que, diante do duelo cognitivo que permeia o intelecto
dos mais variados órgãos julgadores, tem-se neste sua ponta mais frágil.
Visando prevenir eventual abuso de direito econômico sobre os institutos aqui
estudados, a própria Carta Magna, logo em diante ao artigo 170, mais especificamente
no artigo 173 § 4º informa que o Estado Brasileiro se empenhará em “reprimir o abuso
do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência
e ao aumento arbitrário nos lucros” (Ibidem, p. 251).
Estes dizeres interpretados à luz do conjunto estatal ao qual se está submetido diz
muito sobre o tema aqui estudado, de modo que, deve-se sempre particularizar a
situação vivida no Brasil daquela existente em outros países. Em outras palavras, a
economia francesa (ESTADÃO, 2017), por exemplo, que considerou abusiva a
propagação no mercado secundário de desenhos industriais de peças de montadoras de
veículos atuantes em ambos os mercados (primário e secundário), se distancia em muito
da brasileira, onde talvez a melhor solução seja atenuar os efeitos dos registros de
desenhos industriais para o mercado secundário de peças.
Diante da realidade brasileira, tem-se que a tributação à qual os automóveis estão
submetidos são predominantemente prejudiciais ao desenvolvimento nacional, visto que
estimulam apenas a produção local e a redução das cilindradas do motor como meio de
se alcançar a eficiência energética, obrigando a montadora a apenas investir e
desenvolver no país carros com baixas cilindradas (FOLHA de S. Paulo, 2013), o que
causou problemas com a OMC que condenou o Brasil por tais práticas, tanto pelo
subsídio ao estabelecimento de montadoras no país, quanto pela conduta prejudicial à
concorrência quanto a marcas que aqui não se estabelecerem.
Por conseguinte, sabe-se que o poderio das montadoras de veículos é grande o
suficiente para que tenha forças para impulsionar o governo a conferir-lhe benefícios
(QUATRO RODAS, 2017) que não necessariamente são repassados ao consumidor de
veículos, uma vez que, durante o desenvolvimento deste trabalho ficou claro que muitos
automóveis retroagiram em segurança e qualidade na construção ao longo dos anos,
mesmo quando a legislação nº 12.715/2012 traz em seu escopo a “criação de condições
para o aumento de competitividade no setor automotivo, produzir veículos mais
econômicos e seguros, investir na cadeia de fornecedores, em engenharia, tecnologia
industrial básica, pesquisa e desenvolvimento e capacitação de fornecedores”, desse
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modo, ao permitir-se a restrição conferida pela propriedade industrial no setor em
estudo pode ser considerado abuso.
É notório que os veículos comercializados no Brasil padecem de tecnologia
(Ibidem, 2017) por variados fatores, é igualmente nítida a questão dos preços abusivos
(Ibidem, 2015) cobrados por eles, de modo que quando comparados a outros continentes
como o europeu e norte-americano, percebe-se a grande diferença que existe entre as
tecnologias disponíveis a baixos custos entre lá e aqui.
Para se ter ideia, pode-se tomar por base a montadora Ford, coincidentemente
uma das reclamantes no processo pela restrição de mercados. Referida montadora
comercializa o veículo modelo Ka (Ibidem, 2018), tanto no Brasil quanto na Europa,
contudo, em recentes matérias publicadas por revistas competentes, fica clara a
distância tecnológica entre estes, principalmente no quesito segurança, uma vez que o
veículo aqui comercializado recebeu a pior nota em testes de colisão, enquanto o
modelo europeu classificou-se com nota máxima.
De igual maneira, outro veículo muito popular no Brasil, modelo Ônix (Ibidem,
2017), produzido pela Chevrolet chegou a sofrer ameaças provenientes da Associação
de Defesa do Consumidor – PROTESTE, no sentido de reivindicar a retirada do veículo
de comércio enquanto correções estruturais não fossem feitas e para tal suscitou acionar
o Ministério Público e à Secretaria Nacional do Consumidor (entre outros órgãos
competentes) para que tal objetivo fosse alcançado.
De posse de tais informações, somos levados a repensar o preceito primordial que
justifica os direitos de propriedade industrial, ou seja, pesquisa e desenvolvimento e
aqui já cabe a pergunta: o consumidor brasileiro que paga caro por veículos de qualquer
categoria não merece o melhor em troca dos montantes gastos? Esses montantes não são
suficientes para proporcioná-lo aquilo que espera de qualquer veículo: tecnologia de
ponta, segurança e design inovador?
Nesse sentido, retomando os conceitos trazidos pela Carta Constitucional em seus
artigos 5º, incisos XXVII e XXIX, 170 e 173, nos quais se percebe o entrelaçar de
escopos com objetivos de propiciar ao país desenvolvimento social, tecnológico e
econômico. E para tal, constata Lilla que:
a propriedade intelectual e direito da concorrência são instrumentos
complementares de promoção à inovação e desenvolvimento econômico,
gerando eficiências econômicas, estáticas e dinâmicas, que resultarão em
ganhos de bem-estar social o que ao final contribuirá com o progresso técnico
e científico em benefício dos consumidores que terão maiores opções de
escolha no mercado (LILLA, 2013, p. 253-254).
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Feitos tais comentários acerca do que a Constituição Federal preceitua, se darão
os estudos sobre o Direito da Concorrência, primeiramente conforme já foi estudado, de
acordo com a legislação atual sobre Concorrência, que atribui ao Cade a análise e
processamento de denúncias sobre eventuais abusos e nessa visão, quando se tratar da
prevenção e repressão de condutas ilegais, remete-se precipuamente à lei e em seguida,
se pertinente, aciona-se o órgão competente. Senão veja.
A lei nacional, conforme informa Lilla, se diferencia das estrangeiras no sentido
de que trata de todos os tipos de condutas anticompetitivas em um único artigo (36),
dispondo que constitui infração à ordem econômica: inciso (I) limitar, falsear ou de
qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; inciso (II) dominar
mercado relevante de bens ou serviços; (III) aumentar arbitrariamente os lucros; e inciso
(IV) exercer de forma abusiva posição dominante (Ibidem, 255).
Assim, para efeitos deste estudo o que se encontra é um indício de possível abuso
de posição dominante. Mas o que o Cade considera como posição dominante? E como
este conceito poderá ser trabalhado em prol do setor automotivo? Veja:
A Lei de Defesa da Concorrência determina que ocorre posição dominante
quando uma empresa ou grupo de empresas controla parcela substancial de
mercado relevante como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador
de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa de tal forma que a
empresa ou grupo de empresas seja capaz de, deliberada e unilateralmente,
alterar as condições de mercado.
A parcela substancial de mercado relevante que trata a lei é presumida
quando a empresa ou grupo de empresas controla 20% do mercado relevante
em questão. Porém, dependendo do caso concreto, a lei autoriza o Cade a
alterar esse percentual para setores específicos da economia (artigo 36, §2º da
Lei 12.529/11) (CADE, 2016).

No caso sobre o qual se debruça existem sinais de que as montadoras buscam
“controlar parcela substancial de mercado relevante como fornecedoras” de peças de
reposição para os veículos por elas desenhados?
É valido mencionar que o indício de má-fé presente na questão estudada não
advém da capacidade legal que as montadoras e outras empresas têm em registrar seus
desenhos industriais, mas por ter havido convivência pacífica entre o mercado primário
e secundário de peças de reposição por mais de cinquenta anos, sem que houvesse
qualquer tipo de reclamação por parte das reclamantes (QUATRO RODAS, 2016).
Dialogando com o exposto acima, é importante salientar que a função da
Legislação Antitruste não é proteger os concorrentes entre si, prejudicando aqueles que
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conseguiram predominar no mercado relevante por meio de maior eficiência econômica,
mas sim, prevenir o uso da legislação nascida em Paris e Berna (CUP e CUB) para
prejudicar os players do mercado e o consumidor, desrespeitando assim os objetivos da
ordem econômica nacional10.
Assim, retomando a análise do art. 36 no que se refere ao objeto deste estudo,
pode-se verificar que a lei n° 12.529/2011 busca exemplificar e assim limitar o que se
entende por infrações à ordem econômica, elencando desde o “limitar, falsear ou de
qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa” até “exercer de
forma abusiva posição dominante”, fazendo inclusive as ressalvas que foram
comentadas anteriormente no que se refere à competência de alguns comerciantes que
por meio de um nível bom de competitividade excluem os demais do comércio.
A priori no estudo deste caso, pensou-se que se tratava desta excludente trazida
pela lei, de modo que as montadoras devido aos investimentos realizados no país e de
todo o conhecimento que adquiriram durante anos no comércio de automóveis teriam o
direito líquido, puro e indiscutível de excluir do mercado os FIAPs, beneficiando-se da
lei de propriedade intelectual, contudo, pelos motivos expostos e que serão analisados,
acaba-se por encontrar possíveis indícios de conduta anticompetitiva praticada pelas
mesmas.
Nesse sentido, tomando como base o § 3° do referido artigo, percebe-se que a
realidade brasileira no que se refere à reposição de peças se mostra díspar com os
objetivos do legislador, o que se traduz em falta de peças para reposição, diferenciação
de preços entre as comercializadas pelas montadoras e os FIAPs, exploração abusiva de
direitos de propriedade intelectual, todas as ponderações realizadas pelo Cade em sua
análise do caso em tela.
Entendem os responsáveis pela análise da presente demanda que, conforme
ditames encontrados nos incisos IV e XIV do §3° do artigo sobre o qual se debruça, que
o desabastecimento de peças (BITTENCOURT, 2015) de reposição sofrida pelos
proprietários de veículos (MOREIRA, 2011) adquiridos no mercado principal ou
foremarket são incompatíveis com os objetivos da propriedade intelectual, causando
assim, em caso de imposição de acordo com o cenário atual, um “açambarcamento de
propriedade intelectual ou dificuldade indevida no estabelecimento de concorrentes que

10

Lei Antitruste nº 12.529/2011. Art. 36, § 1º A conquista de mercado resultante de processo natural
fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito
previsto no inciso II do caput deste artigo.
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queiram prestar este serviço essencial”.
Não obstante aos apontamentos acima, segue analisando que além de expor o
consumidor de veículos automotores à falta de peças de reposição, sujeitam este a
diferenciações de preço que ultrapassam os valores esperados no que se refere à questão
da margem de lucro para que se produza esse tipo de bem, informando que as diferenças
entre os valores cobrados no fore and aftermarket são bastante consideráveis, assim
dispondo: “A diferenciação de preços entre consumidores do foremarket e do
aftermarket, permitindo-se extração indevida e abusiva de renda da parte sujeita ao
exercício de poder de mercado”, desse modo, entende que tamanho desrespeito infringe
o disposto no inciso X da Lei de Antitruste que assim se posiciona: “discriminar
adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de
preços, ou de condições operacionais de venda ou prestação de serviços”.
Por fim, considera que, em desrespeito aos requisitos impostos pela Lei de
Propriedade Industrial e Antitruste, as montadoras, aproveitando-se de algumas
ineficiências do órgão de registro (INPI11), promove com o passar do tempo novos
registros de bens já existentes, implementando apenas alterações de pequeno porte em
detrimento do requisito essencial da novidade para que se faça. Desse modo,
exemplifica análise do órgão antitruste, os duplos registros realizados sobre os parachoques dianteiros de alguns veículos da linha Volkswagen, em que se podem notar as
pequenas alterações feitas pela montadora após o registro inicial.
De acordo com a nota técnica emanada pelo Cade, a qual é estudada neste
momento, o requisito da novidade importa no seguinte sentido:
O requisito de novidade é essencial para que o desenho industrial possa ser
registrado junto ao INPI. A novidade existe quando o desenho industrial não
está compreendido no estado da técnica. O estado da técnica constitui tudo o
que for acessível ao público antes da data de depósito do pedido de registro,
tanto no Brasil como no exterior. No caso de o desenho industrial ter sido
divulgado nos 180 (cento e oitenta) dias que precedem a data do depósito,
este não perderá o quesito de novidade, pois estará dentro do período de
graça.

Assim, percebe-se que eventual conduta de duplicidade de registro contando
apenas com alterações superficiais não atende ao requisito disposto na lei, que clama
pela necessidade de novidade ao conferir direitos sobre aquele bem fruto de uma ideia
inovadora.
Encerrando a análise do artigo 36, tem-se a ressalva e a conexão entre as
11

Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
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preocupações antitruste e a propriedade intelectual, estabelecendo o legislador que uma
das maneiras de se cometer infrações contra a Ordem Econômica trata-se de “exercer ou
explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou
marca”, alinhando assim os dois âmbitos do direito com a norma constitucional vigente.
Adiante, será complementado o estudo dos campos do direito com relação ao
consumidor, parte importante e constantemente desconsiderada nessa relação entre
desenho industrial, antitruste e peças de reposição.
1.3. Direito do consumidor
No que se refere aos direitos do consumidor, novamente os estudos existentes
sobre o tema remetem ao já mencionado artigo 170 da CF/88, que resguarda os
princípios pertinentes à manutenção da ordem econômica no Brasil, para que, a partir
deste, entrelacem-se os direitos outrora e adiante estudados.
Assim, partir-se-á do art. 4º, III da lei nº 8.078/90 que trata das relações de
consumo, para que se possam perceber algumas limitações que esse dispositivo legal
trouxe e que são de interesse desta pesquisa.
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade,
saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da
sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de
consumo, atendidos os seguintes princípios: III - harmonização dos interesses
dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do
consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem
econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e
equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.

Diante dessa primeira análise do disposto acima, percebe-se que aos moldes do
que aduz a norma constitucional, a do consumidor também busca por meio de seus
princípios conciliar o que é importante para o Estado Brasileiro com aquilo que entende
ser necessário à proteção das relações de consumo, reforçando prioritariamente a
necessidade de “respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência
e harmonia das relações de consumo”.
Diante do texto normativo, pode-se verificar inicialmente algumas disparidades
entre a realidade dos consumidores de automóveis e os princípios da lei consumerista a
serem elencados adiante: primeiro quanto à segurança, pode-se dizer que no âmbito dos
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automóveis produzidos no país, o grau de segurança atestado por crash tests é baixo,
expondo assim, a vida dos consumidores desse mercado a riscos maiores do que o de
outros mercados12; a proteção de interesses econômicos, diante do caso em estudo se
encaixa de maneira perfeita na legislação, contudo, não pela observância e respeito a
esta, mas pelas práticas que em longo prazo podem afetar de modo ruim a liberdade do
consumidor em comprar peças de reposição a preços justos e não somente no que se
refere a elas, mas em outras situações como no preço cobrado pelos automóveis no
mercado primário, os planos de garantias que vinculam o consumidor à marca do
veículo adquirido, expondo-o à majoração de preços para que se tenha acesso à garantia;
transparência e harmonia nas relações de consumo, em que se percebe que, atualmente
em conjunto com as FIAPs há sim no mercado diferenciação e convivência harmônica
entre as marcas originais e independentes de autopeças, cuja restrição poderá causa
obscuridade no mercado.
Além disso, com a utilização dos desenhos industriais na proteção de
componentes de automóveis, agrava-se a questão da falta de peças, não se podendo
afirmar que com o respaldo de tais direitos, promove-se uma elevação no padrão de
qualidade destas, uma vez que, conforme se argumentou ao longo deste trabalho, a
incidência de recalls e itens que precisam ser trocados logo após o lançamento de cada
carro cresceu exponencialmente nos últimos anos (BRASIL, 2016).
Quanto ao disposto nestes incisos, também se julga importante para que se
estabeleça a necessidade de um padrão mais alto de produtos oferecidos ao consumidor,
a recomendação constante no inciso II, alínea “d” do art. 4º que assim dispõe: “ação
governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: d) pela garantia dos
produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e
desempenho”.
Referido dispositivo também pondera acerca de eventuais fraudes nas relações de
consumo que poderiam induzir o consumidor a erro ou fazê-lo padecer em decorrência
de eventuais condutas pautadas na má-fé, assim dispondo acerca da: “VI - coibição e
repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a
concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das
marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos
consumidores”.
12

Programa de Avaliação de Carros Novos para América Latina e o Caribe (Latin NCAP). Resultados de
testes feitos no Brasil.
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Lembrando aos moldes da análise proferida pelo Cade e pela CPI que auxiliou na
instrução do presente caso, que no caso dos fabricantes independentes de autopeças de
reposição do mercado secundário, se faz necessária a diferenciação entre peças
“pirateadas” e peças produzidas pelos FIAPs, assim aduzindo:
No dia 1º de fevereiro de 2013, foi instaurada uma Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) na Assembleia Legislativa de São Paulo, por intermédio do
Requerimento nº 176/2011. A CPI diferenciou o mercado independente do
mercado de peças piratas. Afirmou-se que o comércio pirata, clandestino,
como o próprio nome sugere, ignora todas as boas práticas do comércio
oferecendo muitas vezes produtos de péssima qualidade e de confiabilidade
nula, enquanto que o comércio independente observaria os normativos legais
e os preceitos de qualidade das peças.

Prosseguindo com a análise da legislação em comento, tem-se o artigo 21 do
CDC, que me parece ser bastante claro quanto às opções de possibilidades de peças de
reposição a serem oferecidas ao consumidor, de modo que, pelo ano da presente
legislação, pode-se perceber que são próximos apenas aos casos ocorridos na Europa,
não aqui no Brasil, onde se frutificaram apenas a partir do ano 2000. Desse modo, o
panorama da época permitiu ao legislador pensar de forma a abarcar tanto produtores de
peças originais quanto independentes, dando como válida a coexistência de ambos,
então veja o que dispõe o artigo 21:
Art. 21. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de
qualquer produto considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de
empregar componentes de reposição originais adequados e novos, ou que
mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes
últimos, autorização em contrário do consumidor.

Nesse sentido, e concordando com a Professora Claudia Lima Marques 13 em seu
parecer sobre o tema, em que infere que pautado no artigo 4° incisos III e IV do CDC 14
além de buscar sempre atitudes voltadas à boa fé e também às boas práticas, almeja-se
afastar por meio de normas consumeristas, concorrenciais e também de propriedade

13

Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades
dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de
consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995): III harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do
consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os
princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na
boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; IV - educação e informação de
fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de
consumo.
14
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intelectual situações de concorrência desleal nas relações de consumo, meios para que
os fundamentos da Ordem Econômica Brasileira sejam sempre perseguidos e
consequentemente alcançados.
Prossegue sua análise chamando atenção para o artigo 21 do Código do
Consumidor15, em que dispõe o legislador que é imperiosa a liberdade de escolha do
consumidor no momento da reparação de objetos complexos, sendo um princípio da
Política Nacional das Relações de Consumo, conforme o artigo 4° já mencionado e
direito do consumidor, pautado no entendimento do art. 6°, inciso I, do mesmo diploma
legal. Informa de igual maneira, que em seu entendimento, caberia ao mesmo artigo 6°,
incisos II e III, combinando com os artigos 21 e 32 do CDC tratar da liberdade de
escolha, de informação, de qualidade e de manutenção de peças para reposição, senão
veja:
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por
práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou
nocivos;
II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e
serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços,
com especificação correta de quantidade, características, composição,
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que
apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012) Vigência (...).

Quanto a peças de reposição, tem-se respaldo no já mencionado art. 32 que
assim assegura:
aos fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e
peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do
produto. Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta
deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei.

Somado ao entendimento presente no art. 21, que não menciona apenas a
existência de peças originais, comportando assim a possibilidade de o consumidor
utilizar peças paralelas de acordo com seu entendimento, elencam os artigos em estudo
as obrigações de fornecer peças para veículos em produção e não mais produzidos por
tempo razoável, assim como fica claro o dever de informar, onde não será permitida
conduta que ludibrie o consumidor aos moldes do que trouxe nas imagens que serão
apresentadas em capítulo à parte, em que cada autopeça deverá informar se é original ou

15

Art. 21. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto
considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais
adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes
últimos, autorização em contrário do consumidor.
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não e a qual automóvel se destina.
Marques entende de igual modo que a Política Nacional das Relações de
consumo limitou a extensão dos diretos de propriedade intelectual no caso das
autopeças, por estabelecer que as peças das quais se está falando deverão manter as
especificações técnicas do fabricante, abrindo precedente para a produção e
comercialização destas:
E mais, note-se que, o legislador do art. 21 do CDC, ao escolher o verbo
“manter” e não “seguir” as “especificações técnicas do fabricante”,
implicitamente, limitou os direitos de propriedade intelectual no Brasil, que
impeçam o direito do consumidor de adquirir “peças” adequadas e novas
não-originais, mas “que mantenham as especificações técnicas das
fabricantes”. Esta disposição se coaduna com a Política Nacional de Relações
de Consumo, que tem como princípios, não só a vulnerabilidade deste no
mercado (de autopeças também, Art. 4 I do CDC) e boa-fé das condutas de
todos os fornecedores vis-à-vis os interesses dos consumidores (Art. 4, III do
CDC), mas especialmente o combate aos possíveis abusos, especificando a
norma16.

Além da obrigação de informar e de oferecer peças paralelas de qualidade ao
consumidor como alternativa aos originais, respalda no entendimento do art. 21 a
liberdade no comércio desse tipo de autopeça, além de repelir com tais dizeres a
incidência restritiva de registro de desenhos industriais a peças de reposição, pois a seu
ver (Marques), tais registros têm o condão de possibilitar “restrições à liberdade de
escolha do consumidor, reduzindo a concorrência a nível perigoso, facilitando de igual
forma abusos nos preços e monopólio, com forte prejuízo aos consumidores,
contrariando os arts. 4, III e VI c/c art. 21 do CDC” (Ibidem, p. 14).
Lembra a autora que, diante da imposição de registros sobre autopartes, limita-se
de igual maneira o acesso do consumidor a peças e preços, pois não trata nesse
momento apenas de veículos razoavelmente novos e que demandam manutenção, mas
também de veículos que saíram de linha e tendem a perder grandemente seu valor
devido a novas configurações trazidas pelas montadoras.
Argumenta pautada nas linhas acima que a atuação das FIAPs atende ao interesse
do consumidor em “obter peças a preços compatíveis e razoáveis proporcionalmente ao
valor do veículo, assim como no acesso a estas peças no mercado de reposição (Ibidem,
p. 16)”, contraponto desta maneira, os interesses das montadoras e de sua política de
renovação da frota, estimulando a constante troca de automóveis antigos por novos,
entrando assim em conflito de interesse com os fabricantes independentes de peças de
16

Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51. Parecer doc. 03.
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reposição.
Conclui, portanto, que: “A atuação das independentes, nesse contexto, muitas
vezes conflita com os interesses das montadoras, pois as independentes, livres que são,
conservam e até incrementam, com seus produtos, o nível de utilização do veículo”
(Ibidem, p. 17).
Diante da análise proferida pela professora, percebe-se que ao fazer a aquisição
de um veículo automotor, o consumidor possui plena liberdade em escolher entre as
mais variadas montadoras de veículos, alternando entre modelos e marcas de acordo
com as possibilidades financeiras que lhe convêm naquele determinado momento.
Contudo, ao optar por um veículo da marca Ford, VW, Fiat ou outra que venha a
impor seus desenhos industriais no aftermarket, criar-se-á inconscientemente
dificuldade em encontrar com facilidade peças no mercado de reposição a preços
concorrenciais atrativos para satisfazer as necessidades do seu bolso, sendo assim,
sentirá o sabor do que se é tratado em alguns pontos desse texto como efeito
must-match, em que determinada peça é produzida para determinado modelo em
detrimento de outros, o que causa em consequência o efeito “lock-in” aprisionando o
proprietário daquele bem as características que lhe motivaram a compra e em caso de
imposição dos direitos sobre desenhos industriais aos FIAPs dos preços praticados pelas
montadoras.
Essa relação consumerista, aparentemente clara, remete a refletir um pouco sobre
todos os custos que esse tipo de bem traz ao seu adquirente, podendo perceber que
diante da compra de um veículo automotor, seu proprietário se vinculará a custos lockin em determinadas montadoras que não se restringem aos de peças de reposição. Podese tomar como referência o veículo Ford, modelo Ka, tal modelo é classificado como
“carro popular” no Brasil, partindo-se do conceito de que sua aquisição e manutenção
seriam de baixo custo, entretanto, a realidade se mostra divergente do que a categoria
prega.
Em uma simples busca ao site da montadora17, pode-se verificar: primeiramente o
preço do veículo, trata-se de um automóvel popular cujos valores partem de R$ 44.780
e chegam a expressivos R$ 57.390, somado a isto, a montadora oferece planos de
financiamento a custo zero em um plano que funciona da seguinte forma: partindo de
um modelo ultra básico do Ka, seria necessária uma entrada no valor de R$ 28.392,90 e

17

Informações disponíveis no site da montadora Ford.
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o restante do valor parcelado em 30x de R$ 422,00, perfeito! Um carro 0 km pago em
parcelas pequenas e com conteúdo “completo” contendo ar-condicionado, direção
elétrica, vidros elétricos dianteiros, air-bags frontais (previstos em lei) e até mesmo
com freios ABS (sistema antitravamento das rodas).
Até este ponto, o panorama é interessante, um veículo novo, que se espera que
seja razoavelmente seguro e que não vá acarretar custos em manutenção a aqueles que o
adquirem por determinado tempo, entretanto, para que se tenha cobertura da garantia de
fábrica, são necessárias revisões periódicas, cujo prazo não se excede em 12 meses
dependendo da quilometragem do veículo e que por motivos de manutenção do prazo de
garantia do modelo em análise retém o proprietário preso à montadora pelo período de
36 meses após a compra.
Nesse entendimento, tomando novamente por base uma revisão anual, seria
obrigado a pagar três revisões à montadora para manutenção da garantia, cujo prazo é
de três anos por veículo comercializado pela empresa.
Lembrando que neste cálculo tem-se mensalmente pelo período de trinta meses o
montante de quatrocentos e vinte e dois reais da parcela do veículo, somados agora os
valores das três revisões propostas a fazer com a montadora para que se possa manter o
Ford Ka rodando em perfeitas condições e para que se possa se precaver quanto algum
defeito de fabricação por esse período. Sendo assim, essas revisões preventivas custarão
ao consumidor deste veículo os seguintes valores praticados pela montadora (Ibidem,
2017): 1ª Revisão (12 meses ou 10.000 km) – Ka Hatch 1.0L – preço à vista R$ 328,00
ou 4X de R$ 82,00 – componentes trocados: Óleo do motor, filtro de óleo do motor,
filtro de combustível; 2ª Revisão (24 Meses ou 20.000 km) – Ka Hatch 1.0L – preço à
vista

R$ 504,00 ou 4X de R$ 126,00 – componentes (Óleo do motor, fluido de freio,

filtro de óleo do motor, filtro de combustível, elemento filtro de pólen da caixa de
ventilação); 3ª Revisão (36 meses ou 30.000 km) – Ka Hatch 1.0L preço à vista R$
456,00 ou 4X de R$ 114,00 – componentes: (Óleo do motor, filtro de óleo do motor,
filtro de combustível).
Tomando por base os valores cobrados pela primeira revisão, foi proposto
pesquisar quais os valores dos componentes trocados por ela em sítios da internet,
encontrando o seguinte valor para o conjunto de elementos substituídos: R$ 177,48
(sendo R$ 30,4218 para cada litro do óleo indicado no manual do proprietário, sendo
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Informações retiradas do site do Extra.
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necessários quatro litros; R$ 26,1019 para a troca do filtro de óleo e R$ 29,7020 para a
troca do filtro de combustíveis) totalizando o valor acima.
Para efeito dessa simulação, não se pôde calcular e somar os valores cobrados a
título de “mão de obra” do mecânico responsável, então se reteve ao valor acima, que é
substancialmente inferior ao valor cobrado pela montadora. Esses valores poderão ser
antecipados caso haja a submissão do automóvel ao chamado “uso severo” comum em
cidades com trânsito pesado como São Paulo, reduzindo o espaço das revisões
periódicas pela metade (QUATRO RODAS, 2017).
A título de comparação, seguem os valores cobrados por outro modelo,
pertencente à montadora que não entrou com ação aos moldes do que se estuda neste
trabalho, a Chevrolet.
Observando os preços e custos do modelo Ônix, pôde-se verificar algumas
diferenças e similitudes: Ônix 1.0 2017 – 10.000 km – 1ª Revisão – 4x R$55,00 =
R$ 220,00; Ônix 1.0 2017 – 20.000 km – 2ª Revisão – 4x R$ 114,00 = R$ 456,00; Ônix
1.0 2017 – 30.000 km – 3ª Revisão – 4x R$ 153,00 = R$ 612,0021. Neste caso, percebese ao final das contas que os valores cobrados pelos veículos em análise são parelhos ao
final de três anos de convivência, ou seja, o valor de R$ 1.288,00.
Contudo, para efeitos deste estudo, a comparação deverá ir além, buscando
encontrar entre as montadoras diferenças de preço entre as peças que interessam
diretamente ao processo que acabou chegando às portas do Cade: quanto ao primeiro
veículo analisado (Ford Ka), há os seguintes valores referentes às peças de reposição
protegidas por desenhos industriais: Retrovisor direito: R$ 168,00; Farol direito:
R$ 388,90; Para-choque dianteiro: R$ 525,80; Lanterna traseira direita: R$ 158,50;
TOTAL: R$ 1.241,20 (AUTOESPORTE, 2014), já o concorrente de montadora distinta
cobra os seguintes valores: Retrovisor direito: R$ 217,55; Farol direito: R$ 537,29;
Para-choque dianteiro: R$ 466,54; Lanterna traseira direita: R$ 253,26; TOTAL: R$
1.474,64 (Ibidem).
Diante dos casos apresentados, percebe-se que os direitos sobre a propriedade
industrial para veículos novos que competem entre si fazem com que o preço da
chamada “cesta de peças” pelas montadoras avaliadas oscile de maneira tênue não
promovendo no Brasil grandes disparidades entre elas.
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Diante dos custos apresentados, é válido de igual maneira apresentar o tipo de
perfil que orienta a maioria das compras de automóveis realizadas no país e suas
necessidades, sendo assim, respalda-se em uma pesquisa feita pelo Google e
reproduzida pela Revista Autoesporte e que informa que 28% dos consumidores de
veículos entendem o mesmo como mero item possibilitador de mobilidade,
considerando em eventual compra fatores como: consumo de combustível, custos de
manutenção e seguro além do preço (Ibidem, 2015).
Ainda de acordo com a reportagem, os demais consumidores seriam
representados pelos seguintes perfis: 24% compram automóveis para servir ao lar,
buscando atender as necessidades de suas famílias cujo principal quesito é a segurança,
assim como os itens de série, almejando carros bastante completos; por conseguinte
tem-se 17% dos compradores levando para casa automóveis chamados de “espelho”
cuja aparência reflita os gostos do proprietário, valorizando a aparência do veículo,
conforto e espaço interno; outros 16% são os “apaixonados” por carros, que pautam
suas compras no prazer ao dirigir, além de preocupar-se com desempenho e
performance no momento da compra; por último, são aqueles que buscam o melhor
negócio, concentrados em 15% dos adquirentes de veículos, estes buscam todos os
atributos anteriormente elencados: preço, economia, segurança, conforto, performance,
etc.
Traçados tais perfis e em complemento aos cálculos e à reflexão que se faz neste
trabalho objetivando demonstrar a gravidade do problema aqui analisado, percebeu-se
que os custos de manutenção de veículos para defensores e não defensores dos direitos
de P.I. é próximo, o que levaria erroneamente à conclusão diversa da nota técnica
emanada pelo Cade, de que a proteção de componentes de automóveis via desenho
industrial seria prejudicial ao mercado de peças, então, em nova busca por notícias
sobre peças de reposição, pôde-se encontrar com facilidade reclamações e publicações
em sítios como Reclame aqui e revistas especializadas como Quatro Rodas e
Autoesporte falando sobre a escassez de peças para reposição dos veículos apresentados
(Ibidem, 2014).
Adentrando ainda mais na questão, pode-se perceber que um dos maiores
argumentos utilizados pelas montadoras, que trata sobre a qualidade na construção dos
veículos e de um elevado padrão na composição de peças, o que proporcionaria ao
consumidor maior segurança ao utilizar somente as peças produzidas pelas montadoras,
contudo, caem por terra tais argumentos ao se verificar a quantidade de recalls
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noticiados nos próprios sites das montadoras referentes aos veículos outrora estudados,
são riscos dos mais variados, desde defeitos nos cintos de segurança, encosto dos
bancos, no tanque de combustível, desligamento involuntário do motor, etc. (Ibidem).
Diante disso, parece que se está diante da indústria do recall, cujos cuidados com
pesquisa e desenvolvimento assegurados como medida precípua dos direitos de
propriedade industrial não estão sendo preservados, o que leva a crer que, como na
década de 1950, com a instalação da indústria nacional, a tecnologia empregada por
estas ainda padece de auxílio pelas FIAPs, promovendo assim maior qualidade no
serviço prestado por elas e aumentando assim a qualidade empregada na produção de
peças de reposição.
Para efeito dessa pesquisa e análise do que se tem à disposição do consumidor,
parece que uma restrição temporária de 25 anos pode trazer um agravamento da
situação de hipossuficiência presumida por parte do consumidor, de modo que estará
“preso” à montadora por um longo período, período este que ultrapassa a vida útil dos
mais variados veículos que se encontra em circulação no país.
Nesse sentido, respalda-se novamente nos conhecimentos da professora Claudia
Lima Marques, que assim ensina:
A restrição à fabricação e comercialização de peças de reposição
independentes que “mantenham as especificidades do fabricante”, mesmo
não sendo as originais, reduz significativamente o valor e/ou utilidade do
veículo e propõe “fidelização-disfarçada” no tempo, que o legislador do CDC
procurou evitar (Art. 21 c/c Art. 32 e Art. 4, III e VI do CDC). (g.n.) 22

Desse modo, fica clara a despreocupação da maioria das fabricantes de
automóveis com segurança e qualidade no serviço que é oferecido ao consumidor
brasileiro, demonstrando maior preocupação em mantê-lo vinculado a ela por maior
período, o que de igual forma resulta em altos custos e menor eficiência, situações
plenamente contrárias aos objetivos dos direitos sobre as criações industriais.
A partir desses comentários e parametrizações quanto ao direito a ser estudado,
custos vinculados à manutenção de um automóvel e sua necessidade perante o
consumidor brasileiro, passa-se a fazer uma análise histórica desse componente tão útil
à vida contemporânea.
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Capítulo 2. O Desenvolvimento do Direito de Propriedade
Industrial e a Indústria Automotiva
2.1 Os direitos de PI e o setor automotivo no Brasil: Antecedentes Históricos
Quando se pergunta, no Brasil, qual modelo ou marca de determinado produto
será adquirido, avaliam-se desde os recursos, material e design até a confiabilidade da
empresa que produz aquele item e sua colocação no mercado com relação aos mais
recentes desenvolvimentos das tecnologias na sua área de atuação. No entanto, muitas
vezes esquece-se de que para que uma empresa responda a todas essas demandas dos
consumidores, há uma quantidade de regras e políticas que regulamentam sua atuação
diante das demais empresas, bem como a proteção de seus investimentos para a criação
de novos produtos. A título introdutório cabe colocar algumas palavras no sentido de
contextualizar como se desenvolveu o sistema de proteção à inovação no setor
automotivo.
Sabe-se que o primeiro veículo automotor foi produzido ao final do século XIX
(CARREIRA, 2018, p. 71) e que diante dessa fase incipiente do setor o que se tinha
eram veículos fabricados de forma artesanal, de modo que o dispêndio financeiro para
aquisição e manutenção se fazia demasiado elevado para o desenvolvimento de um
mercado.
Nesse sentido, pode-se dizer que os carros produzidos à época eram caros, de
manutenção constante e que a espera para o recebimento de um exemplar se perpetrava
por longos períodos. Além disso, não se contava com aparato para receber essa
tecnologia nova, o que se consubstanciava em: “falta de capacidade técnica para
desenvolver novas tecnologias de produção, falta de garantia referente a qualidade e
durabilidade e custo de produção muito elevado” (Ibidem, p. 71).
Diante desse panorama, a história conta que Henry Ford foi o precursor da difusão
de uma nova tecnologia, ao desenvolver um modelo de veículo denominado “T” no ano
de 1908, cuja projeção foi direcionada à intercambialidade de peças, o que permitiu a
produção em série. Ademais, era considerado de manutenção e condução fáceis,
deixando de demandar um motorista específico para sua condução (Ibidem, p. 71).
Há notícia de que o primeiro exemplar trazido ao Brasil foi um veículo da marca
Peugeot (ANFAVEA, 2015) importado da França em 1898, iniciando-se assim um
processo de importação de automóveis por agentes especializados até o ano de 1919,
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quando se instalou no país a primeira montadora de veículos da marca Ford
(ANFAVEA, 2015). Contudo, é importante mencionar que o que se tinha até esse
momento era a montagem de veículos em território nacional, de modo que os carros que
aqui chegavam eram pré-montados nos Estados Unidos e apenas finalizados no Brasil
(CARREIRA, 2008, p. 72). Tem-se que à época, o mercado para a importação de
automóveis no país se apresentou bastante promissor, principalmente após a Segunda
Guerra Mundial, momento em que a frota brasileira contava com algo ao redor de 500
veículos, o que nos anos seguintes favoreceu a expansão do mercado local de carros
(Ibidem, p. 73).
Entretanto, é válido referir que a montagem de caminhões e alguns modelos de
automóveis que se dava no país encontrou obstáculos que levam à reflexão sobre os
problemas que serão estudados adiante, assim como a defasagem de modelos que já se
impunha naquele momento, pois como resultado de políticas restritivas voltadas à
Grande Guerra que se encaminhava para finalização, o que se tinha nos mais variados
países do mundo eram automóveis já antiquados, o que nos anos seguintes demandou
atualização (QUATRO RODAS, 2016).
Interessante

notar

que

devido

à

existência

do

conflito

mencionado

anteriormente, criou-se no país alternativas para a produção de combustíveis e de
autopeças, que passaram naquele momento a ser fabricadas no país de modo artesanal,
sendo importante salientar que, naquele período entre as décadas de 1930 e início de
1950 empresas locais passaram a produzir itens de reposição para automóveis sendo
válido dizer que entre 1941 e 1945 o número de fabricantes de autopeças cresceu dez
vezes chegando a 50 (Ibidem).
Tal informação histórica já possibilita iniciar reflexões sobre a atualidade e a
decisão proferida pelo Cade, que serão analisadas em momento oportuno.
Conta a história que com o fim da segunda grande guerra, o país passou por um
período de euforia cambial, quando “as reservas líquidas em moedas estrangeiras, que
em 1939 se situavam em torno de 71 milhões de dólares, elevaram-se substancialmente
para mais de 700 milhões de dólares em fins de 1945” favorecendo a renovação da frota
nacional de automóveis (Ibidem).
Entretanto, esse mesmo benefício trazido pelas moedas internacionais dificultou
a implantação da produção de veículos no país, uma vez que a alta inflação tornava
vantajosa a importação de automóveis e peças e não a sua produção local, com o
agravante proporcionado pela existência no país de reservas e superávits comerciais em
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moedas europeias não cambiáveis impassíveis de conversão em dólar para investimento.
Foi nesse momento que o declínio de divisas enviadas ao exterior demandou
medidas provenientes do governo, pois além de investimentos em automóveis, também
se faziam necessários investimentos na importação de máquinas e matérias-primas
diversas, assim como na produção de energia elétrica.
Diante desse panorama, a gestão do país impôs medidas visando restringir
importações de veículos automotores e autopeças, buscando de igual forma estimular a
produção nacional destes bens. É nesse sentido que se deu no governo de Getúlio
Vargas a criação de medidas para o desenvolvimento do pátio industrial nacional e a
montagem de veículos, aprimorando-se no ano de 1956 já sob a presidência de
Juscelino Kubitscheck, quando se constituiu o GEIA (Grupo Executivo da Indústria
Automobilística) (SILVA, 2012, p. 91).
Esse contexto histórico tornava prioritário não somente a formação de um
parque industrial, como também impunha a formação de uma rede de fornecedores de
autopeças e serviços periféricos de infraestrutura (QUATRO RODAS, 2016).
Entretanto, as fabricantes Ford e General Motors não compartilhavam com os
anseios do governo e pretendiam fazer investimentos apenas no que se refere à
montagem de caminhões e ônibus, priorizando assim inserção de capitais no mercado
europeu. Diante disso, encontrou-se na Volkswagen o apoio para constituição de uma
fábrica de automóveis que representava como a maior fora do território alemão e que
seria responsável pela manufatura do Fusca, cujo sucesso em vendas não se discute
(SILVA, 2012, p. 74).
A partir do sucesso encontrado nesse investimento, as empresas norteamericanas citadas acima (GM e Ford) passaram a analisar o mercado local sob olhos
mais interessados, aplicando aqui investimentos de igual calibre feitos pela montadora
alemã, instalando pátios industriais a partir do ano de 1956 (QUATRO RODAS, 2016).
A partir desses investimentos, deu-se a produção no país de modelos como o
Romi-Isetta, DKW F91 Universal, Kombi e Fusca, cujos itens já contavam entre 40% e
60% de nacionalização, sendo passíveis das concessões conferidas pelo GEIA, mas os
benefícios conferidos pelo governo e as flutuações econômicas fizeram a produção
nacional crescer em número, mas não em qualidade, sendo incapaz de concorrer no
mercado internacional que já oferecia exemplares que contavam com tecnologias mais
atuais para aquele contexto (Ibidem).
É nesse momento que em 1966 com a Lei 4951 buscou-se atenuar as
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disparidades comentadas acima, autorizando as fábricas instaladas até o ano anterior a
importar equipamentos novos a serem utilizados na atualização da frota com isenção de
imposto, o que fez surgir no Brasil modelos de luxo, como Ford Galaxie e Chevrolet
Opala, nos anos 1967 e 1969 (Ibidem).
Contudo, a crise do petróleo na década de 1970, obstaculizou o comércio de
veículos luxuosos e cujo consumo de combustível era demasiado elevado para o Brasil,
que passou a alterar o padrão de veículos aqui vendidos, reduzindo-os tanto em litros do
motor, quanto em tamanho de carroceria, representados a partir de agora por modelos
como Chevrolet, Chevette e Fiat 147 (Ibidem).
A ausência de uma política de inovação no setor terá como efeito que até a
década de 1990, os automóveis montados no país eram construídos com materiais
pesados, que dispunham de motores lentos e com pouca tecnologia empregada, quando
comparados aos produzidos em outros continentes, o que forneceu uma razão a mais
para que o presidente Fernando Collor aderisse à política de abertura econômica,
liberando o país para importação de veículos. Vale lembrar que anedoticamente, a
combinação entre a ausência de investimento em inovação e desenvolvimento de novas
tecnologias e materiais no setor por parte do governo, o acordo de preço mínimo para a
entrada no mercado com uma das maiores montadoras atuantes no país e, ainda, a
ideologia de que o país seria “atrasado”, culminou com a afirmação do presidente de
que os automóveis aqui comercializados seriam equiparáveis a “carroças”. Esses fatores
serão agravados, ainda, devido aos efeitos de um governo instável e suscetível aos
problemas do mercado global, o que ocasionava sucessivas crises econômicas, inflação
elevada, altos custos de produção, etc. Na outra ponta, o desenvolvimento da indústria
automobilística sofria com a ausência de uma adequada política de solução aos
problemas das negociações entre empresas e sindicatos, baixos níveis de automação
comparados aos demais mercados lotados offshore, barreiras às importações – ainda que
essas tenham elevado a um patamar, diferenciando o operariado e a produção local – e a
quase inexistente tecnologia eletrônica impulsionada pela reserva de mercado de
informática (SILVA, 2018, p. 74).
Percebe-se, portanto, que a partir desse panorama e com a implantação do Plano
Real em 1994, deu-se o impulsionamento da produção nacional de automóveis,
principalmente pela caracterização de um mercado mais voltado aos veículos chamados
populares, cujo ímpeto, dentre outros, foi firmar a produção local, somando-se à política
econômica existente à época e que desde então mudou a realidade dos automóveis no
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país. É o que se pode notar nas ruas e concessionárias de veículos, partindo de
tecnologias antigas como emprego de toca-fitas e direção hidráulica, para os dias atuais,
quando existe uma concorrência acirrada na busca pelo oferecimento de veículos mais
sofisticados, conectados, seguros e bonitos, demonstrando assim que a indústria
automotiva está sempre em busca de evolução (Ibidem, 2018, p. 74).
De tal maneira, ao passo que se aumentou a complexidade de tais bens, agravouse de igual maneira a preocupação concernente à proteção das tecnologias
desenvolvidas e empregadas na produção de automóveis, desencadeando assim questões
envolvendo o design dos componentes empregados na produção desses bens, tais como
lanternas, faróis, para-choques e demais peças que compõem a aparência dos
automóveis e atualmente são objeto de uma discussão jurídica, comercial, consumerista
e internacional, que se mantém há mais de trinta anos sem o devido desfecho tanto para
montadoras de veículos, quanto para revendedores de autopeças, deixando assim, o
mercado sem a devida segurança jurídica.
Os componentes mencionados anteriormente e que integram o aspecto visual do
carro são destinados a conferir o mesmo caráter único e distintivo pelas peculiaridades
que cada veículo apresenta no que se refere ao seu design, de modo que o que as
montadoras buscam é a diferenciação entre o modelo produzido por elas e os demais,
fazendo com que seja imperioso que o consumidor ao olhar a parte externa de cada um
deles remeta-o à marca que o produz. Dessa forma, tem-se, por exemplo, que a pessoa
que está à procura de um veículo da categoria dos chamados populares deverá – ao
olhar para cada uma das opções disponíveis (Chevrolet Ônix, Hyundai HB20, Ford Ka,
Volkswagen Gol ou Fiat Argo) – encontrar nos mesmos elementos externos que os
diferenciam e, que ao formalizar a compra de qualquer deles, disponha de peças que
recomporão seu visual externo em caso de colisão ou defasagem.
É nesse sentido que este trabalho encontra sua pertinência, pois, ao formalizar a
compra de determinado veículo, o consumidor desse mercado normalmente não é capaz
de mensurar os custos de reparação dos componentes internos e externos de seus
automóveis, de modo que ao adquirir um exemplar da marca Ford, por exemplo, não se
tenha a exata noção sobre os preços para reposição de peças em caso de necessidade.
A questão se complica quando se verifica a existência de direitos conflitantes
reservados ao consumidor e ao fabricante de veículos, sob os argumentos de que aquele
tem o ímpeto de buscar e esperar encontrar o melhor preço para reparação de seu
automóvel e este em ter seus desenhos industriais preservados. Isso ocasiona o
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questionamento acerca de qual direito deverá ser aplicado: o do consumidor, da
concorrência ou da propriedade intelectual?
No que respeita à propriedade intelectual, segundo os ensinamentos de Basso
(2000), que leciona que as bases do direito de propriedade intelectual se encontram nas
Convenções de Paris e Berna23, como primeiros elementos jurídicos, cujo teor tem força
mandamental suficiente para proteger autores e inventores, respaldados inicialmente
pelo Princípio da Proteção Mínima, cuja criação estabeleceu patamares base abaixo dos
quais os países integrantes da presente convenção não pudessem ficar (Ibidem, 2000, p.
26).
Assim, ao final do século XIX, a Convenção da União de Paris (CUP – 1883),
também conhecida como Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial,
foi concebida com objetivo principal de unificar e promover nos países que dela são
signatários os princípios e normas base para que nos anos seguintes se pudesse criar
patamares mais sólidos de proteção dos direitos dos inventores.
Para Basso, então, tal convenção representa:
A convenção de Paris ultrapassa o objetivo comum de resolver conflitos de
leis ou garantir o gozo dos direitos dos estrangeiros, tratando do direito
material dos Estados unionistas e conferindo-lhes melhor forma e conteúdo.24

Sabe-se que tais acontecimentos se deram como resposta aos anos precedentes em
que por impulso da Revolução Francesa e posteriormente da Revolução Industrial gerouse um salto no desenvolvimento da literatura e da criação de bens industriais,
ocasionando maior preocupação quanto à cópia e à contrafação de objetos intelectuais
produzidos, o que ensejou um dos objetivos principais dessas expressões legislativas: o
de valorizar quem deu causa às invenções.
Nessa direção, afirma Polido que:
A Revolução Francesa representou um divisor de águas no contexto de
formação do sistema internacional de proteção dos direitos de propriedade
intelectual, por inaugurar, inicialmente, a vertente jus privatista das
23

Pouco tempo depois do estabelecimento da Convenção de Paris acima referida, deu-se a criação da
Convenção da União de Berna (CUB – 1886), ou também chamada de Convenção de Berna para a
Proteção das Obras Literárias e Artísticas, cujo teor objetiva a efetiva proteção para obras literárias
existentes desde então. Em decorrência disso e por tratar-se de estudo voltado às criações fabris, não se
faz necessário neste momento o aprofundamento nas questões referentes a esta convenção, mas apenas o
comentário histórico a que faz jus, uma vez que, devido à sua criação, tornou-se possível nos anos
vindouros a percepção da necessidade de fortalecimento e tutela do tema.
24
O termo “são signatários” linhas acima, encontra-se no tempo presente para informar que esta ainda se
encontra em vigor sob a gestão da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI/WIPO),
responsável internacionalmente pelas questões referentes ao tema (p. 73 a 77 e 224 a 228).

37
legislações domésticas (...) impulsionados, principalmente, pelos resultados
da Revolução Industrial, pelos avanços tecnológicos nas áreas das
telecomunicações e meios de transporte, e pela liberdade de associação (sem
a necessidade de corporações de ofício típicas da Idade Média), e pela
introdução da liberdade de iniciativa como princípio de orientação da
indústria (POLIDO, 2010, p. 33-34).

Desse modo, a primeira convenção visou tutelar os bens industriais como fruto
da Revolução Industrial recém-iniciada (HOBSBAWN, 2009) e, assim, perante o estudo
do texto original da convenção percebe-se a preocupação em proteger, dentre outros, os
desenhos industriais e marcas nos Estados membros, respeitados os Princípios do
Tratamento Nacional e do Tratamento Unionista constantes no artigo 2º da convenção
em estudo. Tais princípios preveem benefícios legais de igual parâmetro entre as
legislações internas dos países signatários independentemente do padrão criado pelo
termo aqui estudado, de modo que, se houvesse entre os países alguma condição mais
benéfica, ela deveria ser aplicada nas relações entre estes. Além disso, há o Princípio do
Tratamento Unionista, cujo escopo era trazer aos membros da união vantagens e direitos
jamais vistos em outras legislações (BASSO, 2000), é o que se pode ver no artigo 2° da
Convenção, abaixo reproduzido:
Art. 2º (CUP 1883): Os súditos ou cidadãos de cada um dos Estados
contratantes gozarão, em todos os outros Estados da União, no que for
relativo aos privilégios de invenção, aos desenhos ou modelos industriais, às
marcas de fábrica ou de comércio e ao nome comercial às vantagens que as
leis concedem atualmente ou vierem a conceder aos nacionais. Terão, por
consequência, a mesma proteção que estes e o mesmo recurso legal contra
todo prejuízo causado aos seus direitos, sob reserva do cumprimento das
formalidades e das condições impostas aos nacionais pela legislação de cada
Estado.

Nota-se da leitura da primeira versão do tratado de Paris que no texto todo não se
define o que se entende por marcas ou desenhos industriais, mas, ao contrário, restringese a fornecer os prazos, proteções, limites de direito e questões relacionadas às
Secretarias Internacionais naquele momento criadas, deixando para as atualizações de
1925 (Haia) e 1967 (Estocolmo) a tarefa de complementar e atualizar a convenção, que
conforme dito anteriormente, encontra-se ainda em vigor25.
A seguir, foram analisados os problemas decorrentes desse sistema jurídico
25

É importante salientar que desde a sua criação, a Convenção ora em análise foi atualizada pelas
convenções de Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958),
Estocolmo (1967), quando da criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI/WIPO),
assim como, sofreu uma emenda em 1979. Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Convenção
de Paris. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html>. Acesso em: 18
de junho de 2017.
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inicial a partir de uma abordagem breve da questão da inovação e proteção da marca no
setor automotivo.
2.2 Inovação e Problemas de Proteção da Marca no Setor Automotivo
Primeiramente, com fulcro em estabelecer relação entre a propriedade industrial
e o setor automotivo, há que se ressaltar que os conflitos entre o direito de registro de
patentes e o de desenvolvimento do setor em estudo se deram desde os primeiros
registros. A história conta que Henry Ford, por volta do ano de 1903, encontrou
dificuldades em promover as inovações relacionadas ao motor à combustão interna pela
obstaculização patentária existente à época. Sendo assim e movido pela falta de sucesso
em conseguir obter licença para a produção destes, o empresário despendeu milhões de
dólares em um processo contra as empresas detentoras das patentes sobre esse tipo de
motorização para que pudesse lançar seus produtos no mercado (SILVA, 2012, p. 83).
Nos anos seguintes, o mundo experimentou as mais variadas situações
envolvendo o direito das nações e a guerra, sendo palco de duas delas, somadas a
chamada Guerra Fria, que se findou apenas em 1989 com a queda do Muro de Berlim.
De tal modo, em meados do século XX, deu-se a criação do Banco Mundial (BM), o
Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD) e Fundo
Monetário Internacional (FMI)26, no contexto dos debates iniciados com a criação da
Organização das Nações Unidas (ONU), motivados pela necessidade de pacificação e
de reestruturação dos povos. Em 1947, estabeleceu-se a necessidade de uma quarta
organização que cuidasse da regulamentação do comércio mundial, visto que este é o
principal impulsionador das economias até então devastadas pelos conflitos. Como
naquele momento não houve consenso entre os países sobre as características, estrutura
e poderes de tal organização, a questão ficou ajustada por meio de um Acordo Geral de
Tarifas e Comércio (GATT) assinado ainda naquele ano.
Em face desse cenário, os países continuaram com seu objetivo de criação de um
sistema voltado à proteção dos mais variados temas que lhes fossem afetos,
convencionando assim em 1967 que as questões relacionadas à propriedade intelectual
ficariam sobre o resguardo e integração dos BIRP27 à Organização Mundial da
26

Essas organizações ficaram conhecidas como Organizações de Bretton Woods. Para mais informações,
vide: http://www.brettonwoodsproject.org/2005/08/art-320747/, acesso em 30/6/2017.
27
BIRP (Bureaux Internationaux Réunis Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) compõe o
sistema das duas Uniões Paris e Berna a partir de novembro de 1892, conforme ensina BASSO. O direito
internacional..., p. 129.
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Propriedade Intelectual (OMPI/WIPO) sediada em Genebra (BARBOSA, 2013).
Dando seguimento ao início da rodada do Uruguai do GATT, deu-se, como se
verá adiante, a ocorrência dos primeiros casos envolvendo a propriedade sobre os
desenhos industriais das montadoras de veículos e fabricantes de autopeças no caso
levado à apreciação da corte inglesa processo nº 238/87 cujas partes são: AB Volvo X
Erik Veng (UK) Ltd., em que se discute o uso dos desenhos industriais por pessoa não
licenciada28.
Feita essa parametrização internacional e sua relação com o tema em estudo,
passa-se a analisar o que é inovação para o sistema jurídico brasileiro, para em seguida
tratar dos efeitos de TRIPS no Brasil.
2.3 Inovação no sistema brasileiro
Então, verifica-se preliminarmente como essa normatividade internacional
integrou o sistema brasileiro: a preocupação com o desenvolvimento tecnológico parte
do âmbito constitucional e posteriormente segue em leis complementares esmiuçando
dessa forma o tema. Nos artigos 218 e 219 da CF/88, pode-se identificar as primeiras
manifestações legislativas no sentido de consagrar o desenvolvimento tecnológico e a
inovação como pilares para o desenvolvimento do país como Nação Soberana, assim
aduzindo (GARCIA, 2018):
Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a
pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.
§ 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário
do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia
e inovação.
§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução
dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo
nacional e regional.
§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência,
pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de
extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e
condições especiais de trabalho.
§ 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação
de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos
humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao
empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos
resultantes da produtividade de seu trabalho.
§ 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua
28

EUROPEAN UNION LAW, Acórdão do Tribunal de 5 de outubro de 1988. AB Volvo contra Erik
Veng (UK) Ltd. Pedido de decisão prejudicial: High Court of Justice, Chancery Division - Reino Unido.
Abuso de posição dominante - Recusa de concessão de licença por parte do titular de um modelo
industrial depositado. Processo 238/87.
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receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa
científica e tecnológica.
§ 6º O Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará a
articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas
de governo.
§ 7º O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições
públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das
atividades previstas no caput.
Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado
de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bemestar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos da lei
federal.
Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da
inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a
constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais
ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e
a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia.
Art. 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com
entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos
especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de
pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação,
mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente
beneficiário, na forma da lei.
Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI)
será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto
privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico
e a inovação.
§ 1º Lei federal disporá sobre as normas gerais do SNCTI.
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios legislarão
concorrentemente sobre suas peculiaridades.

Assim, a Constituição Cidadã elenca e assegura a seus tutelados os mais
variados meios para que a inovação tecnológica seja propagada em âmbito nacional,
prevendo estímulos às empresas para que busquem sempre fazer investimentos em
novas maneiras de produção e aos cidadãos para que entendam a importância desses
direitos e procurem sempre manterem-se atualizados e preocupados com o futuro dessas
questões.
Entretanto, não era possível nem plausível ao legislador constitucional trabalhar
todo contexto de inovação em sede de Carta Magna, de modo que, no ano de 2004, deuse a criação da lei nº 10.973, responsável pelas criações tecnológicas e de incentivo à
inovação e à pesquisa científica. Nesse diapasão, não restou inerte o Estado brasileiro
quanto às questões relacionadas ao tema, atualizando no ano de 2016 a referida lei,
conferindo-lhe nova numeração (13.243) e pouco tempo antes, como será visto infra,
editou legislação específica para o desenvolvimento do setor automotivo, publicando-a
sob o nº 12.715 conhecida como Inovar-Auto.
Nos termos do que está escrito no artigo 1º da atual Lei de Inovação, tem-se que
o principal objetivo desta é o de promover a capacitação e autonomia tecnológica e o
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desenvolvimento de um sistema produtivo nacional e regional no país:
Art. 1º Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa
científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação
tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do
sistema produtivo nacional e regional do País, nos termos dos arts. 23, 24, 167,
200, 213, 218, 219 e 219-A da Constituição Federal.
Parágrafo único. As medidas às quais se refere o caput deverão observar os
seguintes princípios:
- Promoção das atividades científicas e tecnológicas como estratégicas para o
desenvolvimento econômico e social;
- Promoção e continuidade dos processos de desenvolvimento científico,
tecnológico e de inovação, assegurados os recursos humanos, econômicos e
financeiros para tal finalidade;
- Redução das desigualdades regionais;
- Descentralização das atividades de ciência, tecnologia e inovação em cada
esfera de governo, com desconcentração em cada ente federado;
- Promoção da cooperação e interação entre os entes públicos, entre os setores
público e privado e entre empresas;
- Estímulo à atividade de inovação nas Instituições Científica, Tecnológica e
de Inovação (ICTs) e nas empresas, inclusive para a atração, a constituição e
a instalação de centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação e de parques
e polos tecnológicos no País;
- Promoção da competitividade empresarial nos mercados nacional e
internacional;
- Incentivo à constituição de ambientes favoráveis à inovação e às atividades
de transferência de tecnologia;
- Promoção e continuidade dos processos de formação e capacitação
científica e tecnológica;
- Fortalecimento das capacidades operacional, científica, tecnológica e
administrativa das ICTs;
- Atratividade dos instrumentos de fomento e de crédito, bem como sua
permanente atualização e aperfeiçoamento;
- Simplificação de procedimentos para gestão de projetos de ciência,
tecnologia e inovação e adoção de controle por resultados em sua avaliação;
- Utilização do poder de compra do Estado para fomento à inovação;
- Apoio, incentivo e integração dos inventores independentes às atividades
das ICTs e ao sistema produtivo.

Ante o exposto pela lei, percebe-se o cunho social e desenvolvimentista presente
no modo de pensar e de se expressar do legislador, plasmando tais concepções como
objetivos fundamentais da República Brasileira, constantes no artigo 3º da Constituição
Federal (Ibidem, p. 116-117).
Mais adiante no estudo da Lei em comento, tem-se que a mesma se preocupou em
estabelecer o que se entende por inovação, para que não houvesse grandes discussões
acerca do assunto:
Art. 2º: Para os efeitos desta Lei, considera-se:
IV - Inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente
produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou
que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a
produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e
em efetivo ganho de qualidade ou desempenho.
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Em contraposição, argumenta Camelier que diferentemente do que se vê nos
dias atuais, antes do advento da norma constitucional vigente e da ratificação do Acordo
TRIPS, o Brasil sempre tratou o incentivo à inovação como questão de menor
prioridade diante das políticas públicas e para tal afirma:
O incentivo às inovações, sejam elas derivadas da iniciativa privada ou
através de universidades e instituições de pesquisa públicas, sempre foi uma
questão menor nas prioridades governamentais (SILVA, 2012, p. 21).

Desse modo, não é espantoso o fato de que com base em pesquisas realizadas no
país na década de 1980 pelo International Intellectual Property Alliance (IIPA),
constatou-se que nos anos precedentes à criação da OMC, o país era considerado
reprodutor de cópias e contrafator de bens tutelados pela lei do copyright norteamericana. O mesmo estudo concluiu que as perdas das indústrias norte-americanas em
direitos deste tipo eram bastante expressivas. Isso ensejou, nos anos seguintes, maior
esforço daquele país em fazer incluir nos ordenamentos jurídicos dos demais países
mecanismos de proteção à propriedade intelectual representados pelo Trade Act de 1984.
Nos termos do que ensina Basso, o Trade Act :
[...] além de dar maior autoridade ao United States Trade Representative´s
Office USTR, colocou a proteção da propriedade intelectual de forma
explicitamente acionável na Section 301 desta legislação, a qual permitia ao
presidente eliminar práticas comerciais, injustificáveis e não razoáveis,
através de retaliações ou restrições às importações para o comércio
americano (BASSO, 2000, p. 149-151).

Este panorama forçou os demais países a abrirem caminho para as negociações
acerca da propriedade intelectual incluindo-a nas negociações multilaterais (Ibidem, p.
152) no foro do GATT, posteriormente concretizando-as no Tratado de Marraquexe que
instituiu a Organização Mundial do Comércio (WTO/OMC), a partir da qual o Brasil fez
diversos esforços para se adequar e promover na legislação interna a recepção dos
princípios internacionais decorrentes daquele dispositivo, o que ocasionou aumento nas
disputas pela proteção à marca e desenhos industriais por volta dos anos 2000, quando da
efetiva entrada em vigor do acordo TRIPS no Brasil.
Nos termos do que ensina Basso:
Os objetivos do Acordo TRIPS, haja vista as duas preocupações principais:
completar as deficiências do sistema de proteção da OMPI e vincular,
definitivamente, os direitos de propriedade intelectual ao comércio
internacional, são: reduzir as distorções e obstáculos ao comércio
internacional, levando em conta a necessidade de promover uma proteção
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eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e a necessidade de
assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar não
se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo (Ibidem, p. 175).

Assim, o acordo – também firmado pelo Brasil – precisaria ainda estabelecer
regras progressivas para efetivar a absorção de tais patamares nas legislações internas
dos mais diversos tipos de tutela apresentados pelas nações signatárias no que concerne
a este tema. Desse modo, a parte VI do Acordo TRIPS trata das disposições transitórias,
em que estabelece prazos diversos para que os povos se adequem aos standards aqui
estabelecidos, o que garantiu ao Brasil, como país em desenvolvimento, o prazo de
quatro anos para fazê-lo, aos moldes do que possibilita o artigo 65.2 de TRIPS:
Art. 65.2: Um País em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a
data de aplicação das disposições do presente Acordo, estabelecida no
parágrafo 1, por um prazo de quatro anos, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5.

Diante dessa prerrogativa, a partir de 1º de janeiro do ano 2000 (BARBOSA,
2013), encontra-se em vigor o Acordo aqui exposto, ocasionando desde então embates
jurídicos acerca de prazos e aplicações em âmbito nacional.
Feita a análise sob essa perspectiva, voltamo-nos aos veículos automotores que
passaram a gerar grandes discussões em âmbito administrativo e judicial, impulsionados
pela tecnologia refinada que é utilizada em sua composição, especialmente no que se
refere aos desenhos industriais registráveis empregados em suas carrocerias, tornandoos passíveis de tutela do design industrial.
De acordo com Silveira (2014, p. 7), vale pontuar alguns conceitos acerca dos
desenhos industriais:
Os desenhos industriais se reduzem a objetos de caráter meramente
ornamental, “objetos do gosto”, como se dizia no passado. A proteção, no caso,
restringe-se à nova forma conferida ao produto, sem considerações de
utilidade, podendo achar-se aplicada a um objeto útil ou não. Tal forma,
entretanto, deve achar-se desvinculada da função técnica, isto é, não pode
consistir em uma forma necessária para que o produto preencha a sua
finalidade, hipótese em que se configuraria um modelo de utilidade. A nova
forma, de caráter ornamental, aplica-se a qualquer classe de objetos, desde
que eles possam ser industrializados, caso contrário, estariam fora do âmbito
de proteção da Lei de Propriedade Industrial. Os desenhos industriais
constituem invenções de forma (invenções em sentido lato), destinadas a
produzir efeito meramente visual, não sendo requisito essencial dessas
criações o cunho artístico, mas apenas a sua novidade. A novidade de um
modelo ou desenho pode consistir na composição do conjunto, mesmo que
suas partes sejam conhecidas. Conforme se verifica a proteção dos desenhos
industriais se resume a exclusividade de fabricação e venda do produto, não
inclui, portanto, a reprodução de uma imagem do desenho ou do modelo.

Diante do conceito apresentado, pode-se concluir que a questão das autopeças de
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reposição se encaixa na definição de desenho industrial, de modo que os componentes
aqui estudados têm caráter “meramente visual”, buscando trazer à carroceria do
automóvel a que são aplicadas diferenciações voltadas ao caráter estético do veículo, não
sendo necessários a uma condução segura, por exemplo, e cuja ausência não prejudica a
função fim do objeto.
Agora se pergunta, a título de fomentar a discussão: existe um direito das
montadoras de automóveis em proteger seus desenhos industriais, seja como um todo ou
parte dele? Para Camelier, a proteção dos desenhos industriais poderia ocasionar o
chamado “efeito lock-in”29, submetendo o consumidor que adquire esses produtos ao
arbítrio das empresas montadoras de veículos. Isso porque por meio do registro de
desenhos industriais de componentes dos carros por eles adquiridos, as empresas
montadoras controlariam todo o mercado de reposição, gerando assim, a possibilidade
de monopólio e consequentemente majoração dos preços praticados sob tais peças. Ora,
fica claro que no argumento apresentado a questão contrapõe consumidor e montadora,
em um conflito que se caracteriza pelo abuso de um direito (o Direito de Propriedade
Industrial, que garante ao desenvolvedor do design os direitos sobre este) que se
configura em uma violação de um dos princípios da ordem econômica (o da livre
concorrência, que tem como garantia a proibição do monopólio). Entre um sistema de
direitos (o de Propriedade Industrial) e outro (o da Concorrência), se encontra ainda a
figura do consumidor, a quem o direito brasileiro garante, ainda, outro sistema
específico de proteção (o Direito do Consumidor). Como se pode equalizar, no caso em
estudo, todas essas dimensões?
Um exemplo talvez sirva para explicar melhor essa questão. Pode-se citar a
seguinte situação: um sujeito optou por comprar um veículo da marca Volkswagen,
modelo Gol. Ora, tal automóvel é objeto da assimilação dos mais variados componentes
registrados e patenteados. Entretanto, quando da aquisição desse modelo, o adquirente
pode não ter esse conhecimento, sendo levado por razões racionais e irracionais a
adquirir tal objeto, mesmo sem informação que, em termos muito práticos, poderiam
influenciar sua decisão. Nesse sentido, a montadora lhe oferece as melhores condições
para que possa realizar tal negócio, contudo, não informa e não é obrigada a informar o
preço da “cesta de peças” deste, assim denominada pela mídia especializada, o que leva
29

Trata-se do aprisionamento do consumidor à marca, devido à exclusividade do bem que adquiriu, a
exemplo disso, o professor Alberto Camelier cita o exemplo das caixas de transmissão para veículos
Chrysler que não podem ser substituídas por itens parecidos, mas de outras marcas (SILVA, 2012,
p. 163).
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o consumidor a comprar seu automóvel quase “às cegas” quanto aos custos de
reparação.
Ora, poder-se-ia argumentar – de acordo com o sistema de direitos edificado
pela normatividade referente à Propriedade Industrial – que a montadora Volkswagen
do Brasil tem o direito exclusivo conferido pelas leis nacionais e internacionais em
proteger os seus inventos sob o argumento da necessidade de recuperação de
investimentos realizados para desenvolver esses bens30. Sabe-se, ademais, que durante
a produção de veículos, há o aporte de grande quantidade de recursos financeiros,
demandados pela alta sofisticação dos elementos empregados na sua produção. Sendo
assim, durante tal processo, faz-se fundamental que o objeto final seja submetido a
diversos testes de qualidade como, por exemplo, da carroceria, motor, peças internas,
externas, entre outros. Esses testes, somados aos custos tributários, se traduzem no
preço final praticado pela marca.
Não obstante, seja válida tal assertiva, faz-se necessária a observância das
limitações legais pertinentes ao tema, como a função social da propriedade nos termos
do art. 5º, XXIII da CF/8831 e o repúdio ao abuso de posição dominante representado
pelas montadoras nos termos do art. 173, § 4º da CF/8832.
Diante de tal panorama, para equalizar o caso em tela, há que se considerar:
1. Os limites dos direitos relacionados à propriedade industrial; 2. O controle da ordem
econômica que o Estado deve assegurar a partir dos princípios e regras do direito
econômico; e 3. O sujeito de direito mais vulnerável, o consumidor, cujos direitos
específicos se encontram, ao que parece, em meio a um espaço constituído entre o livre
mercado e a proteção da economia nacional. Um dos embates específicos que se
observa, do ponto de vista do consumidor, é a questão do seu aprisionamento à marca e
aos eventuais preços abusivos praticados nas peças de reposição do objeto complexo,
principalmente as de caráter must-match, gerando assim conflito entre os direitos das
montadoras e dos consumidores.
Partindo-se para uma análise um pouco mais técnica do assunto, depreende-se da
leitura de periódicos especializados no tema dos automóveis que o peso da marca acaba
30

CADE, Processo Administrativo n° 08012.002673/2001-51, 2007, p. 61.
O inciso inaugura um princípio fundamental que limita os poderes anexos ao direito de propriedade
(usar, fruir e dispor), o que, para o caso de propriedades imateriais tem ressonâncias bastante relevantes
no que respeita ao controle dos abusos do bem jurídico tutelado. Art. 5º, XXIII da CF/88: A propriedade
atenderá a sua função social.
32
Art. 173, § 4º da CF/88: A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos
mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.
31
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por precificar esses componentes, de modo que é possível constatar que muitas vezes a
discrepância entre preços é fruto da tradição imposta por aqueles elementos marcados e
impressos na carroceria do veículo.
Dessa forma, será possível verificar nos quadros abaixo, as discrepâncias
apresentadas por uma revista especializada, para mais elucidar a questão das peças de
reposição, chamadas originais comercializadas pelos licenciados das montadoras e das
chamadas paralelas distribuídas pelo mercado independente (RUFFO, 2017):
Peça
Pastilha de
Freio

Modelo
Ka 1.0

Original

Paralelo

Desconto
na Rede

Pesquisando
Paralelo

R$ 244,00

R$ 54,00

-5%

-78%

Vela (Unidade) Ka 1.0
Pastilha de
Freio
Ônix 1.0

R$ 27

R$ 14,87

-5%

-45%

R$ 191,00

R$ 98,20

-20%

-5%

Jogo de Velas

Ônix 1.0

R$ 42,00

R$ 39,95

0%

-86%

Bobina (Jogo)
Lanterna
Traseira
Direita
Lanterna
Traseira
Direita

Ônix 1.0

R$ 1.658,00 R$ 230,60

0%

(-)

Mille 2009

R$ 2.467,00

Não há

-35%

(-)

Uno 1.0

R$ 1.669,00

Não há

-35%

(-)

Tato (lataria)

Uno 1.0

R$ 1.378,00

Não há

-35%

(-)

Fonte: Revista Quatro Rodas. Link: http://quatrorodas.abril.com.br/auto-servico/pecas-emconcessionaria-as-vezes-um- bom-negocio/. Acesso em: 26 de junho de 2018.

No contexto apresentado pela revista, não se faz menção a marcas e patentes,
mas sim à rotatividade dos itens de reposição nos estoques das concessionárias, desse
modo, é possível verificar no quadro acima que itens externos que compõem a aparência
do veículo muitas vezes não são produzidos pelo mercado de reposição como reflexo
das demandas administrativas impostas ao setor de autopeças.
Ainda tomando como base as leituras dessa mesma revista, verificam-se em
outra tabela (infra) as diferenças de preços entre marcas produtoras de automóveis mais
sofisticados e de mais populares, mas que compartilham componentes mecânicos
idênticos como é o caso do conjunto de embreagem para o Volvo C30, cujo preço é
R$ 3.500 e Ford Focus 2.0 à R$ 1.140.
Nesses casos, a matéria aponta alguns fatores responsáveis pela diferença entre
preços de tais componentes como: volume de vendas, o estoque de peças e o tamanho
da rede autorizada que influenciam no custo (Idem, 2016).
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Pelo exemplo acima referido, tem-se que a marca Volvo conta com poucas
concessionárias no Brasil apesar de ser referência mundial em segurança veicular e
devido a isso, sua menor representatividade no mercado de automóveis reflete no preço
das peças para seus veículos, o que diverge em grande escala da concorrente Ford, cujo
comércio e popularidade são notáveis. Tais situações também influenciam nos preços
praticados pelo mercado, contudo, tal questão não define o comércio que, conforme se
verá, abarca também montadoras que são do mesmo grupo e praticam preços diversos
no fornecimento de peças, como é o caso da Jeep e a Fiat, pertencentes ao grupo PSA e
comerciantes dos modelos Renegade e Toro, cujo conjunto mecânico é compartilhado,
(Ibidem) o que não justificaria a diferença no preço das peças.
Item

Modelo de Preço

Equivalente Preço

Luxo

mais barato

Bandeja

Jeep

dianteira

Renegade

direita

1.8 Flex

Correia

Audi

dentada

e Sedan

esticador

TSI

Bomba

Mini

D`Água

Cooper

R$ 1.265,00

Fiat

Toro R$ 620,00

1.8 Flex

A3 R$ 1.125,00

VW

1.4

1.4 TSI

R$ 1.220,00

Diferença

R$

645,00

(104%)

Golf R$ 580,00

Peugeot

R$

545

(94%)

R$ 570,00

3008 2011

R$

650

(114%)

2011
Buchas

da Porsche

R$ 2.300,00

VW

Bandeja

Cayenne 4.2

Touareg 4.2

Inferior

2004

2004

R$ 1.738,00 R$

562

(32%)

Pastilhas de Audi Q3 2.0 R$ 1.114,00

VW Tiguan R$ 410,00

R$

Freio Diant. 2011

2.0 2011

(172%)

Embreagem Volvo C30 R$ 3.500,00

Ford Focus R$ 1.140,00 R$

(Platô

2.0 2011

(207%)

Embreagem Citroën C3 R$ 861,00

Peugeot 208 R$ 613,00

R$

(Kit

1.5

(41%)

e 2.0 2011

704

2.360

disco)

1.5

248

Completo)
Fonte: Revista Quatro Rodas. Link: http://quatrorodas.abril.com.br/auto-servico/pecas-iguais-carrosdiferentes-e-precos- que-variam-mais-de-200/. Acesso em 26 de junho de 2018.
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É nesse sentido que o nível de popularização de um determinado modelo pode
influenciar nos preços das peças conforme se vê acima. Nos casos anteriormente
mencionados (Renegade e Toro), o número de concessionárias disponíveis para
manutenção do veículo Fiat são 600, em face de 129 do veículo concorrente e, sendo
assim, os valores de peças que compõem o motor e câmbio destes podem variar muito
além do que é cobrado simplesmente pela especificidade de marcas e patentes de
ambos.
Outro ponto é a questão referente à inovação tecnológica no setor automotivo
que, dentre outros elementos, se respalda em questões referentes à eficiência energética
e segurança como foco principal sobre o tema no Brasil 33. Nesse sentido, o âmago da
legislação pertinente sobre o tema, a Inovar-Auto (Lei nº. 12.715/2012)

34

busca

fomentar no setor industrial brasileiro as pesquisas e desenvolvimento de tecnologias
chamadas “limpas”, ou seja, que possibilitem a convivência dos automóveis com o meio
ambiente sem causar-lhe prejuízo, bem como dotem os veículos produzidos no país de
novos dispositivos capazes de tornar a condução veicular mais segura, tanto ativa como
passivamente35.
Percebe-se pela análise da lei nº 11.910/2009, art. 105, VII, que alterou o Código
de Trânsito Brasileiro (CTB), somada à resolução nº 31236, art. 1º do Contran (Conselho
Nacional de Trânsito), a pertinência da questão da inovação, promovendo a inserção de
algumas tecnologias nos veículos nacionais, como a adoção obrigatória de sistemas de
duplo airbag frontal para condutor e passageiro e sistema de ABS (Antitravamento das
Rodas)37.
Trata-se de sistemas de segurança passiva e ativa integrados ao veículo, de modo
que, em caso de emergência os sistemas de airbag serão acionados visando evitar o
arremesso do condutor para fora do automóvel, assim como, dentre outras funções, não
permitirá o choque entre o motorista e elementos do painel, o que poderia ocasionar
danos irreparáveis ou fatais ao condutor. Por outro lado, outro sistema mencionado pela
33

Art. 40. Fica criado o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia
Produtiva de Veículos Automotores - INOVAR-AUTO com objetivo de apoiar o desenvolvimento
tecnológico, a inovação, a segurança, a proteção ao meio ambiente, a eficiência energética e a qualidade
dos automóveis, caminhões, ônibus e autopeças
34
Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior.
35
Art. 41-A. § 1o O desenvolvimento sustentável da indústria previsto no caput refere-se ao aumento do
padrão tecnológico dos veículos, especialmente quanto à segurança veicular e a emissões veiculares.
36
Art. 1º Estabelecer como obrigatório a utilização do sistema de antitravamento de rodas - ABS, para os
veículos novos produzidos, saídos de fábrica e os veículos originários de novos projetos, das categorias
M1, M2, M3, N1, N2, N3 e O, nacionais e importados.
37
Antilock Brake System ou Sistema de Antitravamento dos Freios.
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legislação, tem a função de não permitir o travamento das rodas em frenagem de
emergência (ABS), visando reduzir além do tempo que o carro leva para chegar à
velocidade zero, riscos com a perda de aderência ou controle em momentos de
insegurança.
Nesse sentido, pode-se perceber o impacto gerado pelas novas tecnologias no
modo de pensar do legislador que, paulatinamente, viu-se buscando estabelecer nos
diplomas legais obrigatoriedades que auxiliem na prevenção de acidentes, o que por sua
vez reduz uma série de despesas tanto no âmbito público, em gastos com hospitais,
medicamentos, seguro DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores
de Via Terrestre) dentre outros, como no âmbito privado, com despesas com apólices de
seguro, custos de reparação, etc.
Nos dias atuais, as grandes montadoras que comercializam automóveis no país,
não limitam seus esforços apenas ao que é estabelecido em lei no que se refere à
inovação tecnológica no âmbito da segurança veicular. Isso tanto porque a concorrência
nesse setor exige um esforço constante das grandes empresas em estar à frente dos
demais como porque os custos diretos e indiretos gerados com acidentes, que vão desde
indenizações a perda de mercado, demandam uma preocupação constante com a questão
da segurança dos carros. Desse modo, têm-se atualmente outros sistemas que aliados aos
mencionados acima perseguem o objetivo de reduzir ao máximo a possibilidade de
sinistros.
Tomando por base alguns veículos disponíveis no mercado nacional, pode-se
verificar a existência de algumas tecnologias interessantes como: (i) controle de
estabilidade e tração, cujo objetivo é manter o veículo em sua trajetória em caso de
manobras bruscas se utilizando assim de uma divisão eficiente de frenagem entre as
quatro rodas para que a rota seja mantida com segurança; (ii) piloto automático
adaptativo, muito útil no trânsito, que procura manter distância segura entre os veículos;
(iii) assistente de mudança de faixa, cujo objetivo é prevenir mudanças involuntárias de
faixa em autoestradas, reduzindo assim a possibilidade de colisão por sono ou
desatenção38.
São esses alguns dos horizontes alcançados pelas montadoras na constante
competição por oferecer veículos mais tecnológicos, exemplos, portanto, da
concretização do texto legal nos veículos já existentes. Essas tecnologias indicam a
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Informações retiradas de: VOLVO CARS BRASIL, Intellisafe, 2017.
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prioridade dada pelas marcas na implementação de inovações não somente no sentido
de proporcionar maior segurança aos motoristas, mas também de fornecer um novo
contexto de motores e transmissões mais eficientes do ponto de vista energético, o que
em longo prazo gerará a redução nos impactos ambientais representados pelos veículos
automotores (SANTOS, 2011).
No que se refere ao meio ambiente, encontram-se no setor alguns dispositivos
voltados a reduzir a emissão de gases, tais como: dos pneus recicláveis, catalisadores
junto aos escapamentos dos veículos, motores flexpower e elétricos, cuja intenção é
perpetuar no tempo a existência entre automóveis e o meio em que vivemos
(MARTINS, 2016).
Ademais, uma questão bastante interessante quando se fala em eficiência
energética, motivada pelo momento atual, em que a redução de gastos e recursos não
renováveis é uma preocupação não só da indústria automobilística, como também de outros
setores e dos países como um todo, vê-se que se tem alcançado sucesso ao colocar à disposição
do consumidor veículos dotados de uma tecnologia chamada downsizing,39 que consiste
na diminuição do número de litros do motor com a adição de turbocompressor, o que
proporciona melhora no consumo de combustível sem que para isso haja a redução de
potência e torque do motor, além de outras tecnologias como carros híbridos e elétricos.
Essa tecnologia se impõe como resposta a duas possíveis soluções encontradas
pelo setor: uma na utilização de compressores mecânicos e outra na utilização de
turbocompressores, cuja função é a de forçar a maior entrada de ar na câmara de
combustão dos motores, gerando assim maior potência diante da seguinte lógica:
“quanto mais oxigênio entra nos cilindros, mais combustível poderá ser queimado e
quanto maior for essa mistura dentro da câmara de combustão, maior será a potência
obtida” (RODRIGUES, 2017). Atualmente se vê, por conta da tecnologia anteriormente
referida (downsizing), a maior adoção dos chamados turbocompressores na persecução
da seguinte estratégia: baixar a cilindrada do motor ou o número de litros, somados ao
emprego do “turbo”, gerando assim o fornecimento de maior torque disponível em
baixas rotações (RPM)40, o que se converte em agilidade e menor consumo. Já os
compressores mecânicos restaram empregados apenas em veículos esportivos ou com
maior número de litros, cuja preocupação com consumo de combustível tende a ser
menor.
39
40

Termo em inglês poderia ser traduzido livremente por redução.
Rotações por Minuto.
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O turbocompressor, que é equipamento leve e de tamanho reduzido,
normalmente em formato de caracol que é acoplado ao “powertrain” para que os gases
que seriam expulsos do motor após a queima de combustível sejam remetidos
novamente à câmara de combustão em altas temperaturas, o que gera um
reaproveitamento destes gases tornando a queima mais eficiente e promovendo assim
maior potência. Devido à adoção de tal mecanismo aos motores comuns disponíveis no
mercado, encontrou-se uma solução um pouco mais eficiente se comparada ao
compressor mecânico a que se referiu anteriormente. Isso porque o funcionamento da
turbina não depende de força extraída do virabrequim, como é o caso do compressor,
que acaba por representar maior peso e perda de potência em caso de propulsores de
menor capacidade cúbica.
Em âmbito nacional, os testes quanto à durabilidade e aceitação perante o
mercado consumidor de veículos automotores dotados de compressores ou
turbocompressores não é recente e se iniciou na década de 1990 com a chegada ao
mercado brasileiro dos veículos: Audi A3 1.8 turbo de 150cv e Fiat´s Uno Turbo,
Tempra Stile e Marea Turbo, mais tarde, a partir dos anos 2000 marcas como a Ford e
Volkswagen dotaram veículos populares com compressores e turbocompressores na
tentativa de elevar a potência de seus veículos 1.0 litros e foi nesse sentido que lançaram
no mercado nacional os modelos Fiesta Supercharger e Gol 1.0 Turbo, este último
ganhou maior visibilidade e comércio devido ao ganho de potência associado à
eficiência energética, contudo, foi descontinuado pela falta de manutenção adequada
promovida pelos seus proprietários.
Por fim, uma análise dos números pode fornecer detalhes sobre a importância da
tecnologia aqui referida, assim como demonstrar os ganhos por ela proporcionados: em
consulta recente ao site da empresa Volkswagen41, responsável no passado pela
produção do modelo Gol 1.0 Turbo e atualmente pelo modelo Up, pode-se verificar
primeiramente a diferença entre os valores cobrados pelo acervo aqui referido,
separando o mesmo modelo com e sem turbina a quantia de R$ 4.136,00 (quatro mil,
cento e trinta e seis reais).
Os argumentos em prol da versão mais potente vão além em números de
desempenho, conforme se verá adiante, traduzindo-se também em potência de modo que
versão aspirada (comum, sem turbina) do Up, ou seja, aquela que não é dotada de
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Informações recolhidas no site da Volkswagen do Brasil.
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turbocompressor conta com 82 cavalos de potência e gera 10,4 quilos de torque, o que
para um veículo considerado leve é um rendimento bom. Tal desempenho não é ruim: ao
contrário, são números equivalentes aos demais que se vê no mercado.
Contudo, quando se analisa a versão de mesma cilindrada (1.0) downsizing, é
possível se verificar um grande aumento na potência do veículo aqui estudado,
majorando-a para 105 cavalos e 16,8 quilos de torque disponíveis a apenas 1.500 rpm, o
que se traduz em bastante agilidade. O mais importante nesta avaliação é a questão da
disponibilidade destes quilos de torque ao motorista o que, no caso do modelo citado,
encontram-se disponíveis a 1.500 rotações por minuto (RPM) e dessa forma tem-se a
potência total do motor extraída logo que o carro sai da inércia, o que pode ocorrer a
partir dos 1.000 RPM. Assim, os números de performance atestam a eficiência
energética do conjunto aqui trabalhado tanto em consumo de combustível quanto em
desempenho.
Para mais informar, no modelo tradicional tem-se em consumo o equivalente a
10,6 e 15,7 quilômetros por litro respectivamente entre ciclos urbanos e rodoviários,
tomando o equivalente a 14,4 segundos para se alcançar a velocidade de 100
quilômetros por hora. Tais números são brutalmente superados quando se depara com o
veículo dotado de turbocompressor, cujos dados são: 11,3 e 14,7 quilômetros por litro
nos mesmos termos anteriormente referidos (auferidos entre cidade e estrada) e 9,7
segundos para se alcançar a mesma velocidade citada, o que se traduz em maior
economia de combustível e menor tempo de resposta aos comandos do acelerador
(AUTOESPORTE, 2015).
Outros exemplos poderiam ser oferecidos aqui, mas isso escaparia ao escopo do
trabalho. Ora, que significa isso? De um lado, fica claro que a lei parece ser mais
afetada pelo desenvolvimento tecnológico no setor do que impulsioná-lo de fato. Por
outro, que o setor tem características específicas que fomentam, no contexto de uma
concorrência equilibrada, o desenvolvimento tecnológico quase de forma constitutiva:
para manter-se no mercado é necessário inovar e, uma vez que há inovação, há que
garantir que o gozo de seus frutos no mercado seja prolongado e capitalizado pela marca
desenvolvedora.
Pareceria claro, aqui, que a lei, para além de uma regulamentação simples e pura
do mercado, tem o condão de garantir ou não a recuperação dos duros investimentos em
desenvolvimento tecnológico e, dessa forma, a continuidade da empresa no mercado.

53

Desse modo não é exagero concluir – ainda que de forma preliminar42 – a existência de
uma relação necessária entre direito concorrencial e patentário no setor automobilístico.
Essa relação se torna ainda mais clara a se ver o que dispõe a lei no que respeita
ao tema das invenções. O tema da invenção é tratado na Lei de Patentes (Lei nº
9.279/1997) de forma curiosa, visto que o legislador preferiu definir conceito sobre o
assunto a contrario sensu, explicitando apenas o que não é invenção (SILVEIRA, 2014,
p. 33).

Segundo:
Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:
I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
II - concepções puramente abstratas;
III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis,
financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
III - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer
criação estética;
IV - programas de computador em si;
VI - apresentação de informações;
VII - regras de jogo;
VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos
terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou
germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Assim, o legislador traça ao longo dos artigos 8º43, 11°44 e 13°45 os objetivos das
patentes de invenção, definindo também invenções não patenteáveis, além de impor o
dever de sempre respeitar os requisitos básicos de patenteabilidade, quais sejam: a
novidade, atividade inventiva e a aplicação industrial constantes no primeiro artigo
citado neste parágrafo (Ibidem, p. 34).
Ora, como foi colocado, as características específicas do setor automobilístico
demandam atenção especial, tendo em vista que os investimentos para a inovação e o
42

A questão será tratada mais detidamente no capítulo 3.
Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação
industrial.
44
Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no
estado da técnica. § 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público
antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro
meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17. § 2º Para fins de aferição da
novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado
estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser
publicado, mesmo que subsequentemente. § 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido
internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja
processamento nacional.
45
Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não
decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.
43
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desenvolvimento tecnológico fazem parte da própria empresa, de modo que essa
mantenha sua posição no mercado. Foi essa percepção – ademais da importância do
setor para a economia nacional – que levou o Estado brasileiro a formular uma política
de inovação específica para o setor automobilístico, a Inovar-auto, já referidos supra.
Entretanto, mesmo em se tratando de uma iniciativa nobre, uma vez que o ímpeto da
mesma é fortalecer e desenvolver o setor em comento, alguns Estados encontraram
argumentos para recorrer à Organização Mundial do Comércio em razão dos benefícios
tarifários conferidos pela lei. E novamente surge o tema da concorrência no setor.
A discussão do tema, levada a cabo por meio dos painéis DS 472-146 e DS 497147 envolveu a União Europeia e o Japão, que demonstraram sua preocupação junto à
Organização Internacional acerca das vantagens e incentivos trazidos pela legislação
brasileira aos produtos manufaturados aqui produzidos em detrimento dos que para cá
são trazidos por intermédio de importação.
Nesse sentido, entendem os países demandantes que os incentivos fiscais
representados pela redução do IPI (Imposto sobre produtos industrializados) concedidos
ao setor automotivo por meio da Inovar-Auto e aos demais setores como o das
telecomunicações e tecnologia são ilegais, pois afetariam o comércio das indústrias
estrangeiras no país, beneficiando, assim, aqueles que têm pátios industriais aqui
estabelecidos. Diante do exposto e concordando com os argumentos apresentados pelas
partes irresignadas, concordou a organização internacional em condenar o Brasil por tais
políticas (CHADE, 2016).
Conclui-se, portanto, que por estas e outras razões a realidade que permeia as
inovações é bastante cruel aos países menos desenvolvidos, pois os países centrais
buscam implementar e desenvolver políticas que perpetuam a dependência tecnológica,
assegurando assim sua posição dominante.
Dito isso e identificada a importância do tema das invenções no setor
automobilístico, cabe analisar como se dá, na legislação brasileira – ainda que com
referência às normas internacionais – a proteção das patentes no setor.

46
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WTO. Dispute Settlement: European Union files dispute against Brazil on “tax advantages”.
WTO. Dispute Settlement: Japan files dispute against Brazil over taxation and charges.
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2.4 A lei de Propriedade Industrial e os problemas de registro no setor automotivo
brasileiro
A Lei de Propriedade Industrial (LPI – Lei nº 9.279/1996) assegurou ao inventor
o direito de ter seu desenho industrial registrado e consequentemente protegido pela
legislação vigente, nos termos do que diz o art. 94: “Art.94. Ao autor será assegurado o
direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas
condições estabelecidas nesta lei”.
Decorre da leitura do texto legal a primeira indagação que remete à
problematização existente no judiciário brasileiro e que é objeto de estudo em outros
países, como os da União Europeia: o direito que é conferido às empresas fabricantes de
veículos automotores em registrar o desenho industrial dos seus veículos é absoluto? Há
discussões acerca da proteção às peças que os compõe?
Se forem somados a essas perguntas os elementos definidores de desenho
industrial que foram comentados supra, pode-se, a partir da conceituação legal, passar
ao objeto nuclear deste trabalho, a análise da normatividade e doutrina com vistas à
formulação de hipóteses que envolvem a solução adequada dos conflitos suscitados pela
superposição de bens jurídicos tutelados pelos diversos sistemas (Propriedade
Industrial, Direito Concorrencial e Direito do Consumidor) no caso dos automóveis
colocados à venda no mercado e suas peças de reposição. Já foram levantadas algumas
das possíveis questões que, no caso em tela, demonstram o encontro desses bens
jurídicos tutelados pelos sistemas de proteção dos direitos de propriedade industrial,
concorrencial e consumidor. Cabe, agora, elucidar tecnicamente como esses conflitos
podem ser entendidos pelo direito e é a isso que será dedicado os seguintes capítulos.
No que importa ao direito brasileiro, pode-se dizer que existe certa liberdade
conferida pelo ordenamento jurídico com relação ao registro dos componentes externos
do veículo de maneira apartada, permitindo que peças soltas que compõem o visual da
dianteira48 e traseira49 de determinados modelos sejam passíveis de tutela pela
autoridade competente aos moldes dos referidos artigos da Lei de Propriedade Industrial,
o que conferiria às montadoras direito exclusivo sobre estes bens. Como foi dito, no
entanto, já foi aventada a possibilidade de que para outras áreas do direito esta proteção
pode ser considerada uma restrição ilegal sobre o comércio de tais peças (SILVA,
48
49

Um exemplo pode ser visto no caso do registro dessa parte do veículo Honda Civic.
Um exemplo pode ser visto no caso do registro do veículo Polo Volkswagen.
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2012).
Diante disso, o direito tem se esforçado para coibir práticas de restrição à
concorrência, sem que para tal restrinja de forma arbitrária o direito das montadoras aos
ganhos provenientes da produção e comercialização de componentes por elas
desenvolvidos e de cujos direitos industriais são detentoras.
Como foi anunciado anteriormente, a partir das questões acima colocadas, é
possível verificar o envolvimento de pelo menos três ramos do direito no embate: o
direito de propriedade industrial, direito da concorrência e do consumidor. Somando-se
ao nosso problema este último, que não tem sido especificamente considerado pela
doutrina no caso em tela, dessa forma, tem-se então uma relação jurídica complexa e
que, por vezes, será dificultada a identificação do bem jurídico tutelado mais relevante,
se o mercado, os direitos patentários ou o de quem compra o bem produzido pela
indústria automobilística. Neste último caso, ainda, há que se ressaltar que o
consumidor se encontra na posição mais vulnerável, devido ao desequilíbrio da relação
empresa-consumidor, mas que se tem lutado nos mais variados continentes pela sua
liberdade em ter seu veículo reparado ao menor custo50.
Ao encontro da questão anteriormente suscitada, tem-se que no início dos anos
2000 no Brasil deram-se as primeiras notificações, apreensões e fechamento de
fabricantes de autopeças que não possuíam autorização para comercializar os
componentes de reposição dos veículos automotores comercializados pelas montadoras
Fiat, Ford e Volkswagen51.
Como efeito disso houve um grande impacto no mercado de reposição de peças,
uma vez que se deu uma sensível redução na liberdade de produção e comercialização
destes bens cerceando assim direitos e benefícios proporcionados pelo setor e gerando
malefícios aos que dele dependiam. Isso implica tanto os consumidores quanto os
trabalhadores e lojistas, fato este que posteriormente gerou o referido questionamento ao
CADE (Conselho de Defesa Econômica) quanto à legalidade de tais apreensões e
restrições ao direito de comércio de peças (SILVA, 2012, p. 182).
O que causou estranheza e pesou contra a atitude das montadoras foi o fato de
que nos últimos 60 anos a indústria nacional conviveu e dependeu da existência de um
mercado paralelo de reposição de peças para que pudesse se firmar e aumentar seu

É o caso do instituto do “Right to repair”, no continente norte-americano e de diversos embates no
continente europeu, que será comentado no capítulo 4.
51
CADE, Processo Administrativo n° 08012.002673/2001-51.
50
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alcance no mercado local. Sendo assim, a pergunta que se fazia era: por que, nesse
momento, as notificações, apreensões e impedimento ao comércio de tais bens, e o
mercado seria plenamente capaz de abarcar a convivência pacífica, lucrando ambos?
Seria o caso de infração à ordem econômica representada pelo artigo 36, incisos II e IV
da lei 12.529/1152?
Algumas são as possíveis respostas: a primeira delas seria a de que o
comportamento das montadoras corresponde ao exercício regular de um direito53, em que
aparentemente as três grandes montadoras comentadas apresentam amparo legal para
proteger seus componentes, que somados ao todo, compõem o visual externo de seus
veículos.
Por outro lado, está a restrição ao comércio que poderá ser considerada infração à
livre concorrência, prejudicando assim a liberdade do consumidor em reparar seu
veículo da melhor forma e pelo menor valor e diante disso, discorrer-se-á sobre o direito
sobre a propriedade da invenção ou em outros termos, o Direito de Propriedade
Intelectual.

2.5 Direito de Propriedade da Invenção
Nos termos do que ensina Barbosa:
[...] Propriedade Intelectual é a soma dos 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 radiodifusão, 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 industrial, científico, literário e
artístico (BARBOSA, p. 8)

Nesse sentido, desde os primórdios da legislação competente têm-se que as
proteções conferidas ao autor de obras literárias e artísticas eram diferentes daquelas
destinadas aos inventores de obras de aplicação industrial, “cuja aplicação não se
destina somente à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias
agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais” (BARBOSA,
52

Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer
forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam
alcançados: II - Dominar mercado relevante de bens ou serviços; IV - exercer de forma abusiva posição
dominante.
53
Pelo artigo 5°, inciso II da Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo
senão em virtude de lei, de modo que a ausência de lei proibindo uma conduta permitiria essa conduta.
No caso em tela, uma lei autoriza a conduta, mas esta que combinada à outra poderia ensejar prejuízo, de
modo que a mera legalidade poderia não corresponder ao exercício regular de direito.
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2013, p. 8), conforme leciona Barbosa. Tal diferenciação motiva-se pela percepção de
que aquele bem causa em seu intérprete sensações de cunho interno, espiritual,
humanístico, diferentemente das obras de aplicação industrial, voltadas eminentemente
a uma utilidade no mundo mercadológico, dependendo de elementos como aplicação
industrial, atividade inventiva e novidade em respeito aos termos do artigo 8º da LPI
(AUTOESPORTE, 2013).
A exemplo disso, para o mundo jurídico, existe grande distinção entre uma obra
de arte pintada por Picasso e o design diferenciado aplicado à carroceria do Range
Rover Evoque, por exemplo, cujos elementos internos e externos foram aprimorados
sob a assinatura da estilista Victoria Beckham (Ibidem), com objetivo de torná-lo mais
atraente ao mercado.
Contudo, não serão tratadas as especificidades das obras de arte propriamente
ditas, como pinturas, esculturas, telas, mas sim, daquelas cujas aplicações industriais
geram uma elevação no padrão do que já é visto, como é o caso do veículo comentado
acima, onde se percebe um upgrade em suas qualidades para atender a um público mais
exigente e exclusivo.
É nesse sentido que se volta à outra pergunta central para este trabalho, qual o
direito que as marcas têm de registrar seus desenhos industriais, seja como um todo
como é o caso de um veículo completo, seja de partes dele, como é o caso das peças de
reposição?
Dessa forma, para os dois casos existem discussões nacionais e internacionais,
como é caso da própria Jaguar Land Rover, que foi surpreendida no Salão de
Guangzhou, na China pela cópia completa de seu modelo Evoque (RODRIGUEZ,
2016) pela marca Landwind, denominando-o X7 e neste contexto como se verá na
imagem abaixo, há uma reprodução bastante fiel ao veículo original (Evoque à
esquerda) e mesmo diante disso, a marca inglesa tem tido dificuldades com os órgãos
chineses e impedir a comercialização da réplica citada.
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Fonte: Revista Quatro Rodas. Disponível em: < https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/landwind-x7reestilizado-e-copia-do-evoque-e-tem-preco-de-uno/>. Acesso em 26 de junho de 2018.

Não causa espanto ao setor automotivo a facilidade que os chineses têm em
promover reproduções fiéis de outros veículos já comercializados, como é o caso do
Ford Ka, Rolls-Royce, Audi A6, VW Amarok, Mini-Cooper, Nissan GT-R, Smart
ForTwo, Porsche Macan, entre outros que tiveram seus projetos copiados pelo mercado
asiático (FONTANA, 2016).
Assim, em âmbito nacional, a lei (9.279/1996) prevê mecanismos para que se
possa dentro de limites territoriais proteger as invenções sob a concessão de patentes,
desenhos industriais, modelos de utilidade, entre outros, compondo assim o sistema de
tutela às inovações industriais.
Tais parâmetros podem ser observados nos termos dos artigos: 11 e 13, já
comentados, e 14 da LPI que estabelecem que as inovações não podem ser evidentes ou
óbvias a um técnico no assunto; que não devem decorrer de maneira vulgar ou comum;
que sejam passíveis de produção industrial e que não deverão ter sido objeto de registro
anterior nos órgãos competentes para que se possa reproduzi-las.
Dito isso, partir-se-á para o panorama internacional representado pelo acordo
TRIPS e suas considerações específicas sobre o direito internacional da propriedade
intelectual.
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Capítulo 3. O advento do TRIPS e suas consequências no
setor automotivo
Conforme se verifica nos mais variados manuais relativos à Propriedade
Intelectual, tem-se que o efetivo regramento e marco quanto à proteção aos direitos
acima referidos se deu com as já mencionadas Convenções de Paris e Berna dos anos de
1883 e 1886, tais compromissos que a princípio tratavam dos direitos de autor e
inventor sob escritórios separados, admitindo assim um modelo dicotômico de proteção:
Tais escritórios ou BIRPI (Bureaux internationaux réunis pour la protection
de la propriété intellectuelle) tinham como principais funções: o secretariado
dos órgãos e de toda a parte administrativa das Uniões; reunir e publicar as
informações relativas à proteção dos direitos de propriedade intelectual;
publicar periódicos mensais; fornecer a qualquer país das Uniões, a pedido,
informações sobre direitos intelectuais; realizar estudos e fornecer serviços
destinados a facilitar a proteção dos direitos de propriedade intelectual;
preparar as conferências de revisões, em conformidade com as diretrizes das
Assembleias das Uniões; consultar órgãos intergovernamentais e
internacionais não governamentais relativamente à preparação das
conferências de revisão (BASSO, 2000, p. 124).

Com o passar do tempo percebeu-se que a separação em secretarias distintas não
era necessária, abolindo-se assim a bipartição dos temas em locais separados e unindoos de modo a representar uma preocupação única e sólida quanto aos dois tipos de
direitos e suas singularidades. Promovida essa unificação dos bureaux no ano de 1892
estabilizaram seus objetivos, ainda que algumas reorganizações tenham sido realizadas
nas décadas seguintes (Ibidem, p. 129). Contudo, a eclosão da primeira e segunda
Guerras Mundiais fez com que o planeta se voltasse às questões humanitárias e de
prevenção a eventos como já comentado, deixando a questão em estudo sob os cuidados
dos BIRPI, o que por sua vez ocasionou uma estagnação no tema, sanada
posteriormente com a criação da OMPI/WIPO.
Ademais, com o transpassar da Segunda Grande Guerra, a implantação do
sistema das Nações Unidas em 1945 e com a assinatura do também já comentado
GATT, percebeu-se a necessidade de uma nova reflexão sobre os direitos do intelecto e
as responsabilidades e alcances das previsões contidas nas convenções de Paris e
Berna54, o que ocasionou sua principal crítica direcionada à falta de sanções e punições
que levassem os países a respeitar suas diretrizes, de modo que, em 1967, por meio da
54

Ministério das Relações Exteriores (MRE. Política Externa).
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Convenção de Estocolmo, deu-se a criação da OMPI/WIPO estabelecida em Genebra,
reduzindo, assim, essa deficiência (BASSO, 2000, p. 124).
Ressalta-se que a existência de um organismo internacional responsável pela
manutenção, atualização, implementação e coordenação desses direitos não aboliu os
BIRP, pelo contrário, unificou-os e atualizou-os. Nesse viés, os novos patamares de
comercialização internacional e a maior integração entre os países levaram, por
iniciativa norte-americana, à necessidade de vinculação da propriedade intelectual ao
comércio internacional até então representado pelo GATT (POLIDO, 2010, p. 57-59).
Na década de 1980 deu-se início às negociações da Rodada do Uruguai do
GATT, cujo desfecho se consubstanciou na criação da OMC/WTO, conforme já
comentado e, posteriormente, devido às dificuldades quanto à inclusão do tema em
estudo nas negociações da rodada em comento, viram-se os Estados Unidos forçados a
promover por meio da special 30 (BASSO, 2000, p. 151-152) medidas de incentivo à
proteção dos direitos de propriedade intelectual, por meio de retaliação comercial aos
países que não salvaguardavam tais direitos.
Como resultado dessas medidas, foram inseridas nas negociações as temáticas
relativas aos mecanismos de proteção aos direitos de propriedade intelectual, o que
resultou, em 1994, anos depois na conclusão da Rodada do Uruguai e da criação da
OMC, no englobamento desses aspectos em um dos pilares da organização. Os
resultados dessas negociações se consagraram por meio de TRIPS “Aspectos dos
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio”, que serão analisados a
seguir.
3.1. O TRIPS
O regramento internacional ao qual se faz menção no parágrafo anterior, logo em
seus primeiros artigos conceitua quais são seus principais objetivos, quais sejam:
Art. 7º. A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de
propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação
tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício
mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma
conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e
obrigações. Deste modo, é possível verificar o alcance desse instrumento,
cujo objetivo é salvaguardar direitos e obrigações, assim como adotar
parâmetros internacionais básicos de entendimento sobre o tema trabalhado,
não somente quanto aos autores e inventores, como também promovendo o
bem-estar social, políticas de preservação da concorrência e estímulo à
inovação e desenvolvimento.
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Para atingir tal objetivo ensina Corrêa que:
[...] o Acordo TRIPS, portanto, não consagra um paradigma absolutista da
propriedade intelectual, no qual só interessa a proteção dos direitos do titular.
Pelo contrário, se baseia no equilíbrio entre a promoção da inovação e da
difusão e transferência de tecnologia (BASSO, 2000, p. 167).

Diante do exposto, pode-se perceber que o Acordo se preocupa em esclarecer
que direito de propriedade intelectual não é direito de monopólio, ou seja, não é um
direito absoluto sobre a exploração da obra, de modo que, em seu artigo 13, TRIPS assevera
esse entendimento, trazendo algumas limitações e exceções aos direitos de exclusiva
nos seguintes termos:
Os Membros restringirão as limitações ou exceções aos direitos exclusivos a
determinados casos especiais, que não conflitam com a exploração normal da
obra e não prejudiquem injustificadamente os interesses legítimos do titular
do direito (Ibidem, p. 202).

Considerando-se, ademais, o direito da concorrência, conceituado como
correlato ao direito de propriedade intelectual na persecução da limitação ao uso
abusivo dos direitos aqui estudados, tem-se no artigo 40, parágrafos 1 e 2 de TRIPS,
dispositivos destinados a restringir práticas de concorrência desleal:
art. 40.1. Os Membros concordam que algumas práticas ou condições de
licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual que restringem a
concorrência podem afetar adversamente o comércio e impedir a
transferência e disseminação de tecnologia. 2. Nenhuma disposição deste
Acordo impedirá que os Membros especifiquem em suas legislações
condições ou práticas de licenciamento que possam, em determinados casos,
constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos
adversos sobre a concorrência no mercado relevante. Conforme estabelecido
acima, um Membro pode adotar, de forma compatível com as outras
disposições deste Acordo, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais
práticas, que podem incluir, por exemplo, condições de cessão exclusiva,
condições que impeçam impugnações da validade e pacotes de licenças
coercitivas, à luz das leis e regulamentos pertinentes desse Membro.

Pelo exposto, pode-se argumentar que o objetivo do direito que protege as ideias
é fazer com que o mentor das inovações e conceitos novos tenha tempo para se
beneficiar daquilo que criou ou produziu, trazendo para si ganho e recuperação
econômica do investimento empregado. Partindo, contudo, do ponto de vista da
concorrência poder-se-ia perguntar: como e em que condições pode-se dizer que esse
ganho e a recuperação do investimento, uma vez alcançados, ultrapassam o justo, e
consistem em um abuso? Ou, de outra forma, quando essa proteção poderá trazer
consequências negativas ao equilíbrio do mercado e – dessa forma – ao consumidor
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final destas ideias? É possível que essa proteção consubstancie abuso sobre os preços
praticados quanto a tais bens, ultrapassando assim o quociente entre custo de produção e
lucro?
Nesse sentido, afirma Corrêa (BASSO, p. 250) que a análise de cada caso em
que há a suspeita de abuso dos direitos patentários imporá o estabelecimento de qual
será o mercado relevante afetado e com o uso da regra da razão (trabalhada
posteriormente neste trabalho) se permitirá estabelecer medidas pautadas na propriedade
intelectual para afastar o mau uso do direito conferido, verificando para isso se:
tal mercado inclui os produtos aos quais o consumidor recorreria se o preço
do produto patenteado fosse anormalmente elevado. Isto dependerá, por sua
vez, do quanto aquele é único e insubstituível e da classe de produtos de que
se trate.

Somente a partir do emprego da regra da razão na análise de cada caso concreto,
respeitando suas peculiaridades se poderá alcançar ou se aproximar de uma solução
mais justa para as partes, o que não exclui o tema aqui analisado, pois a regra aqui
estudada e seu emprego na análise proposta dirá sobre a liberalização ou não do
comércio de peças de reposição de acordo com as peculiaridades desse caso e desse
setor.
3.2 Análise e interpretação do acordo no que se refere aos desenhos industriais
Diante disso, TRIPS prevê que é livre a aplicação e regulamentação dos
desenhos industriais nos países integrantes do Acordo OMC. Quer isso dizer que esses
estados poderão adotar, em seus sistemas internos, proteções com características
distintas entre si. É possível, por exemplo, que a proteção seja enquadrada no requisito
novidade, originalidade, aspecto estético ou caráter distintivo, englobando também, em
alguns casos, a necessidade de se respeitar todos esses requisitos para que se conceda o
registro do desenho industrial (Ibidem, p. 224).
Para isso, define o artigo 25.1 de TRIPS:
Os Membros estabelecerão proteção para desenhos industriais criados
independentemente, que sejam novos e originais. Os Membros poderão
estabelecer que os desenhos não serão novos ou originais se estes não
diferirem significativamente de desenhos conhecidos ou combinações de
características de desenhos conhecidos. Os Membros poderão estabelecer que
essa proteção não se estenderá a desenhos determinados essencialmente por
considerações técnicos ou funcionais.

Nesses termos, o acordo faz com que os Estados que o ratificaram protejam tais
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formas de maneira absoluta, quando cumpridos os requisitos da novidade e
originalidade. Entretanto, não estabelece critérios entre os níveis de novidade ou
originalidade, pois há entendimentos no sentido de que novo e original podem ser
conceitos próximos, compreendendo o olhar de um especialista “antenado” ou apenas
da publicação prévia no local de comercialização (Ibidem, p. 227).
Subsequentemente, nos artigos 25.255 e 26.156, TRIPS confere a liberdade de
conceituação dos padrões de proteção aos desenhos industriais e traz os direitos
conferidos ao titular do desenho de proteger-se contra terceiros, que sem autorização, se
beneficiem, de qualquer maneira, dos frutos de seu design.
No artigo 26.2, o diploma traz as exceções à proteção conferida, de modo que:
Os Membros poderão estabelecer algumas exceções à proteção de desenhos
industriais, desde que tais exceções não conflitam injustificadamente com a
exploração normal de desenhos industriais protegidos, nem prejudiquem
injustificadamente o legítimo interesse do titular do desenho protegido,
levando em conta o legítimo interesse de terceiros.

Por fim, o artigo 26.3 diz respeito à proteção temporal mínima para os desenhos
industriais, que, nos termos do acordo será de pelo menos dez anos a contar do registro,
salvo disposição em contrário do Estado-Parte, que deverá estabelecer em sua legislação
interna o momento do surgimento do direito ao titular do design.
3.3 Internalização do TRIPS no direito brasileiro
Isso posto, é interessante notar que o acordo em estudo teve o cuidado de
estabelecer um padrão mínimo de proteção para os direitos aqui conferidos assim como
de prover aos países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento prazos
diferenciados para que pudessem adequar sua legislação interna aos novos critérios
estabelecidos por TRIPS.
Em seus artigos 65 a 67, o TRIPS estabelece esses elementos, quais sejam: o grau
de desenvolvimento econômico dos Estados-Partes e a matéria objeto das disposições
do Acordo (BASSO, 2000, p. 281). Em tais condições, fica primeiramente estabelecido
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Art.25.2. Cada Membro assegurará que os requisitos para garantir proteção a padrões de tecidos particularmente no que se refere a qualquer custo, exame ou publicação - não dificulte injustificavelmente
a possibilidade de buscar e de obter essa proteção. Os Membros terão liberdade para cumprir com essa
obrigação por meio de lei sobre desenhos industriais ou mediante lei de direito autoral.
56
Art. 26.1. O titular de um desenho industrial protegido terá o direito de impedir terceiros, sem sua
autorização, de fazer, vender ou importar Artigos que ostentem ou incorporem um desenho que constitua
uma cópia, ou seja, substancialmente uma cópia, do desenho protegido, quando esses atos sejam
realizados com fins comerciais.
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um Regime Transitório Geral, previsto no art. 65.1,57 cuja extensão engloba todos os
países concordantes com o Acordo Constitutivo da OMC e prevê que as disposições de
TRIPS serão exigíveis apenas após transcorrido 1 ano da data de entrada em vigor do
Acordo mencionado acima.
Contudo, como se sabe, há um grande abismo que separa os países
desenvolvidos e os em desenvolvimento. Tal disparidade, seja em maior ou menor grau,
afeta diretamente os direitos de propriedade intelectual aqui estudados de forma que,
para os países que detêm as tecnologias mais avançadas é de extrema importância que
sejam plenamente protegidas, visto que os direitos sobre tais criações são necessários
para que se possa alienar e licenciar as mesmas auferindo lucro e fomentando assim seu
contínuo progresso.
Em sentido oposto, as nações que dependem da compra da tecnologia
desenvolvida pelos países mais tecnológicos sofrem devido aos altos custos para
aquisição dessas inovações, assim como de toda a técnica necessária para a sua
implementação interna de forma que, quanto menos rígidos forem os deveres aqui
estudados, maior liberdade e facilidade terão para se utilizar do que é produzido de mais
recente no mundo.
Assim, o maior dever e preocupação de TRIPS quanto aos standards
estabelecidos em seus artigos era o de possibilitar que tanto os seus membros mais
quanto os menos desenvolvidos fossem capazes de se adequar a suas regras e, desse
modo, nivelar minimamente a tutela dos direitos de propriedade intelectual (Ibidem, p.
281).
Para alcançar tal objetivo, além do regime geral de aplicação das normas
conforme estudado acima, TRIPS estabeleceu regimes suplementares, sendo estes: o
Transitório Especial para países em Desenvolvimento e para países de Menor
Desenvolvimento Relativo. O primeiro é aplicável ao Brasil e se encontra disposto no
art. 65.2 de TRIPS, em que se estende o prazo para implementação das medidas nele
contidas pelo período de 4 (quatro) anos além daquele 1 (um) ano já previsto no regime
geral, totalizando assim 5 (cinco) anos para a total implementação do acordo nesses
casos.
Entretanto, a aplicação dessas disposições não é plena de forma que, mesmo em
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Art. 65. 1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2, 3 e 4, nenhum Membro estará obrigado a aplicar
as disposições do presente Acordo antes de transcorrido um prazo geral de um ano após a data de entrada
em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.
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casos de países cujo desenvolvimento se distancia dos países do centro, haverá de se
respeitar desde logo os princípios basilares tratados pelo acordo em seus artigos 3 a 5,
quais sejam: Princípio do Tratamento Nacional, da Nação mais favorecida e aos
Acordos multilaterais concluídos sob a égide da OMPI relativos à propriedade
intelectual (Ibidem, p. 282):
3.1. Cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros tratamento
não menos favorável que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à
proteção da propriedade intelectual, salvo as exceções já previstas,
respectivamente, na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna
(1971), na Convenção de Roma e no Tratado sobre Propriedade Intelectual
em Matéria de Circuitos Integrados. No que concerne a artistas-intérpretes,
produtores de fonogramas e organizações de radiodifusão, essa obrigação se
aplica apenas aos direitos previstos neste Acordo. Todo Membro que faça uso
das possibilidades previstas no Artigo 6 da Convenção de Berna e no
parágrafo 1 (b) do Artigo 16 da Convenção de Roma fará uma notificação, de
acordo com aquelas disposições, ao Conselho para TRIPS.
4. Com relação à proteção da propriedade intelectual, toda vantagem,
favorecimento, privilégio ou imunidade que um Membro conceda aos
nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata e
incondicionalmente aos nacionais de todos os demais Membros. Está isenta
desta obrigação toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade
concedida por um Membro que: a) resulte de acordos internacionais sobre
assistência judicial ou sobre aplicação em geral da lei e não limitados em
particular à proteção da propriedade intelectual; b) tenha sido outorgada em
conformidade com as disposições da Convenção de Berna (1971) ou da
Convenção de Roma que autorizam a concessão tratamento em função do
tratamento concedido em outro país e não do tratamento nacional; c) seja
relativa aos direitos de artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e
organizações de radiodifusão não previstos neste Acordo; d) resultem de
Acordos internacionais relativos à proteção da propriedade intelectual que
tenham entrado em vigor antes da entrada em vigor do Acordo Constitutivo
da OMC, desde que esses acordos sejam notificados ao Conselho para TRIPS
e não constituam discriminação arbitrária ou injustificável contra os
nacionais dos demais Membros.
4. As obrigações contidas nos Artigos 3 e 4 não se aplicam aos
procedimentos previstos em acordos multilaterais concluídos sob os auspícios
da OMPI relativos à obtenção e manutenção dos direitos de propriedade
intelectual.

Além da imposição à observância dos princípios acima referidos e a dilação do
prazo para que seja possível a inclusão de países em desenvolvimento aos parâmetros
mínimos de proteção estabelecidos e sancionados por TRIPS, este acordo prevê, de
igual maneira, período ainda maior para que os países em menor desenvolvimento
relativo, possam se adequar ao acordo conforme é possível verificar da leitura do artigo
66 e seus incisos:
66.1. Em virtude de suas necessidades e requisitos especiais, de suas
limitações econômicas, financeiras e administrativas e de sua necessidade de
flexibilidade para estabelecer uma base tecnológica viável, os países de
menor desenvolvimento relativo Membros não estarão obrigados a aplicar as
disposições do presente Acordo, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5, durante

67
um prazo de dez anos contados a partir da data de aplicação estabelecida no
parágrafo 1 do Artigo 65. O Conselho para TRIPS, quando receber um pedido
devidamente fundamentado de um país de menor desenvolvimento relativo
Membro concederá prorrogações desse prazo.
2. Os países desenvolvidos Membros concederão incentivos a empresas e
instituições de seus territórios com o objetivo de promover e estimular a
transferência de tecnologia aos países de menor desenvolvimento relativo
Membros, a fim de habilitá-los a estabelecer uma base tecnológica sólida e
viável.

O Brasil, diante da condição de país em desenvolvimento, fez jus ao período
extra de transição entre a assinatura do Acordo da OMC e sua implementação no direito
interno, utilizando-se do prazo de 5 (cinco) anos, para que toda a legislação pertinente
fosse revista e adequada aos novos termos internacionais.
3.4 O CADE e o TRIPs
Nessa direção, por meio do decreto nº 1.355 de 1994, internalizou-se no sistema
brasileiro o acordo supramencionado, ocasionando a necessidade da criação de um
órgão competente para elevação de questões relacionadas ao direito da concorrência.
Assim, aproveitou-se a existência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(CADE), instituído pela Lei n° 4.137/62 e cuja função inicial era de fiscalização da
gestão econômica e do regime de contabilidade das empresas para transformar-lhe em
autarquia do Ministério da Justiça pela Lei n° 8.884/1994, visto que, até então, se
tratava de um órgão do Ministério da Justiça.
Na referida lei, definiam-se:
[...] as atribuições da Secretaria de Direito Econômico – SDE, do Ministério
da Justiça, da Secretaria de Acompanhamento Econômico – Seae, do
Ministério da Fazenda, além do Cade. Esses três órgãos formavam o Sistema
Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC e eram encarregados da
política de defesa da livre concorrência no Brasil. Nessa estrutura, o Cade era
responsável por julgar os processos administrativos relativos a condutas
anticompetitivas e apreciar os atos de concentração (fusão, aquisição, etc.)
submetidos à sua aprovação. Os processos eram instruídos pela SDE e pela
Seae, que emitiam pareceres técnicos não vinculativos, e julgados
posteriormente pelo CADE (CADE, 2016).

Referidas atribuições foram ampliadas em 2011, pela lei nº 12.529, que dá nova
roupagem à Defesa da Concorrência, o que adicionou a autarquia às prerrogativas de
“instruir os processos administrativos de apuração de infrações à ordem econômica e
análise dos processos de concentração, visto que tais competências anteriormente eram
da SDE e da SEAE” relacionando-se assim com a questão das autopeças.
Desse modo, respaldados pelas mudanças conferidas pela nova legislação
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vigente, entende-se por bem comentar um pouco sobre as atribuições do CADE, assim
como, suas competências e poderes conferidos pelo artigo 1358 da Legislação de Defesa
da Concorrência.
O dispositivo em análise trata das atribuições da Superintendência-Geral do
órgão em estudo, o que de acordo com Eduardo Frade Rodrigues:
[...] possui papel particularmente central, dado que a lei conferiu funções de
instrução de todos os procedimentos preventivos (controles de atos de
58

Art. 13. Compete à Superintendência-Geral: I - zelar pelo cumprimento desta Lei, monitorando e
acompanhando as práticas de mercado; II - acompanhar, permanentemente, as atividades e práticas
comerciais de pessoas físicas ou jurídicas que detiverem posição dominante em mercado relevante de
bens ou serviços, para prevenir infrações da ordem econômica, podendo, para tanto, requisitar as
informações e documentos necessários, mantendo o sigilo legal, quando for o caso; III - promover, em
face de indícios de infração da ordem econômica, procedimento preparatório de inquérito administrativo e
inquérito administrativo para apuração de infrações à ordem econômica; IV - decidir pela insubsistência
dos indícios, arquivando os autos do inquérito administrativo ou de seu procedimento preparatório; V instaurar e instruir processo administrativo para imposição de sanções administrativas por infrações à
ordem econômica, procedimento para apuração de ato de concentração, processo administrativo para
análise de ato de concentração econômica e processo administrativo para imposição de sanções
processuais incidentais instaurados para prevenção, apuração ou repressão de infrações à ordem
econômica; VI - no interesse da instrução dos tipos processuais referidos nesta Lei: a) requisitar
informações e documentos de quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, órgãos, autoridades e entidades,
públicas ou privadas, mantendo o sigilo legal, quando for o caso, bem como determinar as diligências que
se fizerem necessárias ao exercício de suas funções; b) requisitar esclarecimentos orais de quaisquer
pessoas, físicas ou jurídicas, órgãos, autoridades e entidades, públicas ou privadas, na forma desta Lei; c)
realizar inspeção na sede social, estabelecimento, escritório, filial ou sucursal de empresa investigada, de
estoques, objetos, papéis de qualquer natureza, assim como livros comerciais, computadores e arquivos
eletrônicos, podendo-se extrair ou requisitar cópias de quaisquer documentos ou dados eletrônicos; d)
requerer ao Poder Judiciário, por meio da Procuradoria Federal junto ao CADE, mandado de busca e
apreensão de objetos, papéis de qualquer natureza, assim como de livros comerciais, computadores e
arquivos magnéticos de empresa ou pessoa física, no interesse de inquérito administrativo ou de processo
administrativo para imposição de sanções administrativas por infrações à ordem econômica, aplicando-se,
no que couber, o disposto no art. 839 e seguintes da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil, sendo inexigível a propositura de ação principal; e) requisitar vista e cópia de documentos
e objetos constantes de inquéritos e processos administrativos instaurados por órgãos ou entidades da
administração pública federal; f) requerer vista e cópia de inquéritos policiais, ações judiciais de
quaisquer natureza, bem como de inquéritos e processos administrativos instaurados por outros entes da
federação, devendo o Conselho observar as mesmas restrições de sigilo eventualmente estabelecidas nos
procedimentos de origem; VII - recorrer de ofício ao Tribunal quando decidir pelo arquivamento de
processo administrativo para imposição de sanções administrativas por infrações à ordem
econômica; VIII - remeter ao Tribunal, para julgamento, os processos administrativos que instaurar,
quando entender configurada infração da ordem econômica; IX - propor termo de compromisso de
cessação de prática por infração à ordem econômica, submetendo-o à aprovação do Tribunal, e fiscalizar
o seu cumprimento; X - sugerir ao Tribunal condições para a celebração de acordo em controle de
concentrações e fiscalizar o seu cumprimento; XI - adotar medidas preventivas que conduzam à cessação
de prática que constitua infração da ordem econômica, fixando prazo para seu cumprimento e o valor da
multa diária a ser aplicada, no caso de descumprimento; XII - receber, instruir e aprovar ou impugnar
perante o Tribunal os processos administrativos para análise de ato de concentração econômica; XIII orientar os órgãos e entidades da administração pública quanto à adoção de medidas necessárias ao
cumprimento desta Lei; XIV - desenvolver estudos e pesquisas objetivando orientar a política de
prevenção de infrações da ordem econômica; XV - instruir o público sobre as diversas formas de infração
da ordem econômica e os modos de sua prevenção e repressão; XVI - exercer outras atribuições previstas
em lei; XVII - prestar ao Poder Judiciário, sempre que solicitado, todas as informações sobre andamento
das investigações, podendo, inclusive, fornecer cópias dos autos para instruir ações judiciais; e XVIII adotar as medidas administrativas necessárias à execução e ao cumprimento das decisões do Plenário.
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concentração) e repressivos (controle de condutas) de infrações à ordem
econômica, seja em sede de preparação para julgamento pelo Tribunal
administrativo do Cade, seja na prática, várias vezes em sede de decisão final
sobre as matérias (RODRIGUES, 2015, p. 54).

O autor assevera também que:
[...] a estruturação e a condução das funções da Superintendência-Geral são
talvez as mais relevantes na gestão dos processos administrativos a cargo do
CADE. O maior ou menor fluxo de entrada e saída de casos da
Superintendência, a velocidade de condução dos processos, uma instrução
completa ou incompleta, análises de qualidade ou falhas, a decisão por
assinar ou não assinar um acordo, de adotar ou não adotar uma medida
preventiva: todos esses, entre outros, são fatores que, ao final, influenciam de
forma significativa a eficiência das funções legais e constitucionais de defesa
da concorrência conferidas ao CADE (Ibidem, p. 53-54).

De maneira bastante competente a legislação em comento muniu o Conselho
com competências de grande relevância, tais como: papel de instrução; amplas
possibilidades de investigação; requisição de informações em outros órgãos não
somente públicos como também privados; possibilidade de oitiva de testemunhas;
inspeção e procedimento de busca e apreensão de documentos desde que judicialmente
autorizados (Ibidem, p. 54).
Diante da reforma proporcionada pela legislação vigente, ficou a cargo do
próprio órgão a sua estruturação, organizando-se sob os comandos do Gabinete da
Superintendência-Geral, cujas funções vão além de gestão, supervisão e decisão final no
âmbito da Superintendência, concebendo também atos de funções distintas como uma
unidade responsável pelo programa de leniência, outra pela triagem de condutas
anticompetitivas e outra, ainda, responsável pela análise das informações levadas ao
CADE (Ibidem, p. 54).
Para efeitos deste estudo, as unidades acima citadas têm importância devido à
necessidade de análise pelo órgão competente antes do processamento das denúncias,
neste caso, as relacionadas às peças de reposição e suas respectivas montadoras.
No que se refere às unidades em comento, a primeira, responsável pelo
programa de leniência, se ocupa dos pedidos de senhas, da negociação e assinatura de
acordos de leniência e posteriormente, dos inquéritos e processos administrativos que
serão criados em razão das fases acima apresentadas (Ibidem, p. 55).
Por conseguinte, a unidade de triagem de condutas ficará responsável pelo
recebimento de denúncias e representações, tratando, respondendo e arquivando com
velocidade aquelas com baixo nível de provas ou baixa probabilidade de sucesso, e
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receptando e dando tratamento inicial, para posterior distribuição a outras unidades
aquelas denúncias e representações com perspectivas de gerarem boas investigações
(Ibidem, p. 55).
Nesse sentido, é valido lembrar que, conforme se verifica nas notícias sobre o
assunto, o processo relacionado às peças de reposição havia sido arquivado pela
Secretaria de Direito Econômico, sendo retomado posteriormente por ímpeto da
Procuradoria Geral da União por entender tratar-se de questão relevante ao Estado
Brasileiro, assim como aos consumidores e demais interessados na questão59.
Percebe-se aqui que as alterações conferidas pelo legislador brasileiro trouxeram
mudanças significativas na triagem dos processos administrativos direcionados a
questões de Ordem Econômica de modo que, talvez se tivesse sido impetrado na
atualidade, não haveria ocorrido tamanhos óbices à análise da questão aqui estudada.
Por fim, a terceira unidade se relaciona a informações cuja análise deverá ser
aprofundada e que fornecerá subsídios investigativos aos inquéritos e processos em
curso. Tal unidade opera a troca de informações com autoridades policiais e do
Ministério Público, planeja operações de busca e apreensão e faz análise forense de
materiais de prova obtidos (RODRIGUES, 2015, p. 55).
Para efeitos deste trabalho, não serão tratadas unidades do órgão em estudo que
se relacionam com os Cartéis nacionais e internacionais, pois neste caso não se trata de
um cartel, mas de um ato potencialmente anticompetitivo; também não será
aprofundado na competência do CADE para analisar atos de concentração, pois
entende-se não se tratar a matéria em estudo, de fusões entre duas ou mais empresas
anteriormente independentes; aquisições de controle ou de partes de uma ou mais
empresas por outras; incorporações de uma ou mais empresas por outras; ou, ainda, a
celebração de contrato associativo, consórcio ou joint venture entre duas ou mais
empresas (CADE, 2016).
Diante do caso estudado neste trabalho, interessa o trabalho das CoordenaçõesGerais que cuidam de investigar condutas de abuso de posição dominante, uma vez que
se trata diretamente do que entende por existir a Associação Nacional dos Fabricantes
de Autopeças. Assim, conforme a especificidade do tema, a questão de abuso de posição
dominante requer do CADE avaliações de ordem econômica mais profunda, utilizandose de um raciocínio pautado pela “regra da razão” (RODRIGUES, 2015, p. 56).
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Nessa direção, é valido resgatar o que entende o CADE, respaldado pela
Legislação de Defesa da Concorrência como Abuso de Posição Dominante:
A Lei de Defesa da Concorrência determina que ocorre posição dominante
quando uma empresa ou grupo de empresas controla parcela substancial de
mercado relevante como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador
de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa de tal forma que a
empresa ou grupo de empresas seja capaz de, deliberada e unilateralmente,
alterar as condições de mercado.
A parcela substancial de mercado relevante que trata a lei é presumida
quando a empresa ou grupo de empresas controla 20% do mercado relevante
em questão. Porém, dependendo do caso concreto, a lei autoriza o Cade a
alterar esse percentual para setores específicos da economia (artigo 36, §2º da
Lei 12.529/11) (CADE, 2016).

No que se refere à inserção do CADE no cenário internacional, Paulo Burnier da
Silveira, comenta que a unificação entre CADE, SDE e SEAE trouxe benefícios ao
modo de operação do órgão, assim como, no seu relacionamento com questões
internacionais, de modo que o novo CADE no que diz respeito à capacidade coercitiva
trouxe relevantes melhorias em eficiência na gestão administrativa da área (SILVEIRA,
2015, p. 65).
As mudanças proporcionadas pela nova legislação puderam inserir o CADE em
um sistema novo de coordenação com casos internacionais conforme explica Silveira
(Ibidem, p. 69):
[...] proporcionando à autarquia uma verdadeira equipe de assessoria
internacional, que passou a atuar como uma coordenação-geral ou unidade
departamental, a exemplo do que ocorre nas autoridades de concorrência das
jurisdições mais maduras.

O comentário acima é de grande relevância para os estudos aqui realizados, de
modo a informar a posteriores estudantes que o órgão brasileiro responsável pela defesa
da concorrência, além de se conectar com importantes organismos que tratam do
assunto, troca experiências e dúvidas sobre as matérias a ele elevadas, proporcionando
assim segurança jurídica acerca do parecer que se espera acerca das autopeças de
reposição para veículos automotores.
Além disso, afirma Silveira (2015, p. 69) que:
[...] o contato entre autoridades da concorrência para análise de casos
internacionais é mais frequente do que se imagina. Este contato ocorre, em
primeiro momento, entre departamentos internacionais, que são compostos,
em geral, por profissionais capacitados em defesa da concorrência e com
facilidade em idiomas estrangeiros. É assim, por exemplo, nos Estados
Unidos, no Canadá, na França, na Alemanha, na Comissão Europeia e na
Austrália, citando alguns dos países conectados à autarquia brasileira. Tendo
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o CADE seguido esta tendência, fortalecendo, no âmbito da nova legislação,
a sua área internacional com uma equipe de servidores com este perfil.

Diante da contribuição fornecida por Silveira, pode-se extrair que países e
comunidades importantes e respeitadas no que se refere ao estudo do tema das
autopeças estão sendo consultadas e, dessa forma, enriquecem este trabalho.
Particularmente quanto aos países acima referidos, onde se encontra consenso e
dissenso sobre o tema, pode-se tomar como exemplo Austrália e França, com opiniões
antagônicas no que se refere ao comércio de peças no mercado secundário por empresas
não detentoras de licenças de propriedade industrial.
Por fim, e para mais elucidar estes estudos e garantir que o direito concorrencial
e o de propriedade intelectual pátrios “dialogam” com o direito além-fronteiras informase também que Lilla, em seu trabalho, corrobora com Silveira no seguinte sentido:
A formulação da legislação brasileira de defesa da concorrência foi
fortemente influenciada pelos sistemas antitruste norte-americano e europeu,
de modo que há atualmente significativo grau de convergência internacional
entre essas diferentes jurisdições no que concerne à aplicação dos conceitos e
das teorias fundamentais nessa área. No que concerne especificamente à
interface entre propriedade intelectual e direito antitruste, é possível constatar
que os órgãos brasileiros de defesa da concorrência recorrem frequentemente
à jurisprudência norte-americana e europeia como referência na análise
antitruste de casos semelhantes no Brasil (LILLA, 2013, p. 250).

Perante o exposto pelo autor em comento, pode-se perceber que a autarquia
brasileira, responsável pela análise dos casos como o das autopeças, não trabalha de
maneira desarrazoada e solta dos parâmetros internacionais. Ao contrário, o órgão pátrio
busca respaldo em pensamentos e legislações estrangeiras para emitir seus pareceres.
Esse cenário, assim como as datas às quais as legislações se remontam, coloca
diante da preocupação existente à época com a criação de um sistema de defesa da
concorrência, talvez inspirados pelos ventos trazidos pela OMC e, nesse sentido, é
possível verificar no artigo 41 de TRIPS a possibilidade de averiguação de questões
relacionadas ao tema em órgãos administrativos e judiciais como é o caso do CADE.
Assim, TRIPS dispõe que:
41. 4. As Partes de um processo terão a oportunidade de que uma autoridade
judicial reveja as decisões administrativas finais e pelo menos os aspectos
legais das decisões judiciais iniciais sobre o mérito do pedido, sem prejuízo
das disposições jurisdicionais da legislação de um Membro relativa à
importância do caso. Não haverá obrigação, contudo, de prover uma
oportunidade para revisão de absolvições em casos criminais.
41.5. O disposto nesta Parte não cria qualquer obrigação de estabelecer um
sistema jurídico para aplicação de normas de proteção da propriedade
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intelectual distinto do já existente para aplicação da legislação em geral.
Nenhuma das disposições desta Parte cria qualquer obrigação com relação à
distribuição de recursos entre a aplicação de normas destinadas à proteção
dos direitos de propriedade intelectual e a aplicação da legislação em geral.
42. Os Membros farão com que os titulares de direito possam dispor de
procedimentos judiciais civis relativos à aplicação de normas de proteção de
qualquer direito de propriedade intelectual coberto por este Acordo. Os réus
terão direito a receber, em tempo hábil, intimação por escrito que contenha
detalhes suficientes, inclusive as razões das pretensões. Será permitido às
partes fazer-se representar por um advogado independente e os
procedimentos não imporão exigências excessivas quanto à obrigatoriedade
de comparecimento pessoal. Todas as partes nesses procedimentos estarão
devidamente habilitadas a fundamentar suas pretensões e a apresentar todas
as provas pertinentes. O procedimento fornecerá meios para identificar e
proteger informações confidenciais, a menos que isto seja contrário a
disposições constitucionais vigentes.

Isso posto, segue-se para a apreciarão das questões relacionadas ao órgão
responsável pelos registros de patentes e demais componentes do sistema de proteção à
propriedade intelectual brasileiro o INPI.
3.4. INPI
Durante a análise do caso, o INPI60foi convidado a oferecer seu parecer sobre
legalidade e adequação quanto à concessão de registros sobre os desenhos industriais
dos veículos automotores sob a montagem das empresas Fiat, Ford e Volkswagen, e
nesse sentido, posicionou-se afirmando que as concessões foram realizadas de maneira
correta e observando o disposto na legislação pertinente conforme será visto adiante.
Em seu parecer, proferido em 24 de maio de 2017 sob a referência nº 0046-2017AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, o representante daquele organismo, iniciou seus
esclarecimentos tratando da questão pertinente à divisão estabelecida entre mercado
primário e secundário, onde o primeiro seria o de veículos construídos pelas montadoras
e vendidos ao público em regime de livre concorrência, já o secundário seria o de peças
de reposição, destinadas a recompor o visual e as características originais de cada
automóvel.
Quanto ao questionamento acima acerca da existência ou não de distinção entre
o mercado de automóveis 0 km e posteriormente de autopeças de reposição, o INPI
defendeu-se dizendo que tanto a legislação brasileira pertinente à propriedade
intelectual, quanto o próprio órgão responsável pelo registro dos mais variados pedidos
de tutela sobre os desenhos industriais e patentes não levam em consideração a distinção
feita exclusivamente pelo direito da concorrência, de modo a entender que não existe
60
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para a lei e para aquele órgão registral divisão entre mercado primário ou secundário de
peças de reposição ou afins, assim afirmando:
A Lei nº 9.279, de 1996, não autoriza o INPI a analisar o pedido de registro
de desenho industrial à luz da distinção de mercados primário e secundário.
Essa é uma diferenciação pertinente no âmbito do direito concorrencial, mas
irrelevante ao processo de concessão do registro de desenho industrial 61.

Para respaldar e conferir veracidade ao seu posicionamento, o INPI analisou os
termos do disposto nos artigos 42, 43 e 109 da LPI62 (Lei nº 9.279/1996), tais
dispositivos regulam os direitos sobre os registros de patente conferidos pelo INPI,
elencando a quem são oponíveis (art. 42) e a quem não são oponíveis (Art.43), assim
como, tratam de um vício que cometeu o legislador e foi sanado com o texto do art. 109
da lei, em que devido à ausência de especificação sobre os direitos e deveres pertinentes
ao registro de desenho industrial, optou o legislativo por limitar-se a dizer que “aplicase no que couber as disposições dos artigos 42 e 43 aos registros efetuados sobre
desenhos industriais”, deixando assim de pormenorizar as questões referentes ao
registro de design industrial.
Nesse sentido, para mais informar segue abaixo o disposto em cada um dos
artigos em comento:
Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o
seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar
com estes propósitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto
obtido diretamente por processo patenteado. § 1º Ao titular da patente é
assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que
outros pratiquem os atos referidos neste artigo. § 2º Ocorrerá violação de
direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor
ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica,
que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele
protegido pela patente.
Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica: I - aos atos praticados por
terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial,
desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da
patente; II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade
experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou
tecnológicas; III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição
médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem
como ao medicamento assim preparado; IV - a produto fabricado de acordo
com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado
interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento; V - a
terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem,
sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de
variação ou propagação para obter outros produtos; e VI - a terceiros que, no
caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em
circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido
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introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor
de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para
multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. VII - aos
atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção
protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações,
dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de
comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e
comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos
estipulados no art. 40.
Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro
validamente concedido.
Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que
couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43 63.

Assim, diante da simples leitura dos presentes artigos é possível perceber que o
INPI agiu corretamente ao não fazer distinções sobre eventuais mercados como
primário ou secundários, uma vez que a própria lei não o fez. Entretanto, cabe ressaltar,
que a legislação referente à propriedade intelectual é comumente destinada à proteção
da produção farmacêutica e, a partir dela, os demais setores pedem proteção, como é
possível perceber da própria redação do presente dispositivo, onde se utilizam os temos:
experimentos, medicamentos, médicos, matéria viva, entre outros.
Desse modo, não é possível esperar que o legislador tenha pensado em todas as
possíveis utilizações que a legislação teria a partir de 1996, sendo, ademais, importante
lembrar que os meios judiciais aqui estudados e que levaram ao encerramento do uso de
desenhos industriais na produção de objetos para aplicação a veículos automotores
sequer haviam sido impetradas.
Nesse sentido, caberia talvez ao legislador incutir as especificações pertinentes
aos desenhos industriais aplicados aos automóveis na lei que tratava da inovação
estimulada especificamente para eles, ou seja, o Inovar-Auto, ou talvez fazer tais
especificações, conforme é clamado em outros ordenamentos jurídicos, no bojo da
própria Lei de Propriedade Industrial. Dessa forma, caberia ao INPI a simples aplicação
do disposto legal, respeitando suas funções, sem causar transtornos às partes e acima de
tudo sem limitar a concorrência.
Nesse sentido, concluiu o órgão registrante que:
O raciocínio está pautado em compreensão de que o exercício do direito de
propriedade industrial no mercado secundário constitui de plano um ato
ilícito. Esse raciocínio não é compartilhado pelo INPI. O ajuizamento de uma
demanda judicial para impedir que terceiro sem autorização reproduza um
desenho industrial, no mercado secundário, é um exercício legítimo de defesa
do direito de propriedade. Para o INPI, é irrelevante a distinção entre
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mercados primário e secundário quando exerce a sua atividade finalística. A
justificativa reside no fato de que a Lei nº 9.279, 1996, não limita o exercício
do direito de propriedade a um ou outro mercado 64.

Seguindo com seu raciocínio, o INPI, provendo as respostas às perguntas a ele
direcionadas, deparou-se com o questionamento acerca da duração do prazo no que se
refere às autopeças, objeto de registro, cujo período seria passível de extensão dos 10
anos (base), para possíveis 25 anos após três renovações quinquenais65.
Aqui, o questionamento se referia a eventuais práticas de evergreening
suscitadas durante o processo.66 Verifica-se então em quais aspectos levantaram-se
suspeitas sobre o ato acima citato durante a análise dos autos:
Modelos de automóveis das montadoras mudam periodicamente, tem-se que,
a respeito da mudança periódica dos modelos de automóveis, o Cade
solicitou que as Representadas apresentassem quais deles teriam sido
produzidos de 2000 a 2011. Novamente usa-se a Volkswagen como exemplo
apesar de todas as demais empresas possuírem exatamente as mesmas
características abaixo referidas. Em relação à VW, tal empresa lançou
diversos modelos de automóveis. Apenas na resposta enviada ao Cade, a
empresa relatou 20 (vinte) gerações diferentes em 11 (onze) anos (uma
geração distinta a cada quase seis meses). Cada modelo citado na resposta, no
período solicitado, foi brindado com cerca de 3 (três) gerações. Em tais
modelos, há peças que não sofreram alteração no período intergeracional.
Todavia, tais peças que se mantiveram idênticas representam, ao que se
verifica relatado no gráfico, como uma minoria de peças, embora relevantes.
Por outro lado, quando a empresa faz o registro de desenho industrial global
de cada um desses automóveis, conforme demonstrado acima, tais registros,
certamente, contemplam as exatas peças que já eram objeto de desenhos
industriais prévios, cuja inovação é absoluta e obviamente nula o que,
necessariamente, retardará o seu ingresso no domínio público. Portanto, as
montadoras, a partir de tal estratégia, conseguem, de forma extremamente
articulada, registrar duplamente (“reproteger”) a mesma peça, ao incluí-la em
outro conjunto de desenho industrial67.

Diante dos fatos acima narrados, apresentou-se um gráfico, abaixo reproduzido.
Em amarelo estão representados os veículos da marca VW que mudaram de geração,
mas tiveram componentes que restaram inalterados, reforçando a tese de tentativa de
perpetuação da proteção dos desenhos via evergreening, a saber:

64

Advocacia Geral da União (AGU). Parecer nº 0046-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.
Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por
3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada. Lei nº 9.279/1996. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9279.htm >. Acesso em: 28/5/2018.
66
Refere-se à alegação de que as montadoras estariam realizando práticas escusas nas quais não se
promove inovação nos veículos e mesmo assim registram-se componentes como novos graças à mudança
geracional.
67
Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51. Nota técnica. P. 81.
65

77

Fonte: Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51. Nota técnica. P. 82.

Suscita-se na análise (CADE) que alguns modelos sofrem mudanças de geração,
outros apenas facelifts68, em que apenas se mudam elementos na dianteira ou na traseira
desses automóveis para mantê-los “atuais”, enquanto uma mudança completa não é
realizada. Sendo assim, suscita-se que durante esses períodos geracionais e com
mudanças pontuais seja possível à montadora fazer registros de elementos que não
foram alterados na carroceria, perpetrando no tempo a proteção de determinado modelo.
Feitos tais comentários, percebe-se nas explicações emitidas pelo INPI que o
mesmo rechaça qualquer hipótese de evergreening nos registros realizados referentes a
automóveis ou autopartes, informando, ademais, que não houve proteção de qualquer
autoparte por período igual ou superior aos 25 anos permitidos por lei.
Suscita o mesmo órgão que não é passível de crítica o período de vigência da
proteção registral do desenho industrial, uma vez que o caráter geral da sua aplicação
poderá causar efeitos nocivos em outros mercados em caso de redução do prazo e cita a
68
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título de exemplo a indústria de móveis, muito popular e importante no Brasil, cuja
quantidade de registros sobre design é alta e poderia haver prejuízos em caso de
diminuição da proteção temporal69.
Logo, em seguida, o órgão de defesa da concorrência questiona o registral sobre
outros possíveis produtos onde se possa considerar a existência de mercados primário e
secundário, sendo informado a título de exemplo sobre liquidificadores, em que a Marca
Arno S/A faz o registro dos copos de liquidificadores como desenho industrial de peça
componente do todo, gerando no mercado secundário o chamado efeito “lock-in” para o
consumidor na obrigação de permanecer ligado à marca, quando da necessidade de
peças de reposição (Ibidem, p. 5-6).
Entretanto, quanto a esse tipo de comparação, entende-se não ser possível de ser
levada a cabo na análise do processo em tela, uma vez que, quando se trata de aparelhos
eletrodomésticos no geral, o custo destes bens tanto para sua aquisição quanto para sua
reparação são infinitamente menores dos de um automóvel, sendo mais provável que o
consumidor opte por fazer a troca destes bens em caso de defeito, o que normalmente
não ocorre com o proprietário de um carro, além de não estar “preso” a um plano de
revisões caras e periódicas à montadora para ter acesso à garantia.
É mais provável, ademais, tendo em vista a rotatividade do mercado, que o
consumidor tenha preferência por adquirir um novo bem em lugar de consertar o antigo,
caso o valor do conserto seja mais alto do que ele considera justo. Além disso, nesse
setor não se fala em escassez de peças de reposição, como no caso dos automóveis.
Desse modo, no caso de um copo de liquidificador como é o caso elencado pelo órgão
registrante, os preços no geral variam entre trinta e quarenta reais 70 para substituição.
Essa quantia é consideravelmente menor do que a de um para-choque ou lanterna, como
será mostrado a seguir, lembrando também que no geral esses itens não são passíveis de
proteção por seguro, o que também se reflete no preço de manutenção de um automóvel.
Seguindo a análise do documento emanado pelo INPI, chega-se ao ponto em que
se discute a influência do chamado “efeito lock-in” sobre as autopeças e sua correlação
com o registro de desenhos industriais das autopartes. Nesse sentido, primeiramente o
parecer explica que:
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[...] por efeito lock-in no comércio de autopeças, entende-se a falta de opção
do consumidor para adquirir as peças de reposição, posto que ele se encontra
“preso” à montadora, que detém o registro de desenho industrial (Ibidem, p.
6).

Explicando, o parecer, nesse sentido que o efeito do qual se trata neste tópico
não é nocivo à concorrência, pelo contrário, seria resultado de direitos conferidos
àquele que realizou pesquisas e inovou diante daquele mercado, conclui:
O efeito lock-in não constitui per se um abuso de direito, e é absolutamente
normal que isso ocorra quando se fala em propriedade industrial. Por
exemplo, o consumidor do veículo x da Ford está obrigado a adquirir as
peças de reposição fabricadas pela própria empresa, ou terceiros licenciados.
Quem criou esse veículo foi a própria Ford. Ela criou o mercado de suas
peças. A falta de opção do consumidor é relativa, pois ele poderia ter optado
por adquirir o veículo de outra empresa (Ibidem, p. 6).

Conforme se extrai do fragmento de texto acima, é possível perceber certo
descaso quanto ao consumidor, já que, ignorando a condição assimétrica deste com
relação à empresa e ao mercado, considera-se que o consumidor é livre para escolher
entre as montadoras no mercado primário e que por isso estaria sujeito à sua escolha
inicial no mercado secundário, o que a priori estaria correto e sem qualquer problema se
não fosse a preocupação iminente com a falta de peças de reposição, vícios de projeto e
a demora em consertar o veículo quando ocorrem tais situações.
Agora se considerem essas questões: tomando por base os veículos da marca
Ford conforme exemplificado pelo autor do texto do INPI, tem-se pelo menos 127 casos
em julgamento ou julgados pelo TJ-SP71, em que se discutem ausência de peças de
reposição, demora e prejuízos ao consumidor de determinados modelos. Também são
notórios alguns vícios de projeto ao qual os prejuízos são sentidos apenas pelo
consumidor, como seria o caso dos problemas relatados com o câmbio automático de
dupla embreagem chamado “powershift” (AUTOESPORTE, 2016) da montadora Ford
e em problemas relatados com o catalizador, mangueira do radiador, entre outros na
pick-up Ford Ranger (FORD, 2013).
Diante disso, argumenta-se: não é possível deixar o consumidor em situação de
tamanha desvantagem, ficando claro de igual maneira que as ocasiões em que há o
desabastecimento de peças é recorrente conforme já trabalhado e noticiado neste texto.
Nesses casos resta configurada situação de abuso:
O abuso de direito, nesse caso, configura-se quando alguém produz o efeito
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mediante meios ilícitos, ou com o uso desproporcional do seu poderio
lock-in econômico. Se o efeito foi alcançado mediante o uso legítimo da
criatividade lock-in humana, não se verifica, a princípio, o abuso de direito72.

Entende-se que se trata de abuso uma vez que, a partir da aquisição do veículo,
geram-se uma série de custos que são inerentes a sua manutenção, como gastos com
revisão, limpeza, troca de peças, que representam custos constantes e sujeitam o
consumidor a suportar, dentro da normalidade do uso e desgaste do bem. Se esse sujeito
de direito se depara, ademais, com a escassez de peças, descaso de algumas montadoras,
demora, vícios no projeto, elementos esses que poderiam ser atenuados com a atuação
dos FIAPs, sua posição não estaria demasiado frágil no sistema jurídico?
Reconhece o INPI que:
Reconhece-se que o consumidor pode vir a ser prejudicado, pela falta de
opções de escolha. Todavia, o mercado é tão dinâmico que ele talvez se
autorregule impedindo abusos. O consumidor que se sentir vítima do abuso
decorrente de um preço elevado de peça de reposição deixará de ser fiel à
empresa, por ocasião da aquisição do próximo bem no mercado primário 73.

Quanto à autorregulação do mercado de automóveis e autopeças, entende-se ser
bastante temerária essa maneira de enxergar a temática, uma vez que, além dos
prejuízos decorrentes de todo o efeito lock-in gerado com a compra do bem, poderão
ocorrer casos em que se dá o abandono do veículo (G1, 2009), situação bastante
prejudicial tanto para a comunidade como ao meio ambiente, para ir além dos efeitos
individuais que suporta o proprietário do veículo.
Ao final de suas apreciações sobre o tema, o INPI informa que não vê como
abuso de direito em si a questão do efeito lock-in e que considera que poderá haver
alternativas para a questão no âmbito dos automóveis, desde que estas não afetem o
direito sobre o desenho industrial das montadoras.
Conforme citado linhas acima, a possível prática de evergreening foi
questionada diretamente ao INPI, que se posicionou explicando que:
[...] por evergreening, entende-se o conjunto de estratégias que os titulares de
patentes adotam para estender a vigência de seus direitos. Isso ocorre,
inclusive, por meio de depósito de pedidos de patentes incrementais
desprovidas de novidade com a finalidade de extensão de direitos. Trata-se de
um abuso de direito com efeitos danosos ao sistema de propriedade
industrial. O desenho industrial, ao contrário de patente, não promove a
proteção de uma inovação tecnológica, mas de um efeito estético aplicado a
um objeto. Por isso, o depositante do desenho industrial não promove uma
72
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inovação incremental carente de novidade sobre um bem. Quando se associa
o evergreening ao desenho industrial, na discussão envolvendo autopeças,
pretende-se dizer que um registro não é tão diferente do outro. Assim, o
registro de diferentes para-choques seria promovido com a finalidade de
extensão do direito. Esse raciocínio não é compartilhado pelo INPI.74.

Nesse sentido, posiciona-se o órgão afirmando que tais práticas não se aplicam
ao desenho industrial de autopeças, principalmente porque quando se registram
componentes de veículos como para-choques dentre outros itens estéticos, não se teria o
escopo de estender a proteção, mas sim promover o novo design conferido pelos
facelifts enquanto não ocorrem mudanças geracionais no modelo do automóvel. A título
de exemplo, pode-se demonstrar nas dianteiras dos veículos abaixo:

Fonte: Google Imagens. Modelo: VW Jetta 2011-2015.

As imagens acima correspondem ao veículo VW Jetta, o primeiro seria o modelo
lançado em 2011, já o segundo resultado de um facelift apresentado em 2015, ambos
mantêm a forma e o estilo externos já conhecidos desse modelo, então seria possível
entender que caso a marca tenha recorrido ao INPI para registrar quaisquer
componentes estéticos novos diante dessa modalidade de formas e cores, esta prática
poderia ser considerada evergreening, uma vez que as mudanças são quase
imperceptíveis.
Feitos esses comentários sobre a possibilidade de mudanças sutis e seus registros
com a finalidade de perpetuar o direito sobre desenhos industriais e rechaçada a
hipótese pelo INPI, seguiram-se com os questionamentos que impulsionavam o
processo administrativo até então, tratando nesse ponto da possibilidade de se registrar
somente o objeto complexo como um todo ou somente as autopartes, com a finalidade
de se obter maior prazo na proteção do desenho industrial de automóveis.
Diante desse questionamento, afirma o INPI, inclusive com o auxílio de imagens
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que é comum para as montadoras registrar o objeto complexo como um todo, assim
como as autopeças, de forma que entende “não haver nada de estranho em registrar
partes de um objeto como desenho industrial. Isso é absolutamente comum em desenho
industrial e não constitui uma estratégia para distorcer o comércio”75.
Pelo contrário, afirma o mesmo órgão registrante que:
Nesta linha, deduz-se ser registrável o desenho quando constitui ou modifica
as qualidades estéticas ou artísticas de um objeto, ou seu caráter ornamental
(não funcional) de maneira a produzir uma nova forma, quanto a
características tridimensionais ou à combinação de linhas e cores com relação
às características bidimensionais. Alie-se a isso o propósito industrial76.

Prossegue sua análise a favor do registro de desenhos industriais tanto do todo
quanto de equipamentos pertencentes aos automóveis, defendendo que aos moldes do
que dispõe o art. 9577 da LPI é que aquela forma nova e ornamental deve ser “isolada do
produto em si, perfeita e acabada, gerando assim capacidade e elegibilidade para o
registro”.
Contudo, pontua o INPI em seu entendimento que partes que são fabricadas e
comercializadas separadamente ao produto principal, são passíveis de registro sem
qualquer óbice, uma vez que, mesmo destacadas da carroceria seriam identificáveis por
si respeitando assim as imposições para registro da norma vigente sobre o tema,
utilizando-se

para

firmar

suas

ideias

o

parecer

nº

0044-2016-

AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, em que o órgão responsável trata da reposição
de pneus de um automóvel, exemplo que, acredita-se, não se encaixa ao caso em estudo,
uma vez que desenhos de pneus não são registráveis e há no mercado várias marcas e
opções de pneus para os mais variados tipos de automóveis.
Nesse ponto, respalda-se no entendimento de Silveira que “peças isoladas e
encaixáveis no conjunto por si, não constituem desenho industrial protegível, por não
serem distintivas” (SILVEIRA, 2015, p. 115) nos moldes do que também afirma o art.
97 da lei em estudo que diz: “o desenho industrial é considerado original quando dele
resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores”. Ou
seja, a característica da distintividade remete ao reconhecimento do consumidor
comum: uma autopeça destacada do todo não é facilmente reconhecível, por necessitar
75
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do restante da carroceria para compor sua utilidade.
Retomando o exemplo dos pneus trazido há pouco de que com o tempo de uso e
desgaste demandam reposição, informando que os proprietários mais zelosos visando à
reparação do objeto complexo que adquiriram em concessionária buscam por
determinada marca, modelo, tamanho, design para recompor a aparência original que
veio de fábrica. Contudo, pensa-se ser este um exemplo um pouco esdrúxulo de bem
passível de registro, uma vez que é produzido de forma independente para cada veículo
e que cada modelo roda com uma medida de pneu, cabendo inclusive ser alterada de
acordo com a vontade do proprietário e para isso existem diversos fabricantes que
produzem tal bem, ofertando uma gama interessante de pneus destinados a recompor a
eficiência e segurança do automóvel. Seria, portanto, um caso diferente das autopeças,
em que por restrição de design não se promove a concorrência no setor.
Para que fique clara a questão do exemplo dos pneus e sua falta de encaixe com
o Processo Administrativo ao qual se debruçou neste estudo, veja o exemplo a seguir: a
família deste autor possui determinado veículo automotor cuja necessidade de pneus
recentemente se impôs, sendo necessária para encaixe perfeito no modelo a medida
215/50 R17, desse modo, caso o consumidor esteja insatisfeito com o desempenho de
determinada marca (como foi o caso), ele pode escolher outra entre as diversas que
estão operando no mercado. Somente a título de exemplo, pode-se citar: Pirelli,
Bridgestone, Firestone, Michelin, Continental, entre outras, promovendo a liberdade no
momento da reposição daquele determinado objeto, o que certamente poderia ocorrer
com as autopeças de reposição, caso o mercado secundário fosse autorizado a produzir
com a mesma liberdade.
Conclui-se ao final que, mesmo respaldadas pelo texto legal em sua
interpretação mais restritiva, as ponderações feitas pelo INPI são passíveis de
contra-argumentação com elementos trazidos no próprio processo, além de dados
empíricos e do entendimento da doutrina trazidos aqui.
3.5. Setor automotivo e os problemas de peças de reposição
Conforme já referido, o presente estudo se presta a estudar a relação entre o
comércio de veículos novos pelas montadoras e a possibilidade de coexistência com
mercado de peças de reposição, cuja autonomia se viu restrita no Brasil após o início
dos anos 2000, já que seu objeto é a proteção dos direitos industriais no setor
automotivo, consideradas as intersecções e inter-relações desses direitos com aqueles
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relativos à concorrência e ao consumidor.
Diante de uma perspectiva histórica já apresentada, tem-se que em outras partes
do globo, como Europa e países, como Estados Unidos e Austrália, antes mesmo da
questão chegar às portas dos órgãos competentes no Brasil, a questão do fornecimento
paralelo de peças já demandava reflexão entre tribunais e associações de fornecedores
de autopeças, ambos preocupados com o futuro da questão e quanto ao risco de
monopólio, caso não houvesse um desfecho favorável aos revendedores de autopeças.
Então, conforme afirmado em linhas anteriores, o caso deparado aqui se trata de
uma ruptura histórica de convivência harmônica entre o mercado original de peças para
automóveis e o mercado secundário de fornecimento destas, o primeiro, representado
pelas montadoras de veículos e suas licenciadas, e o segundo pelas empresas que
fornecem peças de reposição para os veículos já comercializados.
Depreende-se então dos fatos narrados até aqui que não se encontravam
problemas relacionados ao direito de um desenvolvedor em conferir a determinado
empresário privilégio de produção sobre peças de reposição para seus produtos, sendo
para isso respeitados os direitos daquele que sobre tais bens possuísse registro ou
patente mediante a devida compensação financeira a título de direitos intelectuais e
observando-se, para isso, um conjunto de requisitos necessários para que tal
componente se fixasse ao produto complexo (veículo), restaurando assim sua aparência
original.
Contudo, o que de fato ocorre é que, como conta a história, a implementação de
ambos os setores (primário e secundário) em âmbito nacional se deu em períodos
próximos e como se sabe, nessa fase inicial, a produção de veículos se amparou em um
mercado de peças paralelas de reposição para que não se dependesse apenas da
importação de peças originais na reparação aos veículos aqui montados. Sendo assim, de
acordo com os parâmetros internacionais, poderia gerar estranheza o fato de que sempre
foi aceita a produção independente de autopeças e a partir de uma determinada data, isso
passou a ocasionar conflito entre comerciantes, conforme comentado brevemente no
capítulo 2, no caso FIAT, Volkswagen e Ford, examinado pelo CADE.78
Dito isso e sabendo que a convivência pacífica entre fornecedores oficiais e não
oficiais de autopeças restou prejudicada a partir dos anos 2000, deu-se a necessidade do
estudo das demandas extrajudiciais impostas às fornecedoras de autopeças, requerendo
dentre outros pedidos que cessassem imediatamente a produção e comercialização
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desses componentes como se verá adiante.
3.6. Autopeças: o caso da FORD, FIAT e VOLKSWAGEN
Junto ao CADE foi promovida pela ANFAPE a representação administrativa nº
08012.002673/2007-51, por entender tratar-se de infração à ordem econômica provocada
pelas montadoras, ao restringir o comércio de autopeças por empresas não autorizadas,
prejudicando assim o consumidor e o direito de concorrência.
Nesse sentido, narra-se a inicial que: a marca Volkswagen, pioneira nas ações
anticompetitivas, ingressou no judiciário perante a empresa Auto Trend Peças e
Acessórios visando ao fim do uso das marcas de veículos “Polo, Gol, Fox, Volkswagen e
o uso de sua abreviatura VW”, assim como, o logotipo da marca, além dos desenhos
industriais das lanternas e faróis objeto de registro sob os nº DI6401072-4, DI64010732, DI6502499-0, DI6502498-2, DI6502488-5 e DI6502500-8.
Não obstante os pedidos acima, requereu de igual maneira, o impedimento da
utilização de quaisquer sinais ou designs semelhantes, além da determinação do
recolhimento dos produtos já fabricados e indenização pelo uso das marcas e desenhos
industriais registrados, bem como pelos atos de concorrência desleal praticados.
Da mesma forma, a montadora de automóveis FIAT, se utilizando de notificação
extrajudicial direcionada em face de Centauro Indústria e Comércio LTDA., requereu à
notificada que, além de cessar a comercialização de quaisquer produtos que contivessem
seus desenhos industriais e marcas, enviasse relatório pormenorizado dos últimos 5
(cinco) anos acerca dos produtos contrafeitos e entregasse todo o estoque desses
produtos, inclusive os que estivessem expostos em suas prateleiras.
Ao final, tem-se a FORD, ingressando com duas ações judiciais, a primeira
contra RCD Autopartes e Vidros LTDA. e RCD Comércio e Indústria LTDA., a
segunda em desfavor da Auto Trend Peças e Acessórios, em que a marca visou impedir
o comércio de calotas de veículos que detinham desenho industrial que se assemelhe aos
por ela comercializados, assim como quaisquer acessórios e componentes que levem o
logotipo da marca e, em decorrência desse pedido, também requereu que fosse estipulada
multa diária no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento,
além do recolhimento das máquinas e moldes industriais utilizados na confecção de tais
componentes.
Diante do narrado, é possível perceber que a questão afetou de maneira muito
intensa os produtores e comerciantes de autopeças que não detinham a licença para o
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uso dos desenhos industriais e marcas, levando muitos deles ao fechamento de suas
empresas, pois, como se viu, além da cessação do comércio e multa, alguns dos pedidos
foram além, requerendo apreensão de moldes e máquinas que manufaturam as peças
objeto de proteção.
3.7. Cópia de projetos completos: Jaguar Land Rover
Quando se refere à cópia de componentes de veículos, como aduzido ao longo
deste trabalho, tem-se a ingerência de pelo menos três ramos do direito já trabalhados e
cujo objetivo maior é regulamentar as práticas comerciais reduzindo assim sob sua ótica
o chamado monopólio.
Nesse raciocínio, diante das questões que se relacionam com o comércio de
veículos e sua produção, não somente a reprodução de peças preocupa as montadoras,
mas também a reprodução de veículos inteiros, como é o caso do já citado Range Rover
Evoque, veículo produzido e comercializado pela marca Jaguar Land Rover e que dentre
outros modelos citados acima tiveram seus designs completamente copiados,
fidelizando-se até mesmo a linhas e formas dos originais.
Diante disso, quando se trata da questão das cópias completas de veículos
automotores, não há grande dificuldade em defender o chamado trade dress79 e o
estímulo ao uso devido das marcas e seus desenhos industriais, todos os argumentos
motivados pela qualidade do produto, investimentos aplicados sobre o projeto deste,
dentre outros diversos, que quando contemplados diante do automóvel contrafeito,
tornam-se grandes argumentos contra tal tipo de comércio e a exemplo disso pode-se
citar: a segurança, o desempenho, a qualidade do projeto, robustez, peças de reposição,
número de concessionárias e outros que tornam os preços aparentemente atraentes uma
questão de menor importância.
Tomando como base o caso da Jaguar, tanto em matéria de ficha técnica80,
quanto estrutura, solidez de projeto, componentes de segurança, entre outros, é possível
notar, que o consumidor final, não leva vantagem alguma ao investir um valor menor
nesse tipo de veículo, pois se submete a uma condição de risco, uma vez que é notório
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Trade Dress ou, como também é denominado no Brasil, o conjunto imagem é o conjunto de
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que veículos contrafeitos são menos preocupados quanto a montagem, qualidade de
peças e segurança.
Quando se utiliza da informação acima, não se usa de forma desarrazoada pois,
para os veículos automotores produzidos em âmbito mundial, existem testes, como o
chamado Latin NCAP para automóveis produzidos e comercializados na América Latina
e Caribe, cujos principais objetivos são:
Oferecer aos consumidores da América Latina e do Caribe avaliações
independentes e imparciais de segurança dos carros novos; estimular os
fabricantes a melhorarem o desempenho em segurança de seus veículos à
venda na região da América Latina e do Caribe; incentivar os governos da
América Latina e do Caribe a aplicarem as regulamentações exigidas pelas
Nações Unidas quanto aos testes de colisão para os veículos de passageiros81.

Portanto, essa avaliação submete os veículos automotores produzidos em
diversos continentes a colisões como batidas frontais e laterais, no caso da América
Latina, o que de antemão já comporta uma crítica aos Estados que aqui se situam, pois
diferentemente dos aplicados na Europa, os exames aqui promovidos englobam
avaliações apenas quanto a colisões frontais e laterais, diferentemente do que se vê na
modalidade europeia, em que são testadas batidas do tipo poste, com efeito chicote e
pedestres, aumentando de maneira substancial o padrão de segurança dos automóveis
que lá trafegam.82
Feitos esses comentários sobre os testes de segurança praticados no continente
Latino-Americano e Europeu, volta-se aos comentários sobre o veículo chinês
contrafeito denominado X7 da marca LandWind, referido anteriormente. No caso desse
automóvel, tem-se que a marca chinesa optou por utilizar um motor 2.0 litros, servido
de turbocompressor, que garante a ele uma potência de 190 cavalos e 25,6 quilos de
torque, acoplados a duas possibilidades de câmbio: sendo um manual de seis marchas e
outra automática de oito.
É válido comentar que para os padrões existentes atualmente, trata-se de um
veículo bastante competitivo, se levar em conta os dados trazidos acima, pois a maioria
dos SUV (Sport Utility Vehicle) segue os mesmos padrões de potência e torque,
variando entre 150 e 200 cavalos de potência. Entretanto, não apenas de fatores técnicos
compõe-se um bom automóvel, sendo somado a eles: o preço para compra e revenda,
manutenção, número de concessionárias disponíveis, dentre outros, e como se tem
81
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notícia, os veículos chineses são considerados demasiadamente mal construídos pela
mídia especializada, incluindo a isso fatores como as péssimas notas alcançadas em
testes de segurança, como no mencionado acima (MUNIZ, 2015). Tais características
acabam por enfraquecer o argumento encontrado no preço menor a ser pago por esses
veículos.
Concluída a abordagem sobre a cópia de veículos inteiros, assim como sobre
custos e preços para se manter um automóvel no Brasil, levando em conta o parecer dos
mais variados órgãos além do próprio Cade, há a seguir a abordagem sobre o
aprendizado que se pôde ter diante das análises que outros países fizeram sobre a
temática aqui abordada, de tal forma que ao final, possa-se entender o porquê de nosso
posicionamento contra a decisão tomada pelo Cade e, consequentemente, a favor da
liberalização do comércio de peças de reposição produzidas pelos FIAPs.
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Capítulo 4: Abordagem de direito comparado: o direito
europeu, estadunidense e brasileiro
4.1. O direito de propriedade intelectual e os sistemas estadunidense e europeu
Por se tratarem de sistemas muito importantes para o embasamento nacional no
que se refere às peças de reposição em automóveis e por terem estudado e contribuído
para criar os modelos atuais que tratam de propriedade intelectual e do direito da
concorrência, os ordenamentos citados neste subitem são frequentemente tomados por
base pelos órgãos brasileiros que tratam do tema.
Assim, tanto a Corte Europeia quanto os dispositivos norte-americanos, como o
Right to Repair, são modelos de jurisprudência e tentativa de ímpetos legislativos que
fomentam este trabalho e suas discussões de modo a não passarem despercebidos por
estas páginas.
Conforme foi visto em linhas anteriores, por impulso estadunidense, deu-se o
início às discussões que se encerraram com a inclusão de temas referentes à propriedade
intelectual em âmbito da OMC, e isso é da mais alta importância para os debates
promovidos e a serem proporcionados por este e futuros trabalhos em âmbito de
doutoramento, pois, o berço dos embates acerca de direito de concorrência e
propriedade intelectual também trata de temas acerca da reparação de equipamentos
vinculados desde a softwares a veículos automotores.
Nesse sentido, movidos pelos ventos de liberdade econômica promovidos pelo
Sherman Act de 1890, serão tratados nas próximas linhas desse ímpeto legislativo
norte-americano, que é considerado pioneiro em matéria de direito da concorrência
(LILLA, 2013, p. 120).
O Sherman Act foi concebido para ser uma carta abrangente de liberdade
econômica destinada a preservar a livre concorrência como regra de
comércio. Baseia-se na premissa de que a interação irrestrita das forças
competitivas produzirá a melhor alocação de recursos econômicos, a preços
mais baixos, com mais qualidade e maior progresso material, ao mesmo
tempo em que proporcionará um ambiente condutor da preservação de nossa
democracia, instituições políticas e sociais. Mas mesmo que essa premissa
fosse questionada, a política inequivocamente estabelecida pela Lei é a
concorrência. E, para este fim, proíbe "Todo contrato, combinação ou
conspiração, em restrição ao comércio ou comércio entre os vários Estados".
Embora esta proibição seja literalmente abrangente, os tribunais
interpretaram isso como excluindo apenas os contratos ou combinações que
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"desrespeitosamente" restringem a concorrência 83.

Como bem assevera Lilla, “a carta compreende a liberdade econômica de modo
a assegurar uma melhor alocação dos recursos, menores preços, mais qualidade e maior
progresso material”. Para o autor, o Sherman Act é o primeiro estatuto legal de defesa
da concorrência a obter relevância, sendo aprovado em resposta à crescente sensação de
descontentamento popular com a formação dos chamados trustes, que eram uma forma
de organização empresarial que se caracterizava pela concentração do controle
econômico das atividades produtivas num pequeno grupo de pessoas” (LILLA, 2013, p.
120).
Referida legislação tem como objetivo primeiramente em sua Seção 1 dispor
sobre controle de acordos e contratos capazes de restringir a concorrência, afirmando
que: “Todo contrato, combinação em forma de truste ou qualquer outra forma, ou
conspiração para restringir o comércio entre os diversos estados ou com nações
estrangeiras é declarada ilegal”, em seguida, na Seção de número 2 o dispositivo avança
em seus objetivos visando impedir que se perpetuem práticas unilaterais de restrição à
concorrência com objetivo de monopolizar mercados ou que ao fim e ao cabo tentem
fazê-lo, assim legislando “Toda pessoa que monopolize ou tente monopolizar, ou
combine ou conspire com outra pessoa ou pessoas para monopolizar qualquer ramo da
indústria ou do comércio entre os diversos estados ou com nações estrangeiras será
considerada culpada (...)”84.
Aos moldes do que interessa aos nossos estudos, além de salientar os objetivos
pautados na livre concorrência, a lei norte-americana de 1890 já previa total repúdio a
condutas que eventualmente resultassem em restrição à concorrência, fomento ao
monopólio e, com isso, viabilizassem o controle econômico de atividades produtivas.
Ato contínuo, no ano de 1914, foram aprovados o Clayton Act em conjunto com
o Federal Trade Commission Act, cujos objetivos pormenorizam os referidos pelo ato
legislativo anterior, adicionando a ele o controle de práticas antitruste, tais como:
discriminação de preços, formação de contratos de exclusividade, vendas casadas,
fusões e aquisições com objetivo de restringir a concorrência, todos com o objetivo de
solidificar o sistema norte-americano de modo a afastar práticas anticompetitivas
(LILLA, 2013. P. 121).
83

Cornell Law School. NORTHERN PACIFIC RAILWAY COMPANY and Northwestern Improvement
Company, Appellants v. UNITED STATES of America
84
The Sherman Antitrust Act (1890).

91

Aos moldes do que foi realizado nesse caso sobre as autopeças de reposição no
mercado nacional, os juristas norte-americanos adotam o chamado rule of reason ou
regra da razão para analisar de acordo com as especificidades de cada caso a pertinência
ou não das regras acerca do afastamento de práticas anticompetitivas, promovendo
exame detalhado dos efeitos econômicos sobre determinado mercado relevante.
Nos termos do que ensina Lilla, as autoridades responsáveis por investigar
condutas anticompetitivas nos EUA são o Department of Justice (DOJ) e a Federal
Trade Commission (FTC), com competências exclusivas e concorrentes atuando de
forma conjunta quando demandado pela matéria a elas submetida (LILLA, 2013, p.
122).
É interessante notar diante das pesquisas feitas pelo autor em comento e pela
bibliografia de base por ele indicada que, no início do século XX, havia uma
preponderância quando se falava em direitos de propriedade intelectual x direito da
concorrência, de modo que os tribunais norte-americanos entendiam haver um conflito
entre esses direitos, o que ocasionava uma recusa em condenar práticas de exploração
monopolísticas proporcionadas pelo registro de patentes.
A partir de tal comentário, Lilla percebe a partir do estudo da decisão da
suprema corte norte-americana no caso Henry v. A.B.Dick Co., 224 U.S. 1 (1912) que
vendas casadas ou “tying arrangements” eram aceitos pelos tribunais, considerando-os
ato contínuo como exploração legítima da patente (Ibidem, p, 123).
Para Camelier, “a venda casada é definida usualmente na doutrina como o ato de
subordinar ou impingir ao adquirente de um bem ou serviço a aquisição de outro bem
ou serviço por ele não querido ou que necessariamente tencionava comprar” (SILVA<
2012, p. 64).
Mas será que seria possível considerar a questão das autopeças como um ato de
“venda casada”?! Alguns requisitos parecem se encaixar no caso das peças de
reposição, sendo eles: dois produtos ou serviços separados; poder de mercado;
existência de coerção; geração de efeitos anticompetitivos; ausência de justificativas
econômicas (RIBAS, 2011, p. 8).
Primeiramente, no caso de dois produtos separados, tem-se que diferentemente
do que exemplificam Paula A. Forgioni e Calixto Salomão Filho (Ibidem, p. 61-62), em
automóveis quando da sua comercialização, não é possível a venda faltando
componentes, ou seja, diferentemente de um par de sapatos, em que é lícito vender o par
em detrimento de um dos sapatos de acordo com a necessidade do consumidor, nos
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automóveis, os produtos vêm completos de fábrica, contendo bancos, retrovisores, parachoques, etc.
No caso da discussão proposta, seria correto pensar que haveria venda casada
quando da compra de um automóvel, pois não se presumiria que o consumidor tenha a
devida noção de que na necessidade certa de reposição futura de peças deverá ser está
vinculada essencialmente aos concessionários da marca comerciante do veículo?! Ou se
estaria logo de cara em face de um primeiro possível pré-requisito para configuração de
venda casada entre automóveis?!
Prosseguindo com a análise, tem-se o requisito da existência de poder de
mercado, neste caso, é notória a existência desta condição no caso das montadoras de
veículos, uma vez que, sua importância é tamanha dentro do Estado brasileiro, que são
detentoras de poder de negociação e ao mesmo tempo foco de incentivos e legislações
feitas sob medida para suas necessidades, a exemplo disso, pode-se citar a redução do
IPI durante períodos de crise econômica e a existência de legislação para estímulo ao
desenvolvimento de novos produtos, como é o caso da Inovar-Auto.
Quanto à coerção, percebe-se que ela com a geração de efeitos anticompetitivos
e com a ausência de justificativas econômicas deram, em conjunto, ensejo à discussão
promovida e recentemente julgada pelo Cade, em que se questionou se as autopeças de
reposição seriam capazes de vincular o comprador do veículo de modo maléfico à
montadora, majorando, assim, o preço das peças de reposição no mercado secundário de
peças.
Para efeitos deste estudo, entende-se que a coerção vem da imposição de direitos
sobre desenhos industriais de peças que compõem o visual do veículo no momento da
reposição destas, em que se percebe que a inexistência de concorrência no mercado
secundário poderá levar à majoração de preços e piorar a escassez de peças, conforme já
abordado neste trabalho, assim, a manutenção dos veículos cujas montadoras impõem
aos FIAPs direitos sobre desenhos industriais tende a se tornar cada vez mais custosa
nos anos vindouros.
A exemplo disso, não me furto ao direito de comentar a experiência pessoal que
vivo com meu Ford Ka 2016, em que o custo de reposição de palhetas dianteiras e
traseira para o modelo, dentro da autorizada, me custa duzentos reais85, o que em linhas
gerais seria o equivalente a 6,7% do valor pago em São Paulo como salário a um
85
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advogado júnior em escritório cível, o que gira em torno de três mil reais, sendo assim,
fica o questionamento: advogados ganham pouco e choram muito ou o preço das
autopeças na rede autorizada é mesmo exorbitante?!
Pontuada a irresignação deste autor, voltando ao que se refere à venda casada e
seus preceitos aos moldes do que ensina Camelier, cujo estudo leva à reflexão sobre um
novo tipo de venda casada, aquela diferida no tempo, quando se prolonga no tempo o
“casamento” entre a compra inicial do fabricante escolhido livremente e a necessidade
de peças vinculada a este mesmo fabricante a título exclusivo, o que poderá aos moldes
do que foi dito no parágrafo anterior cobrar valores desarrazoados por peças simples
como um jogo de palhetas de para-brisa (SILVA, 2012, p. 64).
Assim, considera o autor em estudo que se trata de uma venda casada suis
generis “ou venda casada diferida no tempo, isto é, num primeiro momento, vende-se o
produto principal, o automóvel, para num momento futuro vender o produto secundário,
peça de reposição” (Ibidem, p. 76).
Esse tipo de comércio “vinculante” de um produto a outro é aqui estudado pelo
Direito da Concorrência como infração à legislação pertinente, pois possibilita a todo
empresário atuar de modo anticompetitivo em mercados paralelos, como é o caso das
autopeças, em que a montadora passa de fornecedora exclusiva de determinado
automóvel para fornecedora exclusiva de determinado automóvel e das peças
necessárias à sua manutenção, abarcando e concorrendo desigualmente em mercados
distintos (primário e secundário).
Isso se dá, pois, no mercado primário, há a liberdade de escolha pelo comprador
dos mais variados veículos, marcas e montadoras, podendo escolher entre aqueles que
protegem ou não os desenhos industriais, mesmo que na realidade o consumidor não
saiba disso; adentrando após a aquisição do automóvel, em um cenário restrito de peças
que são feitas sob medida e sujeitas a preços anticompetitivos, visto que no mercado
secundário não poderá se valer da liberdade de escolha encontrada no primário.
Nessa direção, a legislação consumerista brasileira faz proibições expressas à
venda casada, de modo a definir:
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras
práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994); I condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de
outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites
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Somado a este dispositivo constante na lei consumerista, tem-se aquele outrora
estudado pertencente à lei 12.529/2011, mais especificamente, art. 36 que adiciona
elementos sem os quais não é possível considerar a conduta das montadoras como
anticompetitiva. Desse modo, pode-se elencar alguns preceitos que nos rementem à
força que as montadoras têm em detrimento de seus consumidores: I - limitar, falsear ou
de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; II - dominar
mercado relevante de bens ou serviços; III - aumentar arbitrariamente os lucros; e IV exercer de forma abusiva posição dominante.
Poder-se-ia argumentar que o parágrafo primeiro confere às montadoras direito
legítimo sobre o mercado ao qual atuam, por assim dizer: § 1o A conquista de mercado
resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em
relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II do caput deste
artigo, entretanto, é necessário relembrar, conforme exposto em linhas anteriores deste
trabalho, que a convivência e construção de um mercado sólido para comercialização de
automóveis no Brasil, se deu desde a década de 1930 com o auxílio das FIAPs.
Retomando a análise do que foi produzido ao longo dos tempos pelos juristas
norte-americanos, faz-se necessário trazer algumas reflexões sobre algumas decisões da
Corte Estadunidense em casos relacionados à venda casada, primeiramente em Northern
Pacific R. Co. v. United States, 356 U.S. 1 (1958)87, em que o Estado entendeu que:
Uma venda casada, segundo a qual uma parte concorda em vender um
produto apenas na condição de que o comprador também compre um produto
diferente (ou vinculado), ou pelo menos concorde que ele não comprará esse
produto de qualquer outro fornecedor, não é razoável além de ser ilegal sob o
Sherman Act sempre que o vendedor tiver poder econômico suficiente em
relação ao produto subordinado para restringir a concorrência
consideravelmente livre no mercado para o produto vinculado e uma
quantidade "não insubstancial" de comércio interestadual será afetada.

Além disso, afirma Camelier, se apropriando dos conhecimentos trazidos por
Bork, que:
A teoria emanada pela corte americana sobre venda casada significa a
extensão de poder entre um mercado e outro de modo a fazer com que o
vendedor do produto A condicione a venda do mesmo a aquisição do produto
B, atingindo assim a extensão do poder de mercado entre os produtos A e B
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gerando um monopólio ou a majoração do poder que antes era apenas um
produto (SILVA, 2012, p. 65).

Em sua pesquisa, ensina o autor referido que o ato de estender os benefícios
trazidos pelo registro de patentes entre um produto e outro não é recente, datando suas
primeiras aparições por volta do ano de 1890, o que é curioso, pois, são próximos à
criação das convenções de Paris, e Berna reafirma assim a contemporaneidade do tema
que há mais de cento e trinta anos descobre maneiras de se reinventar.
Mais interessante ainda é perceber como os autores se conectam em seus
entendimentos, unindo Lilla e Camelier em um mesmo patamar ao concluírem que a
priori as decisões emanadas pelos tribunais norte-americanos eram de irrestrita defesa
aos direitos de propriedade intelectual, não se atentando para as necessidades de
promoção à livre concorrência e, para exemplificar tal situação, o último autor traz o
julgado da Suprema Corte no caso “Henry vs. A.B. Dick Co.88”, em que a empresa A.B.
Dick por ter registros de patente sobre mimeógrafos para escritório, decidiu estender
esses direitos de exclusividade também sobre o fornecimento do papel chamado
estêncil, da tinta e outros equipamentos necessários ao funcionamento do equipamento.
Salienta-se que, nesse momento da história das patentes, não se tinha exata
noção sobre a extensão dos direitos patentários, pois a legislação nada falava acerca do
prolongamento dos direitos de patente a bens complementares aos já registrados, assim,
deu-se ensejo à declaração de infração contributiva por infração às patentes da empresa
AB Dick Co.
Com isso, percebeu-se a necessidade de controle desse tipo de prática, o que
ensejou a criação do já mencionado Clayton Act, cuja missão foi regulamentar essas
condutas anticompetitivas, que até então eram tratadas como meras extensões dos
direitos de propriedade intelectual.
Já em 1917 sob a nova ótica trazida pela legislação acima referida, percebe-se no
caso Motion Picture Patents Co. vs. Universal Film Mfg. Co89 que as práticas abusivas
propagadas por aqueles que detinham os direitos de propriedade intelectual passaram a
ser obstaculizadas ou atenuadas diante da legislação que cuida da concorrência, o que
por consequência causou uma grande discussão acerca dos limites da propriedade
intelectual perante a concorrência e sobre questões acerca da monopolização de
mercado como efeito econômico da questão, dessa forma, passaram os tribunais a
88
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deferir pedidos em prol da liberdade competitiva (LILLA, 2013, p. 123).
Nesse caso, em especial, tratava-se de projetores de filmes patenteados cujos
direitos eram detidos pela empresa Motion Picture, que no momento do licenciamento
deste aparelho, vinculava sua utilização apenas a filmes por ela produzidos, perpetrando
estratégia de venda casada. Assim, aquele tribunal entendeu que a vinculação de direitos
entre um e outro (projetor e filme) não se justificava, pois, o segundo não fazia parte da
patente obtida com o primeiro90.
As discussões acerca dos artifícios propagados pela venda casada deram origem
à doutrina do abuso de patentes ou patente misure, em que o réu que se sente
prejudicado por uma conduta excessiva na imposição dos direitos sobre a patente,
alegam em sua defesa que há uma infração contra a patente conferida e caso esse
argumento seja verídico e aceito pela corte, poderá ser determinada a não imposição
desse direito contra aquele que outrora foi demandado como infrator (LILLA, 2013, p.
123).
Nos dias atuais, esse mecanismo não se restringe a práticas de tying
arrangements, mas se estende aos mais variados tipos de práticas restritivas à
concorrência. Entretanto, para efeitos deste estudo, não se busca entender as aplicações
da lei antitruste norte-americana em contratos de licenciamento de tecnologia, conforme
direciona Lilla, mas apenas a verificar se o mecanismo da venda casada poderia ser
aplicável ao caso analisado pelo nosso órgão da concorrência (Cade).
Prosseguindo com a análise de casos paradigmáticos enfrentados pela corte
norte-americana, pode-se citar: International Salt Co. vs US91, onde segundo
Hovenkamp (HOVENKAMP, 2005, p. 18) houve a construção da moderna
jurisprudência daquele país em casos envolvendo a venda casada, pois, passou-se a
entender como ilegais acordos onde se transferisse poder, por meio de patentes, entre
produto subordinante e produto subordinado no comércio destes.
Complementa Camelier em sua dissertação que mais do que ser considerada
ilícita por si, a conduta de promover venda casada entre bens passíveis de comércio,
seria vista pela corte como ato de transferência de poder de mercado entre produtos,
pois se passou a presumir que artigos patenteados apresentavam poder de mercado, o
90
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que consequentemente propagaria um efeito não quisto pela propriedade intelectual, que
seria o de monopolização destes (SILVA, 2012, p. 67).
Nesse sentido, complementa que a extensão do poder de mercado entre produto
comercializado no mercado primário se estenderia ao mercado secundário, passando de
mera exclusividade para monopólio, o que de acordo com a teoria da alavancagem seria:
a condição na qual o monopolista, utilizando-se de seu poder de mercado,
subordina a compra de produto vinculado ao mercado secundário
aftermarket, onde existiria a verdadeira competição, maximizando seus
lucros em ambos os mercados (primário e secundário) (Ibidem, p. 68).

Assim, para efeitos deste trabalho, tem-se que no caso de automóveis, há o
registro de desenho industrial no mercado primário, onde os players concorrem em pé
de igualdade de condições, pois, estão sujeitos aos mesmos benefícios e têm equivalente
poderio econômico, como seria o caso das montadoras Fiat, Ford e Volkswagen, que
por serem multinacionais apresentam tradição e envergadura na produção de veículos,
contudo, quando promovem o prolongamento desses direitos ao mercado secundário de
peças de reposição, a situação muda, promovendo a desigualdade entre competidores e
expondo o consumidor às suas deficiências quanto à entrega de peças em período
razoável, de modo que a falta delas prejudique aqueles que adquiriram seus carros, não
se atentando a esses pormenores dessa relação.
Dito isso, volta-se aos requisitos da venda casada, que acabam por se enquadrar
à questão, somando-se às outras preocupações do direito antitruste que visa preservar a
concorrência que restará prejudicada em prol de um abuso dos direitos de propriedade
intelectual.
Outro caso importante que trata das discussões sobre venda casada é
International Business Machines Corp. v. United States92, em que se firmou
entendimento de que esse tipo de negociação poderá ocorrer entre os mais variados
tipos de produtos, sendo subordinados ou subordinantes, detentores ou não de direitos
de patentes, entretanto, o que é sempre válido relembrar é que os direitos aqui estudados
não conferem prerrogativa de se excluir alguém do mercado por méritos próprios
adquiridos por meio de trabalho, investimentos e eficiência, o que se busca é impedir a
utilização de meios lícitos para promover conduta ilícita.
Pode-se citar nesse sentido diretamente o processo que tramitou no Cade
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envolvendo as autopeças, pois, houve trabalho conjunto entre montadoras e FIAPs ao
longo da história da indústria automobilística no Brasil, onde se percebe a atuação
importante dos fornecedores independentes de peças para os veículos aqui montados
desde a década de 1950, demonstrando a partir disso que não somente de investimentos
e capacidade das montadoras nasceu e se firmou o mercado local de veículos, mas
também do auxílio e fornecimento de peças por comerciantes independentes, que por
vezes oferecem outros tipos de solução às deficiências constantes nos projetos originais
dos veículos.
Corroborando o estudo aqui proposto, com os autores estudados e com os dados
extraídos da análise dos autos, percebe-se que em muito a conduta das montadoras
busca infringir a aparente legalidade do que propõe, desde a cobrança de preços maiores
por bens, cujo valor agregado não comporta tais cifras, até a assunção do risco de se
perder vendas no mercado primário por falta de peças, ou pelo alto preço das mesmas
no mercado secundário (BORENSTEIN; MACKIE-MASON; NETZ, 1994-1995, p. 63-457).
É nesse sentido que se defende a existência de concorrência também no mercado
independente de peças, de modo a auxiliar na reposição do status quo original do
veículo, seja em decorrência de algum acidente que ocorra, seja diante do simples
desgaste de componentes que com o passar do tempo demandam atenção, além de
promover o comércio de automóveis daquela determinada marca pela facilidade em se
promover sua manutenção, assim como a menor incidência de problemas relacionados
aos estoques de peça.
Dito isso e apenas a título de exemplo, pode-se citar duas das grandes
montadoras que detêm boa parcela na comercialização de veículos no Brasil, no caso,
fala-se da montadora Toyota, líder na comercialização de sedans médios e pick-ups com
seus exemplares Corolla e Hilux e Chevrolet, líder no comércio de hatches compactos,
com seu exemplar Ônix, ambas não constando na análise dos autos promovidos pela
Anfape.
Percebe-se do comentário feito acima, que nem sempre a restrição à produção
independente de peças de reposição é benéfica à própria montadora, pois, no caso da
Volkswagen, por exemplo, tem-se que na atualidade é considerada produtora de carros
caros, o que lhe afeta diretamente o comércio, assim como as questões referentes à
manutenção destes, tida igualmente como de difícil consumação dentro da rede de

99

concessionárias devido ao preço excessivo93.
Os debates acerca da venda casada e do abuso de patentes continuam vivos e
desafiam as cortes especializadas em dizer o que se considera ou não abuso de direitos
de propriedade intelectual, assim, com objetivo de amenizar os ânimos sobre a questão
P.I. versus direito antitruste, nas décadas de 1980, início de 1990, o Federal Trade
Comission em parceria com o Departamento de Justiça norte-americano lançaram o
Antitrust Guidelines for the Licensing of Itellectual Property, mais precisamente no ano
de 1995, cujo objetivo foi promover uma análise dos contratos de licenciamento de
propriedade intelectual sob a regra da razão, assumindo assim que os direitos aqui
estudados são complementares da promoção da inovação e do bem-estar do consumidor
(LILLA, 2013, p. 125).
Conforme se verifica em pesquisa recente, o guia acima referido foi atualizado
no ano de 201794, explicando como as agências antitruste federais norte-americanas
avaliam o licenciamento e atividades relacionadas envolvendo patentes, direitos
autorais, segredos comerciais e know-how.
Tais diretrizes entendem que o licenciamento, licenciamento cruzado ou outra
forma de transferência de propriedade intelectual (doravante, "licenciamento") podem
facilitar a integração da propriedade licenciada com fatores complementares de
produção. Essa integração pode levar a uma exploração mais eficiente da propriedade
intelectual, beneficiando os consumidores pela redução de custos e introdução de novos
produtos. Tais acordos aumentam o valor da propriedade intelectual para consumidores
e proprietários. O licenciamento pode permitir que um inovador capture retornos de seu
investimento em fazer e desenvolver uma invenção por meio de pagamentos de
royalties daqueles que praticam sua invenção, fornecendo assim um incentivo para
investir em esforços inovadores95.
Outra mudança de paradigma proposta pelo documento aqui analisado informa
que diferentemente do que se via refletindo nos anos anteriores, com a confecção deste
artigo, afastou a presunção que se tinha de que bens objetos de proteção da propriedade
intelectual tinham poder de mercado, o que não necessariamente acontece, afirmando
que: embora o direito de propriedade intelectual confira poder de exclusão em relação
ao produto, processo ou trabalho específico em questão, frequentemente haverá
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substitutos próximos reais ou potenciais suficientes para tal produto, processo ou
trabalho para impedir o exercício do poder de mercado (JUSTIA, 2006).
Lilla entende que este novo modo de ver a questão trouxe reflexo na análise dos
casos que chegaram à Suprema Corte norte-americana, conforme se verifica na decisão
proferida no caso Illinois Tools Works (Ibidem), em que ficou afastada a incidência de
presunção de poder de mercado em razão da titularidade de direitos de propriedade
intelectual (LILLA, 2013, p. 125).
Atentando novamente ao que se refere à questão das peças de reposição naquele
país, tem-se que nos EUA a questão das peças de reposição não afeta somente o
consumidor no momento da reparação de seu veículo automotor, mas também as
empresas que fazem o seguro destes bens, de modo que o preço das apólices de seguro
subam, o que fomentou ainda mais a discussão do presente tema naquele país,
auxiliados, ainda, pelo fato de que, em média, peças e componentes não produzidos
pelas montadoras detentoras de desenhos industriais custam 25% menos, representando
grande parcela do custo de reparação96.
Nesse sentido, cabe dizer que, a legislação que cuida dos registros de desenho
industrial naquele país é o United States Code97 em seu título 35, artigos 171 a 173 que
assim aduzem:
U.S.C. 171- Patentes para desenhos industriais. EM GERAL - Quem inventar
qualquer desenho novo, original e ornamental para um artigo de manufatura
poderá obter uma patente para tal, sujeito às condições e requisitos deste
título. b) APLICABILIDADE DESTE TÍTULO. - As disposições deste título
relativas a patentes de invenções serão aplicáveis a patentes de desenhos,
salvo disposição em contrário (...).
U.S.C. 172 Direito de prioridade.
O direito de prioridade previsto pelas alíneas (a) a (d) da seção 119 será de
seis meses no caso de projetos. O direito de prioridade previsto na seção 119
(e) não se aplica aos projetos.
U.S.C. 173 Prazo da patente de design.
Patentes para desenhos devem ser concedidas pelo prazo de 15 anos a partir
da data de concessão98.

Como é possível visualizar linhas acima, o prazo de proteção para desenhos que
contenham os requisitos da novidade, originalidade e se apliquem a aperfeiçoar a
aparência de artigos industriais será de quinze anos, contados da data da concessão do
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registro. Tal período, conforme discutidos ao longo deste trabalho, é muito extenso,
tanto no Brasil quanto nos EUA, pois o período em que uma pessoa comum troca de
automóvel em média não ultrapassa os seis anos nos EUA e 1,7 ano no Brasil
(AUTOESPORTE, 2015).
Mais impressionante do que o excesso de tempo conferido à proteção de
componentes esparsos destinados a compor a aparência do veículo em caso de
deterioração ou acidente, é o tempo estimado de “vida” de cada veículo tanto no Brasil,
quanto nos EUA, que é de 8,8 anos no primeiro e 11,5 anos no seguinte, o que é menor
do que o prazo de proteção, ou seja, protege-se muito um bem que não durará todo esse
tempo (Ibidem).
Dessa forma, devido à importância do tema e as suas implicações foi levado ao
Congresso norte-americano em 2012 pela Deputada Zoe Lofgren99 uma proposta de
emenda à lei de patentes, que consistia em reduzir o tempo de aplicação dos direitos
sobre o desenho das autopeças de reposição de atuais 14 anos, para dois anos e meio. A
proposta em estudo alteraria o que define o artigo 271 do título 35 do United States
Code, passando a legislar no seguinte sentido:
A seção 271 do título 35, United States Code será emendada adicionando a
seguinte subseção: (J) (1) Com relação a patente de desenho industrial
reivindicada sobre componente original de veículo automotor: (A) não será
considerado como ato de infração a tal registro fazer ou expor a venda dentro
dos Estados Unidos, ou importar para os Estados Unidos, qualquer artigo de
fabricação que seja semelhante ao componente ao qual é reivindicado tal
direito sobre desenho se o propósito de tal artigo de fabricação for para o
reparo de um veículo motorizado de modo a restaurar sua aparência original;
(B) após o término de um período de 30 meses a partir do primeiro dia em
que qualquer componente seja primeiramente oferecido ao público para
venda como parte de um veículo motorizado, não será um ato de infração da
patente conferida ao objeto, usar ou vender dentro dos Estados Unidos
qualquer artigo de fabricação que seja semelhante ou da mesma aparência
que a peça que é reivindicada em tal patente de desenho se o objetivo de tal
artigo de fabricação for para a reparação de um motor veículo de modo a
restaurar esse veículo à sua aparência original. (2) Para os fins desta
subseção: (A) o termo 'componente' (I) significa um componente parte do
exterior de um veículo motorizado, como um capô, para-choque farol
traseiro, espelho lateral ou painel; e (II) isto não inclui um sistema de “airbags” ou outro componente localizado no interior de um veículo
motorizado100.

Feitos tais comentários sobre a propriedade intelectual e o antitruste no
ordenamento jurídico norte-americano, passa-se agora a verificar alguns pontos sobre o
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assunto perante os Estados Membros da Comunidade Europeia, que ao mesmo modo
que os Estados Unidos enfrentam questões acerca dos diferentes modos de se pensar
acerca da venda de peças para automóveis por comerciantes não licenciados no mercado
secundário destas.
Criada em 1992 pelo Tratado de Maastricht, a União Europeia compreende os
seguintes objetivos: promover o progresso econômico e social que seja equilibrado e
sustentável, por meio da criação de um espaço sem fronteiras internas, do reforço da
coesão econômica e social e do estabelecimento de união econômica e monetária,
incluindo, em última análise, uma moeda única em conformidade com as disposições do
presente Tratado; além de afirmar a sua identidade no cenário internacional, pela
implementação de uma política externa e de segurança comum, incluindo eventual
enquadramento de uma política de defesa comum, que poderá, com o tempo, conduzir a
uma defesa comum de seus interesses; reforçar a proteção dos direitos e interesses dos
nacionais de seus Estados-Membros por meio da introdução de uma cidadania da
União; desenvolver uma cooperação estreita no domínio da justiça e dos assuntos
internos; manter plenamente o acervo comunitário e construí-lo com vista a considerar
que políticas e formas de cooperação introduzidas por este Tratado podem ter de ser
revistas com o objetivo de garantir a eficácia dos mecanismos e das instituições da
comunidade101.
Feitos tais comentários iniciais sobre os objetivos a serem alcançados com a
criação de uma união econômica e política no continente europeu, passa-se a
correlacioná-la com os objetivos de livre comércio e integração econômica, assegurados
com o apoio da legislação de defesa da concorrência, introduzida naquela conjuntura de
estados pelo Tratado de Roma de 1957, posteriormente alterado pelo Tratado de Lisboa
de 2007, que dispõe sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE)102.
Nesse conjunto de artigos, compete ao Título VII referente “As Regras Comuns
Relativas à Concorrência, à Fiscalidade e à Aproximação das Legislações” 103 tratar dos
assuntos referentes ao direito antitruste comunitário, compreendendo as disposições
sobre o tema nos artigos 101 a 109 do tratado em análise.
Desse modo, leciona Lilla que o artigo 101 trata da proibição de práticas
concentradas que restrinjam o comércio e a livre concorrência, assim como, o artigo 102
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cujo escopo é a proibição de práticas que consistam em abuso de posição dominante, o
que para o autor já significa que quanto a sua estrutura, que o texto aqui analisado
apresenta maior refinamento quanto às suas preocupações se comparado à Seção 1 do
Sherman Act, elencando assim os diferenciais entre ambos, como o cuidado em
enumerar possíveis acordos entre empresas e seus efeitos anticoncorrenciais, prevendo
também possíveis nulidades no parágrafo 2º deste texto (LILLA, 2013, p. 126).
Além de prever condutas nocivas à justa competição entre empresas, o Tratado
de Lisboa de 2007 faz ressalvas importantes quanto a elementos que poderão tornar
inaplicáveis os critérios estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 101, quais sejam: a
qualquer acordo, ou categoria de acordos, entre empresas, a qualquer decisão, ou
categoria de decisões, de associações de empresas e a qualquer prática concertada, ou
categoria de práticas concertadas, que contribuam para melhorar a produção ou a
distribuição dos produtos ou para promover o progresso técnico ou econômico, contanto
que aos utilizadores se reserve uma parte equitativa do lucro daí resultante, e que: a)
Não imponham às empresas em causa quaisquer restrições que não sejam
indispensáveis à consecução desses objetivos; b) Nem deem a essas empresas a
possibilidade de eliminar a concorrência relativamente a uma parte substancial dos
produtos em causa104.
Nesse sentido, havendo possibilidade de conduta restritiva à concorrência
praticada em acordos comerciais, verificar-se-á se aos moldes do que estabelece o artigo
101 do TFUE se o comportamento anticompetitivo será enquadramento nos termos do
art. 101.1 do tradado e se posteriormente a prática gera efeitos positivos ou negativos
aos moldes do art. 101.3.
Diante disso, aos moldes do que informa Lilla:
para facilitar a aplicação do disposto no artigo anterior, as autoridades
europeias costumam editar regulamentos de isenção em bloco, ou seja, por
categorias de acordos, permitindo uma espécie de “zona de segurança” com
objetivo de conferir segurança e previsibilidade aos agentes econômicos na
celebração de acordos potencialmente restritivos à concorrência (LILLA,
2013, p. 128)

A exemplo disso, cita o Regulamento (CE) nº 772/2004105, que trata da aplicação
do inciso 3 do artigo anteriormente referido em acordos de transferência de tecnologia.
Prosseguindo com a análise do Tratado de Lisboa, tem-se o art. 102, que propõe
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algumas maneiras de repressão ao abuso de posição dominante ao elencar algumas das
possíveis condutas que poderão ocorrer nesse sentido e para tal o faz nos seguintes
termos:
É incompatível com o mercado interno e proibido, na medida em que tal seja
susceptível de afetar o comércio entre os Estados-Membros, o facto de uma
ou mais empresas explorarem de forma abusiva uma posição dominante no
mercado interno ou numa parte substancial deste. Estas práticas abusivas
podem, nomeadamente, consistir em: a) Impor, de forma direta ou indireta,
preços de compra ou de venda ou outras condições de transação não
equitativas; b) Limitar a produção, a distribuição ou o desenvolvimento
técnico em prejuízo dos consumidores; c) Aplicar, relativamente a parceiros
comerciais, condições desiguais no caso de prestações equivalentes
colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência; d)
Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros
contraentes, de prestações suplementares que, pela sua natureza ou de acordo
com os usos comerciais, não têm ligação com o objeto desses contratos 106.

Para efeitos deste estudo é interessante notar como a análise aqui proposta está
alinhada com o que é proposto nas legislações estrangeiras, pois, nosso objetivo é
entender como ficará a situação do consumidor diante das pressões exercidas por ambas
as áreas do direito na persecução de seus principais objetivos, quais sejam: o de proteger
a propagação da atividade inventiva (na propriedade intelectual) ou na propagação por
meio de meios concorrenciais do melhor serviço ou produto oferecido ao público (no
direito da concorrência).
O que se vê então é que o terceiro e principal interessado nestes casos que seria
o consumidor, não fica “à deriva” nas discussões pertinentes a esses direitos e para
firmar esse entendimento, pode-se verificar na leitura do art. 102, b, do Tratado de
Lisboa que afirma: “limitar a produção, a distribuição ou o desenvolvimento técnico em
prejuízo dos consumidores” poderá constituir prática antitruste e isso poderia enquadrar
a questão definida na atualidade pelo órgão antitruste brasileiro, pois, trata-se de
limitação à produção e à distribuição de bens que, muitas vezes, se encontram em falta
no mercado relevante, não atendendo assim às demandas consumeristas.
Assim, a Comissão Europeia é autoridade supranacional responsável pelas
questões referentes à aplicação das normas concorrenciais no âmbito comunitário, cujo
principal escopo é:
a correta aplicação da legislação europeia em matéria de concorrência. A sua
tarefa consiste principalmente em supervisar e, se necessário, impedir: os
acordos anticoncorrenciais (em especial os cartéis mais graves); os abusos de
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posição dominante nos mercados; as fusões e aquisições; as ajudas públicas.
Para tal, a Comissão conta com toda uma série de competências de inspeção e
aplicação da lei que lhe permitem, por exemplo, investigar as empresas,
organizar audiências e conceder derrogações. Além disso, os governos têm a
obrigação de comunicar antecipadamente qualquer tipo de ajuda que
pretendam conceder às empresas (auxílios estatais). Em 2004, os EstadosMembros passaram a exercer uma série de funções de aplicação da legislação
no âmbito do processo de "modernização" (Regulamento n.º 1/2003), ao
abrigo do qual as autoridades responsáveis pela concorrência e os tribunais
nacionais podem aplicar e fazer cumprir os artigos 101º e 102º do Tratado
sobre o Funcionamento da União Europeia (antigos artigos 81º e 82º do
Tratado da União Europeia). Ao aplicar todos os aspectos da política da
concorrência, a Comissão tem em conta o interesse dos consumidores.107

Além do disposto acima, complementa Lilla que:
das decisões da Comissão cabe recurso ao Tribunal Geral (nova denominação
dada ao Tribunal de Primeira Instancia) e das decisões do Tribunal Geral, por
sua vez, caberá recurso ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE)
como última instancia judicial (2013, p. 128).

A partir da análise desse documento que cuida da proteção à concorrência,
percebe-se que em âmbito europeu os principais objetivos da legislação antitruste se
relacionam com a proteção do mercado único com vistas a eliminar barreiras ao
comércio entre os estados-membros, assim, da leitura do artigo 101 do TFEU, vê-se as
expressões “incompatíveis ao mercado único” ou “discriminação entre os estadosmembros”, exprimindo assim o cuidado quando a consubstanciação das quatro
liberdades impostas pela promoção da integração econômica, quais sejam: livre
circulação de mercadorias, pessoas, serviços e capitais (Ibidem, p. 129).
Assim, mesmo a proteção conferida à propriedade intelectual, garantida por
meio das legislações internas dos Estados membros, não encontra superioridade diante
da importância que se confere à persecução, se um mercado único e integrado e, a
exemplo disso, pode-se citar o artigo 36 parte final do TFUE, que visa proteger a União
destes Estados contra discriminações arbitrárias ao comércio entre os integrantes desse
mesmo conjunto108.
O artigo acima referido tem relação direta com o chamado princípio da
“exaustão de direitos”, que ocorre quando há o fim do poder daquele que produziu e
comercializou o bem no ato da sua venda.
Assim, existem debates em direito de propriedade intelectual acerca dos dois
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tipos de exaustão, quais sejam: nacional e internacional de direitos, em que se entende
que os direitos do vendedor se expiram, no primeiro, quando da venda no mercado
local, já no segundo, na venda no mercado internacional (SALDANHA, 2016, p. 88-92)
e isso é de especial importância, visto que, nos países europeus onde se impõem os
direitos de propriedade industrial acerca dos desenhos industriais sobre peças mustmatch nos automóveis produzidos pelas montadoras detentoras desses direitos, há o
recurso à importação de peças de outros países, barateando os custos de produção.
Contudo, privando o nacional europeu de pertencer economicamente à cadeia de
produção de peças, o que por consequência significa um menor número de pessoas
empregadas ativando a economia europeia109.
Além disso, defende o The Economic Review of Industrial Design in Europe
que:
o direito sobre o desenho industrial não deve permitir que o fabricante de
veículos impeça o consumidor em ter acesso a peças de reposição que
possibilitem a reparação do veículo com problemas, quando usado desta
maneira, tal direito pode, portanto, ser considerado, pelo menos em algum
sentido, esgotado quando o produto é comprado110.

Entendimento nesse mesmo sentido pode ser encontrado na narração feita pela
ECAR – European Campaign for the Freedom of the Automotive Parts and Repair
Market, que defende o livre comércio entre peças de reposição no mercado secundário,
como ferramenta de promoção ao emprego; aos baixos custos de manutenção de
veículos automotores e à liberdade econômica111.
Feitos esses comentários sobre as preocupações da União Europeia em proteger
e tentar estabelecer parâmetros de aplicação equitativos entre proteção patentária e a
liberdade comercial, passa-se a analisar questões pertinentes às autopeças e à sua
regulamentação em alguns Estados europeus e seu modo de visualizar o tema.
Primeiramente, é preciso dizer que até o momento não se alcançou consenso
acerca da liberalização ou não da comercialização de peças de reposição pelo mercado
independente, o que se tem em âmbito europeu, são países que ora permitem essa
comercialização, ora não permitem e também há a questão alemã, onde o regramento
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protege os desenhos industriais das autopeças, mas é conferida a liberdade para
comercializá-las no mercado secundário112.
O relatório estudado neste momento, datado do ano de 2017, informa que países
como: Bélgica, Espanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Polônia, Reino
Unido, Hungria, Letônia e Grécia entendem que peças de reposição que compõem o
visual do veículo não podem ser protegidas por direitos industriais, já de modo
contrário, Áustria, Dinamarca, Finlândia, França, Portugal, Suíça, República Tcheca,
Chipre, Estônia, Lituânia, Malta, Eslováquia, Eslovênia, Bulgária e Romênia pensam
que deve haver proteção sobre os desenhos industriais de peças que compõem a
identidade do veículo.
Entretanto, dois países chamam a atenção no que se refere ao tema aqui
debatido, o primeiro deles é a França, pois, houve naquele país um estudo para que se
averiguasse se os direitos aqui comentados afetam de maneira prejudicial as relações
comerciais e se isso se refletiria em aumentos nos preços cobrados ao consumidor pelas
peças must-match, o que ficou concluído ao final do estudo realizado pela Autoridade
Francesa da Concorrência: de que não haveria perdas na qualidade dos produtos
oferecidos ao consumidor, de modo que haveria benefício à economia como um todo,
com a inclusão da cláusula de reparação no ordenamento jurídico francês e que, por fim,
seria necessário que houvesse um prazo para a inclusão e adequação dessas novas regras
pelos comerciantes de veículos e suas respectivas montadoras113.
Já o outro país referido nos parágrafos anteriores é a Alemanha, onde as
montadoras estão autorizadas a proteger o design das peças sobressalentes, contudo, por
meio de um acordo voluntário feito pelos fabricantes alemães de veículos, previu-se a
competição no mercado de peças de reposição, o que se traduz na concordância entre os
fabricantes de carros alemães em não usar os direitos sobre os desenhos industriais de
seus projetos para restringir o mercado de peças sobressalentes pelos produtores
independentes de peças de reposição114.
Dito isso, passa-se a analisar alguns prelúdios da evolução do tema naquele
continente e conclui-se este tópico tratando do que se tem na atualidade e já se informa
que não houve grandes evoluções acerca do que foi dito e estudado anteriormente por
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Camelier em sua tese publicada em 2012.
Assim, conforme ensinam Martins e Silva, a questão relacionada à proteção das
autopeças de reposição para veículos automotores começou na década de 1970, quando
a legislação pertinente foi alterada, proporcionando assim uma proteção via registro de
tais peças, que se estendeu de quatro para quinze anos, o que consequentemente fez com
que as montadoras passassem a registrar esses componentes isolados de seus veículos
como desenho industrial destes (MARTINS; SILVA, 2017, p. 119).
Interessante notar que, em âmbito europeu, marcas como a Volvo e BMW se
apresentaram ao judiciário, reivindicando seus direitos, como será visto adiante, o que
também permite averiguar as evoluções alcançadas no assunto, que partiu da indubitável
defesa aos direitos industriais até a liberdade em comercializar tais componentes. Desse
modo, percebe-se que aquele continente foi intimado a refletir sobre as questões
apontadas neste trabalho e começou com os seguintes questionamentos e alguns
apontamentos em direção a uma possível solução:
Até que ponto as restrições à produção e ao uso de componentes devem se
estender? Em particular, o que dizer sobre o uso de um componente visível
como peça de reposição para substituir um componente quebrado ou
danificado como parte do reparo? A proteção do projeto deve permitir que os
fabricantes restrinjam a produção e o uso de peças sobressalentes visíveis em
reparos ou não? Quais seriam as implicações se houvesse ou não uma
abordagem harmonizada sobre as peças sobresselentes visíveis em toda a
UE?115”

A partir desses questionamentos, nasceram algumas possíveis alternativas à
causa, quais sejam:
•
1993: delimitação clara e definida do período de proteção do desenho
industrial. Entretanto, a indústria automobilística europeia recusou-se a
aceitar esta proposta, pois considerou o período muito curto para cobrir seus
custos.
•
1996: clamou-se pela liberdade para produzir peças sobressalentes a
partir do dia em que o produto entrasse no mercado, desde que fosse
oferecido ao proprietário do desenho industrial uma compensação justa e
apropriada. Entretanto, a quantia em forma de remuneração proposta foi
rejeitada pela indústria automobilística.
•
1998: introdução da Diretiva dos Desenhos ou dos Comunicados mas a questão das peças sobresselentes permaneceu por resolver e as
decisões sobre a questão (freeze-plus116) eram temporárias e significavam que
os Estados-Membros mantinham as suas regras tradicionais sobre peças
115
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sobresselentes. A mudança só poderia ser feita para liberalizar os
mercados117.

A diretiva em comento é a de número 98/71118 emanada pelo Parlamento
Europeu em conjunto com o Conselho da União Europeia, cujo principal objetivo foi
estabelecer critérios acerca da proteção legal conferida aos desenhos industriais,
buscando promover a livre circulação naquele território, além de tentar viabilizar uma
maior comunhão entre as legislações dos países integrantes do bloco com vistas a
promover o bom funcionamento daquele mercado (SILVA, 2012, p. 190).
Desse modo, é possível perceber mediante análise do item nº 9119 deste
regramento, que existe uma grande preocupação em promover um entendimento comum
quanto ao que se entende por desenho industrial, assim como modelo de utilidade,
adotando entendimento equânime nos Estados membros quanto aos requisitos
necessários para obtenção da proteção em comento.
Nesse sentido, o artigo 1º120 da presente diretiva define o que seria desenho
industrial para a Comunidade Europeia, que assim dispõe:
Definições: Para efeitos do disposto na presente diretiva, são aplicáveis as
seguintes definições: a) Desenho ou modelo: designa aparência da totalidade
ou de uma parte de um produto, resultante das características,
nomeadamente, das linhas, contornos, cores, forma, textura e/ou materiais do
próprio produto e/ou da sua ornamentação (...)

Logo adiante, além de definir o que se entende por desenho industrial,
demonstrando a preocupação em estabelecer um molde legislativo ao qual os Estados
membros deveriam se pautar, a mesma carta direcionadora, e estabelece até mesmo o
que se considera por produto complexo, que diz:
Produto complexo: designa qualquer produto composto por componentes
múltiplos suscetíveis de serem dele retirados para o desmontar e nele
recolocados para o montar novamente.

Além das definições acima, tem-se que a padronização vinculou a concessão de
registros de designers industriais aos requisitos de novidade e singularidade, o que para
efeito de exemplo dentro destes estudos, seria o caso das autopeças que, quando
destacadas do veículo como um todo, não teriam caráter distintivo, pois o consumidor
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destas depende da sua fixação ao produto principal para que a reconheça como parte
deste.
Conforme se exemplificou acima, pode-se melhor entender a questão diante das
imagens abaixo anexadas, em que a lanterna sozinha apartada da dianteira como um
todo não é capaz de ser identificada com facilidade, a não ser por aquele que a produz e
comercializa.

Fonte: Pesquisa Google. Novo Ford Ka. Concept.

É válido mencionar que os objetivos da diretiva acima referida não foram
plenamente alcançados, uma vez que esta não trouxe proibições efetivas ao registro de
desenhos industriais para componentes de objetos complexos, como é o caso das
autopeças, sendo assim, em 2002, por meio do Regulamento nº 6, a Comunidade
Europeia novamente veio tratar sobre o tema, tomando as devidas cautelas para que os
mandamentos ali compreendidos tivessem efetividade no combate ao monopólio.
De tal modo, a Comunidade Europeia criou um sistema unificado de registro de
tais desenhos, chamado de Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI),121
cujo objetivo além de agrupar em um único órgão os registros de toda a Comunidade, é
também de, em consonância com os sistemas internos dos países membros, dar maior
alcance e solução às questões por ele não contempladas.
É interessante notar que, diante da pesquisa quanto aos “Pontos Chave e Âmbito
de Aplicação” encontradas no site da EU sobre o tema, encontra-se a seguinte limitação
ao registro: “Os componentes de produtos complexos cuja aparência condicione os
desenhos ou modelos em causa (como as peças sobresselentes visíveis das viaturas) não
serão protegidos por este sistema”122, indicando assim que as peças de reposição que
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integram o visual de um automóvel não estarão protegidas por tais direitos, de modo
que sua reposição e reprodução estarão livres, desde que obedeçam às regras
concorrenciais.
Por derradeiro e de suma importância, denotando a dificuldade em padronizar e
liberalizar a questão, tem-se o art. 110 do Regulamento, cujo teor delimita a aplicação
da regulamentação à reparação de objetos complexos, proibindo o registro de
componentes que em conjunto com os demais integram o todo e reconstituem a
aparência original do veículo. Entretanto, tal regramento ainda é passível de alteração,
uma vez que, tais disposições estão limitadas a posterior legislação efetiva sobre o tema.
Com essas propostas iniciais, a EU buscou tentar harmonizar a questão das
autopeças, visando coibir práticas monopolísticas que poderiam ser propagadas devido
ao poder que as montadoras têm na exploração exclusiva da produção de peças de
reposição, e devido ao desfecho constante no artigo acima referido, no ano de 2004,
desenvolveu-se a Cláusula de Reparação para ser inserida na diretiva acima estudada,
que foi idealizada na seguinte forma:
Considerando que o único objetivo da proteção de desenhos ou modelos é
conceder direitos exclusivos ao aparecimento de um produto, mas não o
monopólio do produto enquanto tal; que a proteção dos desenhos e modelos
para os quais não existe alternativa prática conduziria, de fato, a um
monopólio do produto; que tal proteção se aproximaria de um abuso do
regime de desenhos ou modelos; que, se as partes terceiras são autorizadas a
produzir e distribuir peças sobresselentes, a concorrência é mantida; que, se a
proteção de desenhos ou modelos se estender a peças sobresselentes, tais
terceiros violarem esses direitos, a concorrência é eliminada e o titular do
direito de desenhos ou modelos recebe, de facto, um monopólio de produtos.
Considerando que, para complementar as disposições do Regulamento (CE)
nº 1400/2002 da Comissão, relativo à possibilidade de um fabricante colocar
a sua marca ou logotipo em componentes ou peças sobresselentes de maneira
visível e eficaz, os Estados-Membros garantirão que os consumidores sejam
devidamente informados sobre a origem das peças sobresselentes, tais como
informações sobre marcas ou logótipos colocados nas partes em causa.
Não deve existir proteção enquanto desenho ou modelo para um desenho ou
modelo que constitua um componente de um produto complexo utilizado na
acepção do no 1 do artigo 12 da presente diretiva, destinado a reparar esse
produto complexo, a fim de restabelecer a sua aparência original.
Os Estados-Membros asseguram que os consumidores sejam devidamente
informados sobre a origem das peças sobresselentes, para que possam
escolher de forma esclarecida entre peças sobresselentes concorrentes123.

O texto descrito acima formulado pela Comissão sofreu algumas feitas pelo
Parlamento Europeu, restando da seguinte forma:
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(1) Considerando que o único objetivo da proteção de desenhos ou modelos é
conceder direitos exclusivos sobre a aparência de um produto, mas não um
monopólio relativo ao produto em si ou aos seus componentes; que a
proteção de desenhos ou modelos em relação aos quais não haja alternativa
prática conduz a uma situação de monopólio de facto sobre os produtos em
que fossem utilizados; que tal proteção se aproximaria de um abuso da
regulamentação sobre desenhos e modelos; que, se se conceder a terceiros
autorização para fabricar e distribuir peças sobresselentes, para efeitos de
reparação, a concorrência se mantém; que, se a proteção de desenhos ou
modelos se estender também às peças sobresselentes, aqueles terceiros
violariam estes direitos, a concorrência seria eliminada e os titulares dos
direitos sobre desenhos ou modelos deteriam um monopólio de facto sobre os
produtos;
(3 bis) considerando que a abolição da proteção de desenhos ou modelos de
peças sobresselentes visíveis, para efeitos de reparação, proporciona novas
liberdades às pequenas e médias empresas e ofertas favoráveis ao
consumidor;
(3 ter) Considerando que, com base na definição de "peças sobresselentes
originais" e "peças sobresselentes de qualidade equivalente", nos termos
do disposto nas alíneas t) e u) do nº 1 do artigo 1º e nas alíneas i), j), k) e l)
do nº 1 do artigo 4º do Regulamento (CE) n° 1400/2002, a restrição das
vendas de peças sobresselentes para veículos a motor deve ser proibida;
(4) Considerando que, para completar as disposições do Regulamento (CE)
n.º 1400/2002 da Comissão, que concede ao fabricante de componentes ou de
peças sobresselentes originais a possibilidade de colocar a sua marca ou
logótipo nestas peças de forma efetiva e visível, é necessário
assegurar que os consumidores sejam devidamente informados acerca da
proveniência das peças sobresselentes, nomeadamente através de informação
relativa a marcas ou logótipos colocados nas peças em questão;
(4 bis) considerando que a presente diretiva deve entrar em vigor
independentemente dos estudos em curso e de eventuais avaliações de
impacto;
1. Não existe proteção a título de desenho ou modelo – incorporado ou
aplicado num produto – para os desenhos ou modelos que constituam
componentes de produtos complexos utilizados, na acepção do n.º 1 do artigo
12.º, única e exclusivamente para efeitos de reparação destes produtos
complexos no sentido de lhes restituir a aparência original. Existe proteção a
título de desenho ou modelo se o desenho ou modelo for aplicado
unicamente para efeitos decorativos e de aparência, ou seja, não para
reparar o produto com vista a restituir, mas sim a modificar, a aparência
original.
1 bis. A Comissão realizará um acompanhamento da aplicação da presente
diretiva, nomeadamente no que se refere à sua incidência no preço e
segurança das peças sobresselentes, às condições que as companhias de
seguros impõem aos segurados e às repercussões da nova regulamentação nas
condições de concorrência. Periodicamente, apresentará um relatório ao
Conselho e ao Parlamento Europeu, no qual figurarão os seus resultados e se
proporão as medidas apropriadas, de acordo com os objetivos da União.
2. O nº 1 aplicar-se-á desde que os consumidores sejam devidamente
informados acerca da proveniência do produto utilizado para efeitos de
reparação através de uma marcação, como uma marca ou designação
comercial, ou de outra forma apropriada para que possam fazer uma
escolha informada entre os produtos concorrentes oferecidos para efeitos
de reparação.
2 bis. A cláusula de reparação aplica-se apenas às peças sobresselentes
visíveis no mercado secundário quando o produto complexo é colocado no
mercado interno primário pelo titular ou com a autorização deste.
2 ter. Não se deve cobrar, em circunstância alguma, aos consumidores,
oficinas e comerciantes de peças uma taxa, licença ou pagamento adicional
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Propostas tais alterações, a Comissão se comprometeu a realizar estudos para
que se pudesse averiguar quais seriam os impactos de tais regramentos na vida de
consumidores, montadoras e mercado de peças sobressalentes, de modo a visualizar se
há ou não benefícios na liberalização do mercado europeu, o que até então havia sido
demonstrado por estudos abstratos, não empíricos.
Para isso, buscou se pautar em alguns fatores que poderiam basear seu
entendimento no futuro sobre a concorrência no mercado secundário, quais sejam:
preços, inovação, emprego, segurança e concorrência neste mercado. É válido comentar
que, a princípio, nos estudos já realizados à data da proposta, que quanto aos preços, a
concorrência seria benéfica, favorecendo a possibilidade de valores mais competitivos a
serem cobrados pelos componentes aqui estudados, além de ficar comprovado naquele
momento que “10 em cada 11 peças sobresselentes são mais caras nos mercados
protegidos do que nos mercados liberalizados”125.
Quanto aos estímulos à inovação, percebeu-se que não seria afetado no mercado
secundário de peças de reposição, uma vez que, se entende que as montadoras
dispendem altos valores nesse sentido para serem mais atrativas no mercado primário,
onde há concorrência, não no mercado secundário, onde é difícil imaginar qual tipo de
inovação seria possível de ser efetuada em peças de caráter must-match feitas sob
medida para aquele determinado modelo de automóvel.
No que se refere aos empregos que poderiam ser gerados ou perdidos com a
exceção proposta aos desenhos industriais de peças de reposição, tem-se que:
os fabricantes independentes de países de baixos custos de mão-de-obra não
possuem frequentemente o know-how técnico necessário para produzir peças
com o nível de qualidade exigido no mercado europeu. A produção em países
terceiros é efetuada de preferência pelo próprio fabricante do veículo, que
subcontrata e deslocaliza a produção de peças sobresselentes, importando-as
depois para a UE. Em contrapartida, as PME comunitárias podem garantir
mais eficazmente o emprego nos seus próprios mercados. Atualmente as
PME são prejudicadas pela falta de harmonização no mercado europeu e
serão beneficiadas pela liberalização. Por outro lado, todos os fabricantes
serão beneficiados pela abertura do mercado, pois será autorizada a produção
de peças sobresselentes para automóveis que não são produzidos na UE.
Atualmente 15% dos automóveis da UE são importados de países terceiros
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(por exemplo, do Japão, da Coreia e dos EUA) e todos os fabricantes de
veículos de países terceiros registaram desenhos ou modelos de componentes
de veículos na EU126.

Por fim, quanto à segurança e à concorrência, o estudo efetuado naquele
momento propôs que o objetivo dos desenhos industriais não é fornecer segurança aos
condutores de veículos automotores, pois antes da concessão do registro, não é
imperioso que se façam testes determinando se os componentes comercializados com
exclusividade pelas montadoras são seguros aos motoristas, tal escopo é deixado a cargo
do regime de homologação de peças normalizadas. Já a concorrência, quando da
proteção de tais componentes passa a não existir, o que se entende como um modo
prejudicial de comércio de peças.
Dito isso, há notícia de que houve tentativa de conciliação entre as partes, que
apontaram quatro potenciais alternativas à questão da reposição de peças no mercado
comum europeu, quais sejam: a liberalização total; a proteção de desenhos com prazo
limitado; a criação de um sistema de remuneração e combinação de segunda e terceira
opções anteriores127.
Adiante será comentado do que se trata cada uma das opções oferecidas acima e
como a dificuldade imposta pelas montadoras a cada uma delas, não aceitando e
consequentemente obstaculizando a abertura do comércio às peças de reposição fez com
que a questão não se resolvesse até os dias atuais.
Então veja: na primeira opção, ter-se-ia a liberalização total do comércio de
peças produzidas pelo mercado independente, eliminando completamente a proteção
conferida às peças de reposição; em seguida, houve a proposição de que por um período
de tempo houvesse a proteção do desenho industrial conferido às montadoras, mas que
esse período se expirasse com o tempo, libertando o comércio de autopeças de reposição
ao mercado independente, diante da resistência quanto ao prazo de proteção, sugeriu-se
que as fabricantes de autopeças pagassem um valor razoável pelo uso dos desenhos, o
que novamente restou infrutífero do ponto de vista da dificuldade em se estabelecer um
valor para pagamento do uso destes direitos e, por fim, sugeriu-se a combinação entre a
segunda e a terceira opções visando ao pagamento de direitos por um prazo mais curto
na utilização dos desenhos industriais.
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Diante de tal dificuldade, até mesmo a Organização Mundial da Propriedade
Intelectual comentou em 2013 que dez anos haviam se passado sem que o problema
encontrasse solução, ao assim dizer:
A legislação a nível da UE nega a novidade de peças sobressalentes, ou,
como a legislação diz, componentes de produtos complexos que não são
visíveis durante o uso normal. Assim, as peças sobresselentes invisíveis não
estão protegidas a nível da UE. Isso inclui, por exemplo, velas de ignição e
filtros de óleo, mas não tampas de cubo ou volantes (todos os componentes
de veículos motorizados). No entanto, diante da dificuldade em harmonizar a
questão, deixou-se aos estados membros da UE a opção de fornecer proteção
para peças de reposição ou não. Assim, esperava-se que as leis nacionais
fossem gradualmente harmonizadas, à medida que os Estados membros
avançassem em direção a uma posição comum. No entanto, isto não ocorreu
na prática nos últimos 10 anos e exige agora alterações à diretiva para
garantir um mercado único de peças sobresselentes128.

É importante notar que no ano de 2017, data da composição do relatório ao qual
foram extraídas as informações acima, havia ainda a necessidade de padronização da
questão, com fulcro em permitir o comércio e a concorrência no mercado de reposição
de componentes do veículo que se deterioram ou pedem manutenção por eventual
acidente.
Ao fim, ficou estabelecido que de um modo geral a abertura comercial às
autopeças de reposição promovem sim benefícios ao consumidor final, tanto pela
concorrência que é gerada, quanto pela limitação à exploração indevida em matéria de
valores que de acordo com o que se viu são realmente superiores quando da incidência
destes direitos no mercado exclusivo de peças.
Por fim, o relatório elenca algumas situações em que há o benefício, e outras em
que há prejuízo com a abertura comercial às peças de reposição, quais sejam, os
benefícios seriam: os fabricantes de autopeças do mercado independente poderiam
produzir livremente; as peças sobressalentes produzidas pelo mercado independente
poderiam assegurar um equilíbrio mais favorável de preço, custo e quantidade dos
produtores de peças sobresselentes visíveis; aos consumidores não seria imposta uma
relação vitalícia com a montadora da qual compraram o automóvel; a manutenção dos
automóveis se tornaria mais barata.
No que se refere aos prejuízos trazidos pela cláusula de reparação, tem-se que:
os fabricantes de automóveis não conseguiriam prender os consumidores aos veículos
comercializados por meio dos direitos aqui conferidos e não haveria mais a vinculação
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entre a manutenção do automóvel e a rede autorizada, pois outros mecânicos poderiam
efetuar eventuais reparos necessários ao veículo129.
Diante de todo o exposto, conclui-se e sugerem-se as seguintes ações:
•
Embora a utilização de direitos de desenhos registados para restringir
o fabrico, a venda e a utilização de peças sobresselentes visíveis não seja
vista como implícita em qualquer criação anticoncorrencial de posição
dominante, não existe uma boa justificação para permitir que os fabricantes
originais neguem a utilização de produtos visíveis. peças de reposição para
reparos decorrentes da propriedade intrínseca contida em um projeto, nem
qualquer boa justificativa decorrente de fundamentos econômicos mais
amplos.
•
O uso de direitos de projeto registrados para restringir a fabricação,
venda e uso de peças sobressalentes visíveis deve ser considerado como
criação de um contrato implícito, entre o comprador de um produto original e
o fabricante, restringindo os reparos que exigem a substituição de
componentes. Somente por reparadores licenciados pelo fabricante original
do produto. Em nossa opinião, embora tais contratos não sejam
necessariamente proibidos, devem ser estabelecidos explicitamente, não
introduzidos implícita e ineficientemente através de um direito de
propriedade intelectual.
•
Colocando a questão mais claramente, não reivindicamos que entrar
em um acordo para restringir a forma como um produto é reparado deve
necessariamente ser proibido ou é necessariamente anti-competitivo, mas se
tal acordo para restringir os reparos não for explicitamente formulado, então
os reparos devem ser permitidos. E se os reparos forem permitidos, os meios
de reparo mais baratos e mais eficientes devem ser permitidos, inclusive
quando o meio mais barato e mais eficiente de reparo envolve uma peça de
reposição visível.
•
Acredita-se também que é evidente que a falta de harmonização neste
ponto prejudica o mercado único, criando diferenças materiais no sentido dos
direitos de propriedade em diferentes partes da UE. Um produto adquirido
num Estado-Membro pode legalmente ser reparado pela mesma empresa em
alguns Estados-Membros, mas não outros.
•
Por conseguinte, recomendamos que a Cláusula de Reparação seja
introduzida a nível da UE e mandatada em todo o Mercado Único.
•
Das quatro opções para a cláusula de reembolso (Liberalização total,
Proteção de desenho limitada por prazo, sistema de remuneração e
combinação de limites de prazo e remuneração), o raciocínio acima sugere
que a liberalização total é a abordagem mais natural. Contudo: uma vez que
não acreditamos que exista uma implicação necessariamente forte da cláusula
de reparação, apesar de ser natural supor que os preços das peças
sobresselentes visíveis caiam após a introdução de uma cláusula de
reparação, não significa necessariamente que os consumidores paguem
preços mais baixos em geral, já que os preços de compra originais devem
subir130.

Feitos tais comentários, serão analisadas adiante as questões relacionadas às
autopeças em si, não mais envolvendo ordenamentos jurídicos além-fronteiras.
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4.2 O problema das autopeças
Neste tópico se objetiva abordar os problemas relacionados às peças de
reposição. Sendo assim, será primeiramente oferecida explicação acerca do tipo de
mercado por ela afetado para que se possa comentar sobre as decisões em âmbitos
nacionais e internacionais proferidas nas cortes competentes.
Quanto às autopeças de reposição ou de pós-venda, então, pode-se dizer em
primeiro lugar que são aquelas fabricadas por produtores independentes para atender ao
mercado de reposição, cujo objetivo é restaurar a aparência original do veículo em caso
de colisão ou desgaste e, sendo assim, para efeitos deste estudo tratar-se-á dos
componentes externos dos carros conforme já referido em outras linhas.
Diante desse panorama, tem-se o mercado primário desses bens caracterizado
pelo comércio do automóvel zero quilômetro e que, portanto, que não abarcaria a venda
de peças para estes veículos e, em seguida, tem-se o mercado secundário, responsável
pela reparação daquele carro acima referido, fornecendo-lhe componentes necessários
para perpetuar seu funcionamento ao longo do tempo.
Conforme já aludido, nas décadas de 1990 a 2000, deu-se uma grande mudança
no panorama do comércio dos componentes aqui trabalhados tanto na Europa quanto no
Brasil, uma vez que o pacífico compartilhamento de mercado entre as chamadas “peças
genéricas” e “peças originais” viu-se obstaculizado pelos direitos sobre o desenho
industrial destas, o que gerou por meio de tais direitos um movimento visando adotar
medidas para coibir a concorrência nesse setor.
Diante deste panorama, há mais de vinte anos a questão se manteve viva
alcançando seu encerramento com o órgão competente neste ano de 2018, de modo que,
o que mais causa irresignação entre as partes é o fato de que a legislação internacional e
também a nacional permitem o registro de desenhos industriais de peças do tipo mustmatch, o que confere o direito a quem é detentor de tomar medidas cabíveis contra
utilização sem a devida contraprestação. Nesses termos, iniciou-se uma discussão acerca
das possibilidades de se encontrar no dispositivo legal mecanismos que atuassem
coibindo as montadoras em registrar esses componentes para que se pudesse preservar a
existência do mercado secundário e consequentemente garantir a concorrência neste.
Lembrando-se de que, de Paris a Marraquexe, buscou-se influenciar as
legislações dos mais variados países do mundo a defender e promover os direitos
intelectuais, garantindo prerrogativas que se destinassem a prevenir eventuais abusos, o
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que se deu primeiramente pelo artigo 10 bis e seus incisos da CUP:
Art. 10º bis: (1) os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos
países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal; (2) Constitui
ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos
honestos em matéria industrial ou comercial; (3) Deverão proibir-se
particularmente: 1º Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio,
estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade
industrial ou comercial de um concorrente; 2º As falsas alegações no
exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os
produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 3º 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.
(1) os países da União se comprometem a assegurar aos nacionais dos outros
países da União recursos legais apropriados à repressão eficaz de todos os
atos mencionados nos artigos 9,10 e 10 bis; (2) comprometem -se, além disso,
a prever medidas que permitam aos sindicatos e associações de industriais,
produtores ou comerciantes interessados e cuja existência não for contrária às
leis dos seus países, promover em juízo ou junto às autoridades
administrativas e repressão dos atos previstos nos artigos 9, 10 e 10 bis, na
medida em que a lei do país em que a proteção é requerida o permite aos
sindicatos e associações desse país (grifo nosso).

Da leitura do texto de lei, nota-se a preexistente preocupação da CUP em
estimular a adoção de mecanismos de proteção à propriedade industrial sob o ponto de
vista concorrencial, o que no acordo da OMC/WTO se representa no art. 41.1 de TRIPS,
cujo teor assim dispõe:
Os Membros assegurarão que suas legislações nacionais disponham de
procedimentos para a aplicação de normas de proteção como especificadas
nesta Parte, de forma a permitir uma ação eficaz contra qualquer infração dos
direitos de propriedade intelectual previstos neste Acordo, inclusive remédios
expeditos destinados a prevenir infrações e remédios que constituam um
meio de dissuasão contra infrações ulteriores. Estes procedimentos serão
aplicados de maneira a evitar a criação de obstáculos ao comércio legítimo e
a prover salvaguardas contra seu uso abusivo.

Diante disso e feitos alguns comentários sobre o ímpeto do dispositivo
internacional em preservar o sistema contra eventuais abusos, dar-se-á a análise desses
dispositivos sob a ótica dos casos elevados perante a Corte Europeia de Justiça.
4. 3 A solução da Corte Europeia
Aos idos de 1987 no Reino Unido depara-se a corte inglesa com o Caso AB
Volvo versus Erik Veng (UK) Ltd. (Processo 238/87131) e pode-se observar na leitura
do presente acórdão que a montadora sueca recorreu aos tribunais britânicos para
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impedir a comercialização de painéis de carroceria e para-lamas, naquele país, para seus
modelos série 200 promovida pela empresa recorrida, por entender que havia uma
infração aos direitos resguardados pelo design industrial de tais peças, por não se
tratarem de peças produzidas pela Volvo e suas licenciadas.
A presente situação é de especial importância para este estudo, pois, é possível
visualizar a mudança do paradigma adotado pela comunidade a qual é trabalhada aqui,
percebendo, da análise do caso, elementos como padronização de legislações em âmbito
ultranacional, dificuldades em estabelecer o que é protegido ou não entre os desenhos
industriais de veículos, mudanças quanto à necessidade de promoção de um mercado
competitivo com o apoio da propriedade intelectual, entre outras questões que serão
abordadas nos próximos parágrafos.
Assim, no caso concreto, a marca em comento utilizou-se do questionamento
acerca do alcance da proteção aos desenhos industriais para saber se haveria ou não
monopólio sobre as peças automotivas, quando observada a tutela do design registrado,
o que infringiria a liberdade de concorrência encontrada no bojo do art. 86 do tratado
que constituiu a União Europeia.
Referido art. 86, atual 82, assim estabelece:
É incompatível com o mercado comum e proibido, na medida em que tal seja
susceptível de afetar o comércio entre os Estados-membros, o facto de uma
ou mais empresas explorarem de forma abusiva uma posição dominante no
mercado comum ou numa parte substancial deste. Estas práticas abusivas
podem, nomeadamente, consistir em: a) Impor, de forma direta ou indireta,
preços de compra ou de venda ou outras condições de transação não
equitativas; b) limitar a produção, a distribuição ou o desenvolvimento
técnico em prejuízo dos consumidores; c) Aplicar, relativamente a parceiros
comerciais, condições desiguais no caso de prestações equivalentes
colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência; d)
Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros
contraentes, de prestações suplementares que, pela sua natureza ou de acordo
com os usos comerciais, não têm ligação com o objeto desses contratos132.

Assim, em face do artigo em comento, é possível verificar que a Comunidade
Europeia, quando constituída, preocupou-se em defender a livre concorrência entre as
empresas que ali atuariam, limitando a exploração de marcas e afins com objetivos
escusos aos da boa-fé comercial.
Outrossim, a marca Volvo dispõe no corpo de sua representação que a proteção
conferida às suas peças decorre de lei e que o comércio destas por empresa não licenciada
se enquadraria em ato atentatório à boa concorrência e, por isso, infringindo o artigo
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acima transcrito, o que por sua vez lhe conferiria a liberdade em recusar em licença de
produção destas ao lojista em comento133.
Além disso, objetiva saber se estaria assim promovendo limitação ao comércio
pelo combate à cópia de peças protegidas por desenhos industriais, o que desencadeou a
seguinte decisão:
Pelos fundamentos expostos, O TRIBUNAL,
Pronunciando-se sobre as questões que lhe foram submetidas pelo High
Court of Justice, por decisão de 17 de Julho de 1987, declara:
O facto de o titular de um modelo industrial registado, referente a painéis
laterais de carroçaria de automóvel, recusar a concessão a terceiros, mesmo
com royalties razoáveis a título de compensação, de uma licença para o
fornecimento de peças integrantes do modelo industrial não pode ser, por si
só, considerado uma exploração abusiva de posição dominante na acepção
do artigo 86. ° do Tratado.

Observando o texto acima, pode-se verificar que naquele momento diante dos
fatos levados ao seu conhecimento, o tribunal entendeu que não haveria óbice ao
comércio o impedimento à venda de tais componentes por terceiros não licenciados e que
isso não infringiria a livre concorrência, pois a empresa por ser detentora de tais direitos
estaria livre para licenciá-los ou não a terceiros. Dito isso, conclui-se que nesse primeiro
momento histórico jurídico, havia a adoção de um entendimento absoluto em prol da
defesa dos direitos de propriedade industrial.
Entretanto, a análise proporcionada pela nota técnica emanada pelo Cade
informa que, diferentemente do que se pensava, os órgãos julgadores europeus
promoveram sim um julgamento atento às leis da concorrência, ficando clara sua
posição e análise, quando considera inexistentes no presente caso das chamadas
“circunstâncias especiais” que, de acordo com o Tribunal Europeu, são situações onde
há: “(i) recusa arbitrária de fornecer peças sobresselentes a garagens independentes; (ii)
se se verificar a fixação dos preços das peças sobresselentes a um nível não equitativo;
ou (iii) se a montadora deixar de produzir peças sobresselentes para um determinado
modelo”.
Entretanto, entre o caso Volvo x Veng, o que existe é uma recusa a licenciar, o
que diverge do caso brasileiro, por se tratar de um caso referente à recusa em permitir a
utilização de desenhos industriais na composição de autopeças no mercado secundário
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ou de veículos já comercializados.
Desse modo, anos se passaram e a questão se manteve em âmbito comunitário
europeu e como prova disso se vê em outro caso levado ao judiciário daquele continente
que a empresa BMW entrou com pedido nos mesmos termos anteriormente citados em
face do mecânico e comerciante de veículos Ronald Karel Deenik no Processo nº C63/97134, cujo questionamento consistiu em saber se o lojista tinha o direito de
comercializar peças de veículos da marca, assim como fazer reparos destes, utilizandose de signos e imagens que o relacionavam com a fabricante de automóveis e se o fato
de promover o negócio informando que o mecânico era especializado no conserto de
veículos BMW era legítima.
Aqui, diferentemente do desfecho adotado no caso anterior, quando da análise
dos fatos apresentados, a Corte entendeu que mesmo sendo detentora dos direitos sobre
os desenhos industriais das peças de reposição, o comércio destas pelo representado não
seria prejudicial ao direito conferido, de modo que, ao anunciar que seria especializado
na mecânica e na venda de veículos BMW, o reclamado não estaria infringindo regra de
propriedade industrial e desrespeitando a concorrência leal.
Contudo, o acórdão faz ressalvas entendendo também que o comerciante não
poderia abusar das propagandas de modo a induzir o consumidor a erro, levando-o a
acreditar que o serviço oferecido por ele seria licenciado pela marca.
Pelos fundamentos expostos, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
Pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo Hoge Raad der
Nederlanden, por acórdão de 7 de fevereiro de 1997, declara:
4.2.1. Sem prejuízo da obrigação que incumbe ao órgão jurisdicional de
reenvio, de interpretar o direito nacional, em toda a medida do possível, em
conformidade com o direito comunitário, este último não se opõe a uma
regra nacional transitória segundo a qual um recurso dirigido contra uma
decisão proferida antes da data de entrada em vigor intempestiva das regras
que transpõem a Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de
Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em
matéria de marcas, para direito nacional seja resolvido em conformidade
com as regras aplicáveis antes dessa data, mesmo se o acórdão for proferido
depois dessa data.
4.2.2. O uso de uma marca, sem a autorização do titular, para anunciar ao
público que uma empresa terceira efetua a reparação e a manutenção de
produtos com esta marca ou que é especializada ou especialista em tais
produtos, constitui, em circunstâncias como as descritas no acórdão de
reenvio, um uso da marca na acepção do artigo 5._, n._ 1, alínea a), da
Primeira Diretiva 89/104.
4.2.3. Os artigos 5._ e 7._ da Primeira Diretiva 89/104 não permitem ao
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titular de uma marca proibir a um terceiro o uso da sua marca para anunciar
ao público que efetua a reparação e a manutenção de produtos desta marca
comercializados sob a marca pelo seu titular ou com o seu consentimento ou
que é especializado ou especialista na venda ou na reparação e na
manutenção de tais produtos, a não ser que a marca seja utilizada de um
modo tal que possa dar a impressão de que existe uma relação comercial entre
a empresa terceira e o titular da marca e, nomeadamente, que a empresa do
revendedor pertence à rede de distribuição do titular da marca ou que existe
uma relação especial entre as duas empresas.

Diante do disposto pelo tribunal, nota-se a mudança na maneira de julgar das
Cortes Europeias de modo a entender que havia a necessidade de tratamento específico
sobre o tema, avaliando-o em prol da concorrência, o que deu ensejo em 1998 à
directiva 98/71/CE do Parlamento Europeu, cujo objetivo era oferecer alguma
regulamentação quanto à questão.
Camelier, ao estudar o tema, informa que:
[...] essa diretiva estabeleceu critérios para a proteção legal dos desenhos e
modelos industriais visando sua livre circulação no território da comunidade
europeia, bem como a aproximação das legislações nacionais desses países
em matéria de proteção dos mesmos com vistas a diminuir ou eliminar
discrepâncias e possibilitar o bom funcionamento do mercado interno,
deixando para as legislações nacionais disciplinar todas as disposições em
matéria de sanções, recursos, repressão e execução, bem como a liberdade
para estabelecerem as normas para registro, renovação, anulação e seus
efeitos dos desenhos e modelos (SILVA, 2012, p. 190).

Nos termos do que aduz o estudioso, é possível perceber no item 9135 deste
regramento que existe uma grande preocupação em promover um entendimento comum
quanto ao que se entende por desenho industrial, assim como modelo de utilidade,
adotando compreensão equânime diante dos Estados membros quanto aos requisitos
necessários para obtenção da proteção em comento.
Nesse sentido, o artigo 1º136 da diretiva em estudo define o que seria desenho
industrial para a Comunidade Europeia, que assim dispõe:
Definições: Para efeitos do disposto na presente directiva, são aplicáveis as
seguintes definições: a) Desenho ou modelo: designa aparência da totalidade
ou de uma parte de um produto, resultante das características,
nomeadamente, das linhas, contornos, cores, forma, textura e/ou materiais do
próprio produto e/ou da sua ornamentação [...]

Logo adiante, além de definir o que se entende por desenho industrial,
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demonstrando a atenção em estabelecer um molde legislativo ao qual os Estados
membros deveriam pautar a mesma carta direcionadora, até mesmo o que se considera
por produto complexo, conforme já se disse anteriormente.
Assim, além das definições acima, tem-se que a padronização vinculou a
concessão de registros de designers industriais aos requisitos de novidade e
singularidade, o que para efeito de exemplo dentro destes estudos seria o caso de
autopeças que, quando destacadas do veículo como um todo, não teriam caráter
distintivo, pois o consumidor destas depende da sua fixação ao produto principal para
que possa reconhecê-la como parte do objeto complexo.
Desse modo, conforme se explicou e exemplificou-se anteriormente, fica claro
que um componente como uma lanterna, quando apartado do local ao qual se fixa, não é
capaz de causar reconhecimento acerca do modelo a que se deve acoplar, o que, por
conseguinte, não se enquadraria na proteção conferida pelo dispositivo legal.
Nesse sentido, é possível perceber que o que se afirma acima é condizente com o
que os doutrinadores afirmam sobre o assunto: que destacado do conjunto imagem, um
componente sozinho não é distintivo o suficiente para ser passível de registro
(BARBOSA, 2010).
Conforme se pôde observar a questão se apresenta de maneira demasiado
complexa, pois à primeira vista o direito a tal registro é legítimo, tanto aqui quanto em
outros lugares, contudo, diante de uma análise mercadológica da situação e indexando-a
ao entendimento das mais variadas legislações nacionais e além-fronteiras, nota-se que
o uso irremediado e imprudente de tais limitações pode prejudicar o livre comércio e
circulação de mercadorias.
Entretanto, não se restringe às questões acima referidas o tema aqui debatido,
pois outro fator a ser considerado é a produção de autopeças fora dos padrões
estabelecidos e sem o pagamento das devidas licenças, que por sua medida implicariam
na redução dos standards mínimos de qualidade, o que por si só compreende na
inobservância de responsabilidades econômicas, sociais e ecológicas perante o
consumidor, ocasionando assim concorrência desleal entre fabricantes de autopeças e
montadoras. Essa questão padece de estudo, pois a princípio não é possível aferir se
haveria essa assimetria de obrigações entre ambos os setores.
Por fim, é valido mencionar que, a exemplo de países como Alemanha, Itália,
Irlanda, Hungria, Polônia, Espanha, Inglaterra, Austrália, dentre outros, existe um
movimento e um favorecimento à produção de peças paralelas pelo mercado
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independente, de modo que nesses países há tolerância a empresas independentes de
fabricação de autopeças.
Feita a abordagem sobre o cenário europeu e brasileiro, tem-se que os órgãos
responsáveis pela defesa da concorrência dos países, tanto jurídicos quanto
administrativos, foram questionados sobre a legitimidade dos registros e sua capacidade
em limitar a concorrência no mercado de autopeças, o que deu ensejo a vários
posicionamentos, partindo da total e irrestrita liberdade de registro e consequentemente
monopólio sobre os desenhos industriais das autopeças, até os mais nobres pensamentos
liberais onde se encontraria na lei os dispositivos necessários para assegurar a
perpetuação do comércio entre peças originais e paralelas beneficiando o consumidor.
Desse modo, conforme comentado anteriormente, o Brasil, em respeito a seu
posto de país conciliador e diplomático em face das mais variadas nações do mundo,
quando da entrada em vigor da OMC, aderiu de imediato ao acordo, incorporando-o em
sua legislação interna e aplicando-o em sua totalidade no início dos anos 2000, quando
os benefícios temporais para países em desenvolvimento se esvaíram.
Enquadrando-se aos moldes das legislações externas sobre o tema, nosso país
viu por bem garantir desde logo o respeito à preservação dos bens intelectuais,
assegurando-os primeiramente em sede constitucional em seu art. 5º inciso XXIX,
conforme já referido neste trabalho, inserindo-o no rol de direitos e garantias
fundamentais da Constituição Federal, entretanto, a sabedoria do legislador não se
limitou a estabelecer somente o caráter fundamental de tais direitos, mas entendeu
adiante pela necessidade de limitar estes em benefício da livre e leal concorrência,
direitos do consumidor e do meio ambiente, conforme disposto no artigo 170, conforme
se vê abaixo:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e
na livre-iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: IV – Livre
Concorrência; V – Defesa do consumidor; VI – Defesa do meio ambiente,
inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental
dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.

Ademais, da análise do presente dispositivo constitucional, pode-se verificar que
os três princípios relacionados acima se encaixam diante da demanda apresentada ao
CADE, quais sejam: primeiramente o da defesa da concorrência estabelecendo limites e
punições em caso de abuso dos direitos industriais; seguido pelo do consumidor
observando sua hipossuficiência em face das montadoras de veículos e, por fim; da
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necessidade de salvaguardar o meio ambiente, protegendo-o quanto aos resultados dos
embates aqui estudados.
Voltando-se ao estudo do inciso VI e relacionando-o com a fabricação de
automóveis, tem-se que não somente os materiais empregados na confecção das
autopeças devem respeitar as regras de redução de poluição e reciclagem, como
também, estende-se a proteção à prevenção de emissões de gases quando do
funcionamento do motor. Dito isso e para demonstrar sua importância, pode-se citar os
diversos casos tanto norte-americanos quanto ao redor do mundo, onde as montadoras
de veículos estão sofrendo penalizações severas por fraudes em seus veículos movidos a
diesel,

nos

casos

chamados

pela

imprensa

internacional

de

Dieselgate

(AUTOESPORTE, 2018).
Tal situação iniciou-se em 2015, quando a montadora Volkswagen foi flagrada
em um teste de emissões de poluentes envolvendo sua pick-up Amarok nos Estados
Unidos, sendo descoberta fraudando os referidos exames com o auxílio de um software
que alterava os resultados alcançados na avaliação ambiental do veículo. De lá para cá,
espraiou-se pelo mundo o alarde sobre tal dispositivo que adulterava tais resultados,
sendo feitas várias descobertas do tipo até o momento, onde outras montadoras em
outros cantos do mundo se beneficiaram de igual maneira dessas alterações e nesse
sentido pode-se citar as marcas: Audi do grupo Volkswagen, Mercedes, Suzuki, o
grupo Fiat (FCA), Renault, Nissan, todas envolvidas no presente caso.
Feitos tais comentários sobre os efeitos e a importância de tais princípios, chegase à conclusão de que a Constituição Brasileira preconiza o incentivo à ciência,
tecnologia e inovação em seu capítulo IV, dando ensejo a políticas econômicas como a
da Inovar Auto, já estudada em outro capítulo e que dentre outras beneficiam o setor
automotivo.
Diante da análise constitucional, que é base para o entendimento de todo o
ordenamento jurídico brasileiro, será feita a análise aprofundada dos dispositivos legais
pertinentes especificamente à proteção das produções industriais, para que se possa
entender se as normas estão voltadas à liberação ou não do comércio de autopeças.
Conforme já mencionado, a lei brasileira que trata da propriedade industrial é a
nº 9.279/1996, não fazendo distinção entre os mais variados empregos de seus
dispositivos à aplicação industrial, assim, não se poderia esperar que tratasse
especificamente de prazos, punições, etc., voltados especificamente para o mercado de
automóveis. Talvez seja a sua maior deficiência uma vez que depende de legislações
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como Inovar Auto e sua substituta Rota 2030 para fazê-lo.
Nesse sentido, tem-se que os prazos estabelecidos na lei, para marcas e desenhos
industriais não se atentam ao dinamismo com o qual esse setor trabalha, de modo que as
montadoras de automóveis há dez, quinze ou vinte anos, se utilizavam de outras marcas
para os nomes para seus veículos, estas que se perpetuaram ao longo do tempo
caracterizando assim qualidade, segurança e sofisticação.
Somente a título de exemplo sobre as mudanças que a evolução trouxe nos
últimos trinta anos: marca Monza, sob o domínio da montadora Chevrolet, permaneceu
nomeando um modelo desta fabricante até meados da década de 1990, mais precisamente
1996, quando foi descontinuado, dando lugar a outro modelo, o Chevrolet Vectra, cujo
sucesso se alongou até meados dos anos 2000 e também se encontra descontinuado,
então, nesse sentido, tem-se que de lá para cá, o mercado fornecedor e consumidor de
veículos se alterou de maneira profunda, de modo que seja possível averiguar que a
sofisticação dos veículos em meados da década de 1990 não é a mesma que se viu nos
anos 2000 e que se vê atualmente, pois o setor sofreu várias mudanças geradas por
custos e gostos do mercado consumidor.
Tal referencial foi introduzido aqui para demonstrar que poucos automóveis na
atualidade ultrapassam o prazo de quatro anos em comercialização sem algum facelift
ou reforma completa quanto ao seu projeto original, sendo assim, o prazo legal de
proteção à marca ou ao nome do veículo, para aplicação ao setor automotivo, é
demasiado longo, quando se sabe que um projeto atual logo dará lugar a outro mais
sofisticado e que abandona antigos conceitos. Marcas como Monza ficaram para história
como sinônimo de mecânica confiável, robustez, conforto, etc., entretanto,
diferentemente do que se tem nos dias atuais, os padrões mudaram, assim como a
nomenclatura dos veículos, trazendo novas ideias relacionadas a novas carrocerias, o
que inviabiliza a perpetuação de um prazo protecional tão longínquo.
Assim, em síntese, a crítica que se faz aos desenhos industriais e marcas, no caso
de automóveis, é que devido à não especificidade à que é submetido o tema e os prazos
exorbitantes de proteção, tem-se que há o engessamento da questão afetando assim o
desenvolvimento do setor e de novas tecnologias, que poderiam contar com o auxílio
das empresas de autopeças na perpetuação do nome da marca, ou talvez coubesse uma
proposta de “desconstrução da propriedade intelectual” para assuntos puramente
tecnológicos e desenvolvimentistas.
Sob outra ótica, nos termos do que compreende o prof. Newton Silveira, a
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própria legislação sobre propriedade industrial faz menção ao dever e às limitações aos
direitos aqui aduzidos, concretizando o pensamento de que não são absolutos, quando
conferidos a seu titular: aos moldes do artigo 130137 tem-se que além de proteger sua
marca contra a utilização indevida de terceiros, o titular desta poderá licenciá-la, assim
como cedê-la e nesse sentido tem-se que em caso de não utilização ou capacidade de
produção, fica aberta a possibilidade de permissão compulsória para que outrem o faça.
Assim, adentrando a um dos méritos elevados à apreciação do Conselho de
Defesa Econômica no caso das Autopeças, tem-se que o artigo 132138parece dar conta
de alguns dos questionamentos, onde a própria lei trata da impossibilidade do titular da
marca em impedir que os comerciantes e distribuidores se utilizem dos sinais
designativos de sua competência para propagar os produtos e serviços oferecidos e, em
seguida, trata especificamente dos fabricantes de acessórios que terão o poder, desde que
obviamente respeitadas as práticas leais de concorrência, de utilizar a marca para
designar a finalidade daquele produto por ele oferecido.
Para efeito deste estudo, quando questionado sobre a indevida utilização da
marca na designação das autopeças pertinentes ao encaixe em veículo específico a que
foram desenvolvidas, tem-se pela simples leitura da legislação que as produtoras de
autopeças teriam sim o direito de indicar o produto a que se destinam pelo simples fato
de que são peças must-match, ou seja, que devem se encaixar ao objeto complexo e que
para tal o consumidor deve ter a certeza de que aquela peça de reposição foi
confeccionada para aquele veículo específico, utilizando-se de numerações e elementos
da marca.
Fato que corrobora com o objeto de estudo deste trabalho é o registro de patente
sobre difusor traseiro ativo nos veículos da marca Porsche, cuja finalidade de tal
equipamento é de direcionar o ar que passa em alta velocidade sob o carro fazendo com
que se diminua o arrasto aerodinâmico e consequentemente se aumente a pressão
aerodinâmica para baixo (downforce), empurrando assim a traseira do veículo contra o
solo, melhorando a rapidez e a agilidade em circuitos de corrida.
137

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I - ceder seu registro
ou pedido de registro; II - licenciar seu uso; III - zelar pela sua integridade material ou reputação.
138
Art. 132. O titular da marca não poderá: I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais
distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e
comercialização; II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação
do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; III - impedir a livre circulação de
produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto
nos §§ 3º e 4º do art. 68; e IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou
qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.
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No presente exemplo, tais difusores têm utilidade, quando somados ao veículo
principal e exercem sua função aumentando a segurança desses carros, mantendo-os
mais estáveis, contudo, esse tipo de registro patentário não dá o condão de monopolizar
o mercado de peças de reposição, uma vez que esse tipo de marca veículo é tão
específica na produção de automóveis que seus proprietários têm maior preocupação em
fazer o reparo com componentes originais do que paralelos, não sendo grandemente
afetados pelo setor de autopeças, mas sim pelas montadoras concorrentes de
superesportivos (RODRIGUEZ, 2017).
Nessa direção, conforme visto acima, o objetivo principal da propriedade
industrial é atingido por meio de registro de tais patentes, uma vez que repele a
utilização desses equipamentos por um determinado período de tempo, por empresa
diversa daquela que os desenvolveu, preservando a especialidade de tais componentes e
valores gastos com pesquisa e desenvolvimento e, o mais importante, não afetam
diretamente o consumidor, mas sim, as montadoras concorrentes.
Assim, no caso dos desenhos industriais, o que se debate é a função é estética, de
modo a trazer a um objeto existente uma diferenciação externa que lhe confira maior
competitividade e, em se tratando de automóveis, sabe-se que a carroceria já exista há
muito tempo, o que lhe foi conferido são novos contornos capazes de causar no
consumidor a impressão de que está levando para sua residência um elemento
completamente diverso e inovador do que existia no começo da produção automotiva,
quando na verdade, a receita do bolo continua a mesma: carroceria, chassi, folhas de
porta, para-choques, freios, suspensão, rodas, etc.
Nesse sentido, tais equipamentos exercem sim determinado fim, mas são
elementos diferenciadores (dão ao Fiat Palio, aparência de Fiat Palio) e sua função
somente chega à sua finalidade quando acoplada aos produtos a que foram
desenvolvidos, ou seja, uma lanterna, somente exerce sua função, quando fixada na
parte frontal do veículo e somada a seu par, formando assim o conjunto ótico do carro.
E para nivelar e descomplicar da situação, o art. 97 trata dos elementos
necessários para que o desenho industrial seja considerado novo, assim aduzindo:
O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma
configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.
Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da
combinação de elementos conhecidos.

De encontro com o que diz o texto legal, pode-se entender que os chamados
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facelifts139 promovidos pelas montadoras para dar fôlego às vendas de seus automóveis
por mais tempo, sem que haja a necessidade da completa reformulação do design da
carroceria, se enquadram no que diz a lei, senão veja nas imagens abaixo:

Fonte: Pesquisa Google. Gerações VW Fox.

Conforme demonstram as fotos do VW Fox anexadas acima, pode-se perceber
que o que houve entre o primeiro modelo lançado e o segundo reestilizado são apenas
mudanças pontuais na sua dianteira, assim como na traseira, sem que houvesse um
trabalho aprofundado nas mudanças estéticas, ou seja, as linhas e formas não foram
alteradas, permanecendo a mesma linha de cintura, a posição dos vidros e seus encaixes,
entre outros elementos como as maçanetas, além dos vincos da carroceria que
permaneceram inalterados.
Desse modo, apenas para efeito de visualização do que se está a comentar, trazse adiante o exemplo mais recente de inovação promovida em um automóvel muito
conhecido e consumido pelo mercado brasileiro, o Honda Civic.

Fonte: Pesquisa Google. Gerações do Civc.

Conforme se depreende das imagens acima, pode-se perceber que a montadora
investiu grandes quantias em pesquisa e desenvolvimento, não só proporcionando um
design atual ao veículo em comento, quanto fazendo dele referência em inovação para o
Facelift: são as modificações de estilo feitas num carro durante seu ciclo de produção — em uma
escala muito variável, podendo incluir novos materiais e elementos na lataria ou modificações mecânicas,
que possibilitam às montadoras revigorar um modelo de carro sem precisar fazer uma reestilização
completa.
139
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mercado consumidor.
Nessa direção, é totalmente plausível que a marca queira que algumas das
autopeças sejam protegidas para que os concorrentes não as reproduzam, contudo, o que
se extrai da pesquisa com alguns professores de engenharia mecânica é que, quanto ao
setor primário, ou seja, de veículos 0 km, há uma maior preocupação das montadoras
em promover uma corrida desenvolvimentista em detrimento da sua patenteabilidade,
visto que a maioria das tecnologias de ciclo curto de novidade, chamando atenção por
curto período de tempo, a exemplo disso, pode-se citar a direção elétrica, que pouco
tempo atrás era enaltecida pela mídia especializada como um equipamento inovador,
hoje, só é lembrada quando não é oferecida em qualquer modelo que se lance
atualmente.
Diferentemente do que acontece no setor secundário de autopeças de reposição,
no setor primário, o consumidor é figura principal e seus gostos e expectativas são
amplamente respeitados, resguardadas as devidas ressalvas econômicas quanto ao
assunto é óbvio. Já no setor de peças de reposição, o comprador já foi conquistado pelo
design e custo/benefício oferecidos pela montadora, sendo assim, passa a não ter
grandes opções para reparação do veículo adquirido, se não a rede autorizada. Assim,
defende-se a manutenção das fabricantes de autopeças, pois com isso, estar-se-ia
promovendo o livre mercado.
De acordo com o que entende o professor Denis Borges Barbosa e cuja opinião
remete à própria capacidade da lei em dirimir os problemas aqui estudados, pensa o
doutrinador que o já referido artigo 132, incisos I e II, delimita o poder das montadoras
em se negar a permitir a utilização de sua marca, sinais distintivos e numerações
referentes às peças de reposição, de modo que vise à persecução da liberalização do
comércio sob os preceitos da propriedade intelectual (BARBOSA, 2010).
Conforme se encontra na redação do artigo, percebe-se que o impedimento ao
uso da marca e sinais que lhes são próprios, como é o caso de utilização para a
designação de determinada peça, original ou não, para determinado veículo,
enquadrando-se no termo must-match não poderá ser aceita perante os órgãos de defesa
da concorrência, de modo que, quando se chega às revendedoras de autopeças, se quer
ter a certeza de que a empresa que as produziu levou em conta a especificidade desta,
pois, consumidores e até mesmo os balconistas não têm a obrigação de quando
destacadas reconhecê-las como parte do todo.
Nesse sentido, assevera o professor Newton Silveira:
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Nossa lei vigente de propriedade industrial nº 9.279/96 (item 4 supra) exige
como requisito de proteção do design a originalidade no sentido de
distintividade. Ou seja, no sentido de composição do conjunto. Assim,
aquelas peças isoladas e encaixáveis no conjunto por si, não constituem
desenho industrial protegível, por não serem distintivas.

Por fim, quanto ao objetivo da Lei de Propriedade Industrial brasileira, tem-se
que, conforme ensina a professora e pesquisadora do Instituto Brasileiro de Propriedade
Intelectual Karin Grau-Kuntz:
[...] a garantia do exclusivo não é viabilizar a recuperação anticompetitiva
dos recursos investidos (...) o que se deseja alcançar com o reconhecimento
de um exclusivo sobre bens intelectuais é a possibilidade de recuperação dos
recursos de uma maneira pró-concorrencial [...]

Diante do disposto, tem-se que a legislação vigente informa e regulamenta o
tema, mas a despeito disso far-se-á menção a algumas alternativas encontradas por
outros ordenamentos jurídicos para a questão das autopeças, ora regulamentando-a de
modo específico, hora deixando-a ao livre sabor do direito da concorrência e do
entender das cortes de justiça existentes em seus territórios.
4.4 Abordagem Comparada
Conforme foi comentado anteriormente tem-se que, a exemplo de liberalização
do comércio de componentes de reposição, pode-se citar a Austrália que, desde 2003,
aprovou alterações em sua legislação interna de modo a possibilitar a existência de um
mercado independente de autopeças, entendendo que não há infração ao registro de
desenhos industriais, quando tais objetos são destinados a recompor a aparência de
objetos complexos, conforme extrai do artigo e 72(1) (b) (c) do regramento
australiano140.
72 Certain repairs do not infringe registered design (1) Despite subsection
71(1), a person does not infringe a registered design if: (b) the product is a
component part of a complex product; and (c) the use or authorisation is for
the purpose of the repair of the complex product so as to restore its overall
appearance in whole or part. (3) For the purposes of subsection (1): (a) a
repair is taken to be so as to restore the overall appearance of a complex
product in whole if the overall appearance of the complex product
immediately after the repair is not materially different from its original overall
appearance; and (b) a repair is taken to be so as to restore the overall
appearance of a complex product in part if any material difference between:
(i) the original overall appearance of the complex product; and (ii) the overall
appearance of the complex product immediately after the repair; is solely
attributable to the fact that only part of the complex product has been
140

Australian Government. Federal Register of Legislation. Legislação Australiana: Designs Act 2003.27
de fevereiro de 2017.
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repaired. (5) In this section: repair, in relation to a complex product, includes
the following: (a) restoring a decayed or damaged component part of the
complex product to a good or sound condition;
(b) replacing a decayed or damaged component part of the complex
product with a component part in good or sound condition;
(c) necessarily replacing incidental items when restoring or replacing a
decayed or damaged component part of the complex product;
(d) carrying out maintenance on the complex product. standard of the
informed user, in relation to the overall appearance of a complex product,
means the standard of a person who is familiar with the complex product, or
with products similar to that product.

Conforme visto acima, a lei de desenhos industriais australiana traz a exceção no
que se refere a peças de reparação que visem restabelecer a aparência original de objetos
complexos, como é o caso de veículos automotores e, desse modo, possibilitar a
salvaguarda do direito dos consumidores desses bens em tê-los reparados em caso de
colisões ou acidentes que os danifiquem.
No continente norte-americano, a situação é um pouco mais complexa e
conflituosa, pois, conforme já se sabe foram eles os responsáveis pela inclusão da
questão da propriedade intelectual na rodada Doha que, por conseguinte, deu ensejo à
criação da Organização Mundial do Comércio.
Assim, tem-se naquele mercado um dos maiores consumidores de automóveis do
mundo, o que de igual forma fez com que os compradores encontrassem dificuldades
em encontrar elementos que os resguardassem quanto à reparação livre de seus
automóveis e nesse sentido, sobre muita pressão, nasceu em 2012 no estado de
Massachusetts o primeiro ímpeto legislativo quanto à proteção do mercado de reposição
de peças denominado “Massachusetts Automotive Right to Repair Law” (BLUFF,
2017), cujo principal objetivo foi prevenir a perpetuação de contratos enganosos, cujo
teor limitava a reparabilidade dos veículos comercializados pelas montadoras.
A proposta referida acima objetiva promover o direito a reparabilidade entre os
consumidores de softwares e outros produtos tecnológicos, como telefones celulares,
computadores, câmeras e até mesmo tratores, contudo, ainda encontra forte resistência
perante grandes marcas como Apple e John Deere para atingir seus objetivos.
Diante disso, no site Right to Repair, consta que os estados norte-americanos,
como o Kansas, Illinois, Tennessee, Massachusetts, Nebraska, New York, Minnesota e
Wyoming (Ibidem), aderiram à legislação em prol do direito à reparação, inclusive,
promovendo em alguns estados, como Kansas e Wyoming, elementos em suas
legislações que fomentem o direito acima referido, não somente restringindo-os a
produtos eletrônicos, mas a implementos agrícolas, o que causou aberto repúdio da
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marca de tratores John Deere, que enviou uma carta condenando esse tipo de iniciativa
por parte do estado do Kansas.
De acordo com as pesquisas e notícias acerca do tema, a legislação aqui
mencionada, exigiria que as marcas vendessem peças de reparo tanto aos consumidores
quanto a oficinas independentes, para que estas efetuassem o conserto dos aparelhos e
itens por ela abarcados, assim como, manuais de diagnósticos e de serviço ao público
(KOEBLER, 2017).
A fabricante de aparelhos celulares Apple se utiliza de teorias de que o ato de
conserto de aparelhos eletrônicos, etc., por pessoas não autorizadas, poderia trazer riscos
ao responsável pelo conserto, ou seja, que ao reparar um telefone celular, aquele que o
faz fora da autorizada estaria exposto a riscos quanto ao lítio presente na bateria e
quanto à possibilidade de se ferir com o vidro que compõe a tela desses componentes.
Por seu turno, a empresa John Deere, renomada fabricante de implementos
agrícolas afirma que não deseja que pessoas não autorizadas façam modificações em
seus tratores e que tal permissão (Right to Repair) traria prejuízos aos investimentos
realizados em pesquisa e desenvolvimento de equipamentos para uso no campo e vai
além, afirmando que tal tipo de manutenção em seus equipamentos pode ocasionar além
da perda de garantia, o funcionamento não seguro de seus produtos, redução da
capacidade laborativa do equipamento, além de mudanças no controle de emissões,
perda na transparência no compartilhamento de peças, perda de confiabilidade
encontrada no peso e tradição da marca em comento.
Perante a leitura do conteúdo presente na carta de repúdio apresentada pela
empresa em comento, é possível verificar que a maior parte dos motivos se encontra
respaldada pelo direito de propriedade industrial e que tais motivos não são
desarrazoados, uma vez que os mais variados fabricantes não somente de implementos
agrícolas como automóveis, smartphones, softwares e produtos de informática estão
realmente preocupados com a imagem que construíram perante o consumidor, assim
como estão submetidos aos mais variados regramentos quanto a emissões de gases
prejudiciais ao meio ambiente, entre outras funcionalidades e obrigações que seus
produtos deverão oferecer ao público.
É importante salientar que, aos moldes do que se encontra no site do senado do
estado de Nova York, a questão dos automóveis e a possibilidade de reparação por
particulares ou mecânicos independentes não entra em pauta para julgamento da questão
do Fair Repair Act, ou Right to Repair, e aqui se visualiza outro desdobramento do
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embate, em que os defensores do direito à reparação e acesso às peças pedem para que
seja incluído no texto dessa legislação a possibilidade de compartilhamento de
informações entre empresários e particulares na persecução da tentativa de baratear e
aumentar o acesso à reparação de produtos complexos.
4.5 Posicionamentos contrários aos expressos neste trabalho
Conforme se verificou nas páginas que antecedem este tópico, os argumentos em
prol da liberdade na comercialização de autopeças ao redor do globo são justos e
pautados pelo bom senso, fazendo crer que seria a melhor opção levá-los com
exclusividade na persecução de um mercado mais justo, pautado na concorrência e na
eficiência para continuar a existir. Mas, e os argumentos contrários? São interessantes?
Tem peso jurídico? São justos como os a favor da liberdade de reprodução de desenhos
industriais de peças de reposição? A resposta a essas perguntas é afirmativa, pois até
mesmo se não fossem, a questão já estaria liquidada.
Primeiramente, é importante relembrar quantas vezes forem necessárias que o
direito de propriedade intelectual em momento algum confere poder de monopólio aos
que a ele recorrem para garantir a perpetuação do estímulo ao desenvolvimento de
novas tecnologias por meio do direito de exclusividade sobre a exploração de
determinado bem produzido ou não pela indústria de modo a garantir a continuidade da
criação de inovação e com isso o progresso ao mundo contemporâneo (BASSO, 2017, p.
137),.
Explica a professora Maristela Basso que: “entende-se por monopólio a
capacidade de controlar o preço dentro de um mercado razoável e por poder de mercado
a capacidade de elevar o preço de um produto ou serviço sem gerar perda de vendas”.
Nesse sentido, de acordo com o que se expressa neste trabalho, não há erro quanto à
legalidade conferida pelo direito de exclusiva conferido pela Propriedade Intelectual aos
desenhos industriais registrados pelas montadoras de veículos, mas sim, no uso de um
sistema que permite às detentoras desses direitos lhes transformarem de exclusivos à
monopolísticos.
E para fortalecer tal argumento, tem-se a respeito os dizeres constantes na nota
técnica emanada pelo Cade no processo administrativo (Ibidem, p. 137), que trata do
tema e que assim pondera:
A conduta anticompetitiva pode decorrer tanto por meio de fraudes ou abusos
no procedimento de registro do direito de propriedade industrial quanto por
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abusos no exercício do direito em si. A mera obtenção dos registros de
desenho industrial pelas montadoras, ainda que tenha obedecido ao
procedimento da Lei de Propriedade Industrial, com o aval do INPI, não
afasta, por si só, a possibilidade de que tais registros sejam exercidos de
modo abusivo, na medida em que se desvirtuem dos fins socioeconômicos
que amparam o direito.

Nesse viés, é possível verificar um dos “pilares” em que se sustenta toda a
argumentação aqui defendida, pois, a legislação permite o registro, este que foi feito de
maneira correta, mas no que tange ao direito em si, aos requisitos impostos pela lei
vigente e o modo de utilização dado aos desenhos industriais neste caso, parece exceder
os parâmetros impostos nacional e internacionalmente.
Até porque, conforme ensina o mesmo fragmento141 retirado do processo
administrativo que envolve os FIAPs e as montadoras, estas se utilizam de mecanismos
para se manter nos direitos sobre as autopartes por muito tempo, a exemplo disso, citam
casos em que as montadoras registram gerações diferentes dos mesmos modelos de
automóveis como se todas as peças ali utilizadas fossem objeto de nova pesquisa e
desenvolvimento, quando na verdade, são as mesmas peças constantes em modelos
anteriores.
De acordo com o estudo emanado pelo Cade:
tem-se que inovações marginais contínuas conjugadas com domínio público
inútil, que acabam por criar uma barreira intransponível de poder de
mercado. Tem-se, assim, uma verdadeira estratégia de evergreening, ou seja,
modificações marginais contínuas dos registros de desenho industrial com o
objetivo e com o escopo específico para proteção indevida de poder de
mercado, sem possibilidade de que os donos de automóveis possam se
beneficiar, na prática, das benesses do domínio público, em virtude da
elevada taxa de depreciação deste tipo de bem e da existência de gaps
intergeracionais entre automóveis.

O mesmo fragmento vai além, ao criticar o modo de operação feito pelo INPI
(Instituto Nacional da Propriedade Industrial), que ao analisar os pedidos de registro dos
desenhos industriais de automóveis, não faz buscas em todos os sistemas disponíveis
mundialmente para averiguar a originalidade dos desenhos a ele submetidos, por vezes,
não conferindo se tal design foi registrado em todos os bancos de dados disponíveis, tais
como: Banco de dados dos Estados Unidos (USPTO); Banco de dados Europeu
(Espacenet); Banco de dados do Reino Unido; Banco de dados da Austrália; Banco de
dados OHIM, entre outros aos quais tem acesso142.
Além disso, o texto analisado aqui critica a maneira como o requisito da
141
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Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51. Nota técnica. P. 83.
Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51. Nota técnica. P. 84.
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novidade é avaliado pelo INPI, quando assim assevera:
Além disso, a avaliação do requisito de novidade no Brasil, nas hipóteses em
que não há solicitação ao INPI, é delegado ao Poder Judiciário, que pode não
fazer a avaliação do caráter inovativo dos registros e/ou pode não conhecer os
bancos de dados acima referidos utilizados pelo INPI para aferição de
antecedentes dos DIs. Com efeito, a avaliação de desenhos industriais é
procedida da seguinte forma: o requisito de novidade é essencial para que o
desenho industrial possa ser registrado junto ao INPI. A novidade existe
quando o desenho industrial não está compreendido no estado da técnica. O
estado da técnica constitui tudo o que for acessível ao público antes da data
de depósito do pedido de registro, tanto no Brasil como no exterior. No caso
do desenho industrial ter sido divulgado nos 180 (cento e oitenta) dias que
precedem a data do depósito, este não perderá o quesito de novidade, pois
estará dentro do período de graça143; O pedido de registro é acompanhado de
requerimento, relatório descritivo, reivindicações, desenhos ou fotografias,
campo de aplicação do objeto e comprovante do pagamento da retribuição
relativa ao depósito. O pedido é submetido a exame formal preliminar e o
depósito será considerado como pedido efetuado na data da apresentação do
pedido 144; O objeto do registro de desenho industrial deve se referir a um
único objeto, podendo compreender 20 (vinte) variações, desde que guardem
entre si a mesma característica distintiva preponderante145; A solicitação de
registro poderá ser mantida em sigilo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias
contados da data do depósito. A validade do registro tem duração de 10 (dez)
anos contados do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos consecutivos de
5 (cinco) anos. Assim, o monopólio de exploração anos de um desenho
industrial pode se estender por 25 (vinte cinco)146.

E, nesse sentido, conclui:
143

Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica. § 1º
O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito
do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste
artigo e no art. 99. § 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente
ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da
técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado,
mesmo que subseqüentemente. § 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho
industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do
depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art.
12.
144
Art. 101. O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: I - requerimento; II relatório descritivo, se for o caso; III - reivindicações, se for o caso; IV - desenhos ou fotografias; V campo de aplicação do objeto; e VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.
Parágrafo único. Os documentos que integram o pedido de registro deverão ser apresentados em língua
portuguesa.
145
Art. 104. O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida
uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma
característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações.
Parágrafo único. O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se
houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto.
146
Art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100,
101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o
respectivo certificado. § 1º A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido
em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será
processado. § 2º Se o depositante se beneficiar do disposto no art. 99, aguardar-se-á a apresentação do
documento de prioridade para o processamento do pedido. § 3º Não atendido o disposto nos arts. 101 e
104, será formulada exigência, que deverá ser respondida em 60 (sessenta) dias, sob pena de
arquivamento definitivo. § 4º Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro será indeferido.
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Desse modo, observa-se que o registro do desenho industrial é realizado sem
que haja análise de mérito referente ao preenchimento dos critérios de
novidade e de originalidade. A análise de mérito do objeto do registro,
realizada pelo INPI, poderá ser solicitada pelo titular do desenho industrial,
enquanto o registro vigorar. Se constatado que os referidos requisitos não
estão presentes, o INPI poderá instaurar de oficio o processo de nulidade do
registro147.

Fica claro pela leitura do disposto no artigo 111 da lei 9.279/11 que poderá ou
não haver a persecução minuciosa dos requisitos da novidade e originalidade na
concessão do benefício aqui estudado, de forma que caberá àquele que se sentir
prejudicado alegar irregularidade na concessão do registro.
Tanto é verdade que, conforme se vê nos casos em que a montadora Ford Motor
Company recorreu ao judiciário por meio de pedido liminar de cessação de uso de seus
desenhos industriais, o requerimento de que diante da averiguação do direito, não
fossem verificados os requisitos da originalidade e anterioridade destes, ensejando como
dito anteriormente uma quebra de confiança jurídica proporcionada pela própria lei e
pelo sistema de verificação e conferência dos direitos aqui tratados148.
Desse modo, conforme se verifica na apelação de número 030273436.2009.8.26.0000 e no processo nº 583.00.2008.224656, a avaliação prévia e
impositiva dos requisitos da novidade e originalidade não são impostas ao INPI, que se
defende dizendo que não decorre de lei a necessidade desse tipo de avaliação, fazendo
com que qualquer documento apresentado ao órgão aqui estudado possa gerar um
direito que posteriormente poderá ser usado em contraposição à sua finalidade
original149.
Diante disso, é possível verificar que o sistema prejudica os pressupostos da
Propriedade Intelectual, causando a sensação de que há a conferência de direito de
monopólio e não de exclusiva, pois, a exclusiva é um benefício conferido pela P.I.
àqueles que agem da melhor forma para produzir a inovação e não se beneficiam de
brechas ou imperfeições na legislação para se perpetrar na produção e conduta
monopolística para permanecer no mercado.
147

Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido.
Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e
dos incisos I, II e IV do art. 43.
Art. 111. O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo
da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade. Parágrafo único. O INPI emitirá parecer
de mérito, que, se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98,
servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro.
148
Processo n°: 2003.077.573-6; Processo n°: 2003.154664-1; Processo n°: 2006.214.486-1, entre outros.
Informação retirada da Nota Técnica emanada pelo Cade. P. 88.
149
Nota técnica Cade. Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51. P. 89.
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Nesse sentido, ensina professora Maristela Basso que “não existe, portanto,
qualquer relação econômica entre o direito de propriedade intelectual (direito de
exclusiva) com “monopólio” e “poder de mercado na perspectiva econômica” (BASSO,
2017, p. 137) e nesse viés tem toda a razão, pois a análise desatenta do caso permite
entendimentos rasos de forma a considerar que as montadoras têm um benefício e que
este está sob risco de limitação por má-fé dos FIAPs, quando na verdade, ao aprofundarse no estudo da presente situação, percebe-se que o direito é justo, mas a forma como
foi conferido não respeita os preceitos vislumbrados, quando do seu nascimento em
Paris (1883).
De encontro com tais argumentos e com o entendimento da autora em estudo é
possível ver que a quebra de confiança gerada pelo sistema e suas deficiências faz com
que os direitos conferidos às montadoras extrapolem o escopo encontrado na
propriedade intelectual, qual seja: permitir que o titular do direito se utilize deste por
período de tempo determinado e limitado visando a que outros na mesma linha não
copiem sua invenção.
Assim, pelo que ensina a propriedade industrial, não há exclusão de concorrentes
pela limitação temporal de exploração de determinado bem, mas sim, proteção contra
cópia e usurpação da ideia alheia, o que é justo.
Para o setor em estudo, não repetidas vezes, é de bom tom lembrar que, o que se
compartilhou com os FIAPs por mais de cinquenta anos foi o direito de reprodução de
desenhos industriais visando prover ao consumidor de automóveis peças de reposição
que não são produzidas em quantidade suficiente para restaurar a aparência dos veículos
produzidos no país, além de abarcar ainda a reflexão de que o tempo de proteção
conferido às autopeças em caso de registro é bastante superior à vida útil de um
automóvel, conforme já estudado em linhas anteriores.
Nesse sentido, aos moldes do que ensina a professora em comento, não se
confunde proteção por direito de exclusiva, com monopólio, salientando que os direitos
de exclusiva não conferem poder de mercado e consequentemente sua exclusão a
qualquer de seus titulares, indo além, informando que a capacidade de controlar preços
não decorre dos direitos aqui comentados, pois há a presunção de que com eles criar-seá uma “corrida” pela inovação, proporcionando com ela ganhos que deveriam em tese
ser reintroduzidos na cadeia produtiva destes bens.
Outro ponto importante debatido durante a análise dos autos é a criação de
barreiras que excluiriam a entrada de novos fabricantes de autopeças que não detêm o
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direito sobre os desenhos industriais destas, entretanto, aos moldes do que foi sugerido
pela União Europeia acerca do direito comum que vigora naquele continente é que
algumas soluções poderiam ser adotadas para que não se configurasse abuso de
propriedade industrial como ocorre nos casos envolvendo automóveis, quais sejam:
exclusão da imposição dos direitos sobre desenhos industriais às autopeças, visto que
não concorrem com o mercado principal do veículo e é necessária a manutenção da
concorrência e do fornecimento de autopartes aos consumidores; pagamento de quantia
justa pelos direitos aqui estudados, o que é justo e injusto em âmbito nacional, uma vez
que, conforme foi visto, muitas vezes, esses direitos são conferidos pautados em
ineficiências do sistema em verificá-los e pela má-fé das montadoras ao beneficiar-se de
mudanças sutis nas carrocerias para perpetrar o registro de peças que não são mais
novidade naquele seguimento e, por último, é pertinente, de qualquer forma, o
estabelecimento de prazos reduzidos e diferenciados de acordo com a especificidade de
cada setor, para aproveitamento dos direitos de exclusiva.
Ainda quanto às particularidades do tema, quando se fala em autopeças de
reposição de caráter must-match, não é plenamente correto conferir aos titulares da
marca que se abstenham de permitir que se use o logo da marca ou nomenclatura dada
aos automóveis para que se designe a que fim determinada peça se destina, pois, por se
tratar de itens que “devem combinar”, sendo exclusivos para cada modelo, tal iniciativa
impede que se assegure ao consumidor distinguir entre modelos e marcas de automóveis
e para os mais envolvidos com a manutenção de seus veículos, é sabido que no
momento da comercialização há informações na embalagem da peça que diferenciam
estas das originais.
A exemplo disso, embasou-se em pesquisa feita por este autor ao revendedor de
peças para veículos da marca Chevrolet, cuja empresa se chama Accioly Importação e
Comércio de Peças LTDA150, em que diante da pesquisa relacionada a itens de
reposição para o veículo modelo Cruze ano 2015, percebe-se que a montadora e seu
revendedor disponibilizam a versão original da peça e a de fabricantes conveniados,
sendo notória a diferença de preço a saber: neste caso, serão verificados os preços
cobrados pelos discos de freio dianteiros do modelo acima referido, que em sua versão
original GM custam R$ 807,10151 e quando produzidos pela Varga Autopeças este valor
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Informações retiradas de: Accioly Importação e Comércio de Peças LTDA..
Informações retiradas de: Accioly Importação e Comércio de Peças LTDA.
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cai para R$ 228,44152, uma diferença bastante considerável.
Além disso, no que se refere ao uso da marca, quando se trata de automóveis,
pela especificidade do projeto e das peças a ele aderidos, não se pode conceber que na
descrição de qualquer autoparte não seja utilizado o nome da montadora e do modelo do
carro, ou seja, tanto em uma peça original, quanto paralela, pois deverá haver a
informação de que se acoplará com fidelidade ao modelo Cruze, da montadora
Chevrolet, ano 2015, como é o caso do modelo tomado como exemplo.

As imagens acima foram tiradas por este autor, para demonstrar que argumentos
pautados na ingenuidade do consumidor, que poderia ser levado a erro devido à
existência de peças originais ou (genuínas) e paralelas não merece prosperar, de modo
que, como informa o pacote do jogo dianteiro de pastilhas para o modelo que
exemplifica linhas acima, traz informações que asseguram a originalidade da peça como
152

Informações retiradas de: Accioly Importação e Comércio de Peças LTDA.
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o termo “genuine”, o logo da marca GM, o selo do Inmetro, o local de produção, entre
outros, e como se verá abaixo fabricantes licenciados e não licenciados não objetivam
ludibriar ninguém, passando-se pela montadora, uma vez que não se utilizam desse tipo
de descrição para parecerem originais.
Nas imagens abaixo, extraídas na mesma visita à revendedora de peças GM
(General Motors)153 Accioly154, percebe-se que tanto a marca AC Delco155, que é
associada à Chevrolet156 na produção e fornecimento de peças para seus veículos,
quanto a outra marca que tem tradição histórica157 na produção e comercialização de
itens relacionados aos freios dos veículos, não se vislumbra passar-se por peças
genuínas, entretanto, conforme dito acima, necessitam do nome da montadora e do
modelo e ano do automóvel, para poderem referenciar o veículo ao qual se direciona
aquela autopeça.

153

Informações retiradas de: Chevrolet. General Motors do Brasil.
Informações retiradas de: Accioly Importação e Comércio de Peças LTDA.
155
lInformações retiradas de: AC DELCO (Fornecedora de autopeças).
156
Informações retiradas de: Chevrolet. General Motors do Brasil.
157
Informações retiradas de: TRW/Varga Freios.
154
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Como é possível verificar nas imagens acima, a embalagem não faz menção
alguma sobre a originalidade ou genuidade da peça, apenas informam os dados da
fabricante e novamente como dito anteriormente, logo abaixo da etiqueta “ACDelco” há
a informação sobre o modelo ao qual se direciona “Cruze 2010 – D”, que se refere ao
par de pastilhas dianteiras contidas na caixa, informa-se ano 2010 e não 2015 como
usados de exemplo, porque o modelo foi lançado no Brasil em 2011 (AUTOESPORTE,
2011) e seguiu sem alterações até o final do ano de 2015, quando mudou de geração,
sofrendo grandes alterações na mecânica e na sua aparência conforme se vê abaixo.

Fonte: Pesquisa Google. Chevrolet Cruze Gerações.

Tais mudanças de geração são muito importantes para este trabalho, uma vez
que, nem sempre com a passagem de uma geração para outra se alteram todos os
componentes de determinado modelo, retomando assim a crítica feita pelo Cade, ao
dizer que quando se aproveitam peças de geração anterior na geração atual, registrandoas como novas, emprega-se a estratégia por aquele órgão chamada de evergreening,
cujo escopo é “introduzir modificações marginais e contínuas dos registros de desenho
industrial com o objetivo e com o escopo específico para proteção indevida de poder de
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mercado”158.
Por fim, conforme dito acima, demonstra-se que uma fabricante independente de
autopeça (idônea) não lança mão de estratégias escusas para enganar o consumidor,
assim o fazendo em sua embalagem:

Assim, como visto acima, a embalagem traz informações sobre o veículo ao qual
se direciona e alguns outros elementos que fornecem segurança àquele que as adquire,
como o selo do Inmetro159.
É nesse sentido que no que se refere à indústria automobilística, não se aplica a
explicação dada pela professora Maristela Basso ao assim dizer “seria possível observar
uma baixa aptidão concorrencial da empresa que justifica sua atividade econômica em
condutas tendentes à reprodução não autorizada de bens objeto de proteção por direitos
de propriedade intelectual” (BASSO, 2017, p. 139), uma vez que conforme se encontra
no site da fabricantes de freio TRW, a história desse tipo de fabricante se mistura com a
do nascimento da indústria de automóveis, informando aquele produtor que “em 1908,
criaram as primeiras rodas em madeira para o lendário modelo T da Ford; vinte anos
mais tarde, criaram freios de estacionamento, em 1939, desenvolveram sistemas de
freios hidráulicos de série e, em 1952, a TRW criou a direção assistida integral para o
Chrysler New Yorker”160, entre outras inovações que a fabricante proporcionou ao
desenvolvimento desse tipo de mercado.
Com relação às montadoras, os estudos feitos pela professora acertadamente
concluem que no que se refere aos direitos de propriedade intelectual, “a conduta das
empresas montadoras de tentar impedir a cópia de seus modelos industriais protegidos
158
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no INPI não implica conduta anticompetitiva”, entretanto, diante do estudo do caso, não
se pode dizer que “não monopolizará artificialmente o mercado de autopeças, não
configurando exercício abusivo de direitos de propriedade intelectual e, muito menos,
eliminará do mercado os concorrentes”, pois, a princípio, as garantias aqui firmadas
podem muitas vezes desrespeitar os requisitos da novidade e originalidade e ir além,
analisando de maneira igual concorrentes diferentes, ou seja, os FIAPs não são
concorrentes diretos daqueles que montam e produzem automóveis no Brasil, afetando
de forma direta as necessidades do consumidor tanto por preços acessíveis quanto pela
disponibilidade de peças no mercado de reposição.
Não se justifica no contexto analisado linhas acima que a mesma autopeça tenha
preços tão distintos apenas pela marca que a produz, pois, até mesmo quando tomada
por base uma montadora que não sujeita seus consumidores aos direitos sob o registro
de desenhos industriais, como a General Motors do Brasil, as diferenças de custo entre o
componente acima analisado são altas a saber: pastilha de freio traseira genuína GM
preço: R$ 537,00, pastilha de freio traseira ACDelco preço: R$ 92,00 e, por fim,
pastilha de freio traseira Varga preço R$ 70,00161, provando de tal forma que a restrição
mercadológica por meio de direitos de propriedade intelectual poderá sim provocar
efeitos monopolísticos, aumento de preços e limitação à concorrência pelo caráter
exclusivo que as peças de reposição têm.
Seguindo com esta análise, deparou-se com algumas situações que comprovam
que Barbosa estava correto ao ensinar que no que se refere ao setor em estudo, suas
conclusões e aplicações quanto aos desenhos industriais das autopeças são autônomas a
quaisquer outros, devido às especificidades encontradas no caráter reparador e único
que os componentes aqui estudados deverão ter para se encaixarem corretamente à
carroceria de determinado automóvel, características únicas denominadas mustmatch162.
Nesse sentido, defendem com razão os opositores a existência de um comércio
paralelo de peças que as montadoras estão corretas e pautadas em direito legítimo
conferido pelo INPI em restringir a concorrência nesse mercado, sem que para isso
existam efeitos negativos de tal conduta, tais como: monopólio de mercado, abuso de
direito de propriedade intelectual e eliminação de mercado (BASSO, 2017, p. 140).
Entretanto, corroboram com o que foi dito anteriormente ao informar como é
161
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simples a concessão de direitos patentários perante autoridade competente em âmbito
nacional, de modo a oferecer desde temeridades quanto à análise e concessão desses
registros em consonância com o que o Órgão Brasileiro de Defesa da Concorrência
outrora salientou (Ibidem, p. 141).
Pondera acertadamente que o objetivo da propriedade intelectual é estimular o
desenvolvimento sem que para isso se utilize de artifícios de cópia e contrafação,
pautando-se em objeto ou bibliografia desenvolvidos por outrem para auferir lucros
competitivos, entretanto, quando se trata de autopeças de reposição, haveria uma
espécie de free-riding compartilhado entre as partes, uma vez que, no passado as
fabricantes de automóveis se beneficiaram das FIAPs para se promover no mercado e
hoje se recusam a compartilhar um mercado construído em conjunto com as fabricantes
independentes na persecução e aprimoramento de peças tanto para veículos novos
quanto para usados em detrimento do consumidor desse mercado.
Pautados nos autores que fornecem esses antagônicos e corretos pensamentos,
pode-se valer de Barbosa para fazer algumas pontuações exclusivas do texto normativo
que tornam permissiva a existência de um mercado independente no fornecimento de
peças, quais sejam:
A proteção dos interesses de se ter alternativas no mercado de reposição ou
de acessórios é prevista no sistema de propriedade intelectual, através do art.
132, I e II do CPI/96, que impede o uso da exclusiva de marcas para impedir
o acesso a informação necessária aos consumidores
As características dos objetos protegidos pelos desenhos industriais no
contexto dos acessórios e peças de reposição must-match importam na
restrição de acesso a conteúdo informativo necessário

Nesse sentido, o que o autor busca salientar é que a restrição ao uso de peças de
reposição paralelas, assim como do uso da marca e modelo do veículo para que se
indique à qual se destina é impedido pelo próprio dispositivo que cuida da propriedade
intelectual no país.
A limitação inserida no art. 132, I e II do CPI/96 não é discricionária nem
autóctone, mas responde a interesses derivados de valores constitucionais, em
especial o de promover a competição e favorecer o consumidor.

Tal conclusão apresentada por Barbosa se refere à Ordem Econômica Brasileira
pautada no art. 170 (BRASIL, 2016) da Constituição Federal que prevê a integração
entre a proteção à propriedade intelectual, direito da concorrência e do consumidor: “na
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça social”.
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De tal forma, conclui o autor, pautado na própria legislação pertinente à
propriedade intelectual que:
Assim, independentemente de apuração de violação das normas de defesa da
concorrência e pela mera aplicação do direito da Propriedade Intelectual,
como em vigor no País, permite que se escude a produção e comercialização
de objetos que incluam ou complementem criações ornamentais protegidas
por desenhos industriais, no contexto dos acessórios e peças de reposição
must-match sem que o respectivo registro possa ser utilizado para prevenir
tais atividades de produção ou circulação (IBPI, 2010, p. 70).

Tratando-se de autopeças de reposição, quando analisadas de acordo com os
argumentos trazidos neste trabalho e em outros como o do Cade, Camelier, Barbosa,
entre outros, elencados nesta bibliografia, percebe-se que por brechas legislativas e
desatenção no momento do registro poderão proporcionar às montadoras benefício em
forma de práticas que perpetuem a proteção temporal oferecida aos desenhos industriais,
alongando-se no tempo restrições de direito sobre equipamentos que não são objetos de
inovação, mas sim, reaproveitados quando da mudança de geração de cada automóvel.
Nesse sentido, percebe-se a existência de dominação de mercado, ainda mais
quando associada à informação de que os setores nasceram praticamente juntos,
auxiliando assim na consolidação de um mercado consumidor de automóveis 0 km,
além de ser historicamente comprovado que os registros de patentes outrora quase
colocaram a perder o desenvolvimento de carros em linha de produção por Henry Ford.
De tal forma, é possível verificar a existência de intenção de dominação de
mercados relevantes e a caracterização do risco de exercício abusivo de poder de
mercado conforme ensina e requer os ensinamentos de Basso (2017, p. 142), provando
que tais situações decorrem do caráter exclusivo das próprias peças de reposição.
Aos mesmos moldes abordados deste texto, Basso elenca algumas práticas
empresariais que suscitam preocupações concorrenciais quais sejam:
Acordos e práticas concentradas referentes a produtos protegidos por patentes
ou direitos de autor; venda casada envolvendo produtos e serviços protegidos
por marcas e condutas tendentes a dominação dos mercados a partir de
exercício abusivo de direitos patentários de modo fraudulento.

Diante dos comentários acima, é notória a preocupação quanto à venda casada e
o exercício abusivo de direitos sobre a propriedade intelectual, ambos tratados
exaustivamente neste trabalho.
Nesse viés, as fraudes propiciadas conforme estudadas pelo sistema de registro
de desenhos industriais, pelo prazo que não diferencia invenções com maior e menor
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utilidade, conclui a autora que um dos sinais do abuso seria a tentativa constante das
empresas em estender o prazo de proteção conferido pela legislação para situações em
que não mais seria reconhecido esse direito, ao que se entende, poderia relacionar-se à
questão do evergreening discutido em linhas acima, onde se aproveita uma mudança
geracional na carroceria do veículo, para registrar componentes já utilizados na versão
anterior como novos, perpetrando a proteção conferida pela lei.
Explica muito sabiamente que condutas anticompetitivas não podem ser
confundidas com condutas anticoncorrenciais, pois estas últimas decorreriam da busca
do autor do direito em se beneficiar dele por mais tempo, já a outra seria gerada por um
comportamento ilícito do detentor do direito, abusando assim dos direitos de
propriedade intelectual, gerando efeitos anticompetitivos no mercado relevante (Ibidem,
p. 144).
A partir desses comentários, aparta entre si os argumentos referentes à possíveis
sanções a serem aplicadas pela lei de propriedade intelectual e de modo diverso pelo
direito da concorrência, considerando que a fixação de preços sobre os bens protegidos
se refere a escopo do direito antitruste, já o uso de direitos de registro sobre desenhos
industriais com a incidência de abuso seria matéria tratada e repelida pela própria
propriedade intelectual.
Novamente engrandece este trabalho ao ensinar que:
Os casos de abuso de direitos patentários devem estar combinados, portanto,
com outras condutas, como as restrições verticais envolvendo empresas
atuantes em diferentes mercados, primários e derivados, para que sejam
submetidos ao controle repressivo de condutas anticoncorrenciais (Ibidem, p.
144).

Assim, ensina que além das restrições pertinentes ao direito de propriedade
intelectual, deverão ser levados em consideração restrições pertinentes ao direito da
concorrência, para que se consiga aos moldes do caso concreto e levando em conta a
regra da razão chegar a saber se a conduta é ilegal ou anticoncorrencial.
Nesse ponto, é interessante notar que as legislações se correlacionam diante dos
preceitos da Ordem Econômica ao assim dispor: quanto à exploração do objeto
registrado ou patenteado pela propriedade intelectual, dever-se-á levar em consideração
a comercialização e satisfação das necessidades do mercado, nos termos do art. 68, §1°,
II da lei 9.279/96, somando-se às diretrizes da lei 12.529/11, que em seu artigo 36
trabalha as condutas que são consideradas infrações à concorrência.
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No caso ao qual analisado, uma característica que ajuda a configurar o efeito
anticompetitivo da conduta das montadoras seria o chamado efeito lock-in, em que pelas
particularidades de determinado automóvel e por assim dizer das peças de reposição a
ele direcionadas, com a imposição dos desenhos industriais no mercado secundário, faz
com que se crie uma limitação muito importante no mercado de reposição de peças,
além de outros agravantes como é o caso da falta e escassez de peças, o que gera efeitos
sobre o direito do consumidor e, por vezes, aumenta as questões jurídicas em volta da
montadora no dever de prover meios de reparação para cada automóvel.
Uma situação que os diferencia dos casos além-fronteiras é que não se está
diante de recusa a licenciar, mas sim diante de uma dificuldade global de estabelecer
parâmetros de acordo com a peculiaridade de cada caso, pois, tratando-se das autopeças
no Brasil, há a escassez no fornecimento de peças, os altos preços e diferenças entre
valores de componentes parecidos, diferenciando-se apenas entre original, licenciado e
paralelo, conforme demonstrado acima.
Além disso, há também questões a se discutir como acontece em âmbito
europeu, quais sejam: as alternativas que poderiam ser adotadas para atenuar essa
questão além das divergências nos perfis dos países entre si, levando em conta desde os
norte-americanos e suas paixões por automóveis, que costumam restaurar veículos
dentro de suas garagens, passando pelos europeus e sua eficiência e preocupação em
tentar conciliar a questão em âmbito comunitário, chegando ao Brasil e sua quase que
exclusiva preocupação em manter um instrumento de trabalho rodando e chegando a seu
fim como uma alternativa às ineficiências do transporte público nacional.
Prosseguindo com a análise de casos estrangeiros, a bibliografia utilizada aponta
para o caso Walker Process Equipment Inc. vs. Food Machinery & Chemical Corp.163
que se trata da conquista de um registro de patente de forma fraudulenta, em desatenção
aos requisitos da lei antitruste no que se refere ao livre comércio, proporcionando ao ver
do requerente conduta de monopólio.
Nesse viés, a empresa acusada de práticas de violação ao direito de patente,
registro de desenhos industriais e marcas, busca reverter o êxito da titular a partir de
teses fundadas no direito da concorrência pautadas sob o argumento de abuso de patente
ou misure doctrine. O principal fundamento encontrado pela Suprema Corte ao julgar o
caso foi o de que a ilicitude nos registros seria impulsionada pela tese de que seria
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necessário para a manutenção do negócio o impedimento de concorrentes em atuar nos
mercados relevantes envolvidos, assim, a empresa manteria seu direito de monopólio
em detrimento das regras de propriedade intelectual e livre comércio (BASSO, 2017, p.
147).
Tal doutrina se assemelha ao que se vê na análise feita pelo Cade, quando se
percebe a falta de legitimidade em alguns registros, que se aproveitam da existência de
outros componentes já registrados para inclui-los no registro de novos bens, como se
decorressem de trabalho inventivo da montadora, gerando assim um ato fraudulento no
momento do registro que, por sua vez, prejudicaria a liberdade comercial e o
desenvolvimento de novos produtos.
Diante do Caso Walter e feita a análise da Seção 2 do Sherman Act164, busca-se
encontrar indícios de poder de mercado para que se possa entender se houve a violação
de mercado, além disso, é necessário que o detentor do direito de propriedade
intelectual esteja agindo de forma abusiva, excluindo pelo poder momentâneo de
mercado que lhe é conferido aos demais players.
Salienta o estudo do caso Indium Corp. of América v. Semi-Alloys Inc.165 que
para que se comprove a perda de mercado e os atos prejudiciais à concorrência obtidos
com apoio dos direitos de exclusiva, que “Seção 4 do Clayton Act, 15 U.S.C. § 15,
limita a legitimidade para levar uma ação privada de defesa da concorrência àqueles
"que serão feridos em seus negócios ou propriedades por qualquer motivo proibido nas
leis antitruste" de forma que para a configuração do dano, deverão estar configurados os
seguintes requisitos: 1) se existe uma conexão causal entre uma violação antitruste e
dano ao demandante e os acusados pretendiam causar esse dano; 2) se a natureza do
dano alegado pelo reclamante era do tipo que as leis antitruste tinham a intenção de
impedir; 3) houve direta ou indiretamente a lesão declarada; 4) se a afirmação se baseia
em alguma medida abstrata ou especulativa de dano; e 5) o forte interesse em manter o
escopo de complexos julgamentos antitruste dentro de limites judicialmente
controláveis, evitando tanto recuperações duplicadas quanto a complexa repartição de
danos.
164
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Assim, complementa Basso que para que se configure o dano concorrencial por
meio do direito de exclusiva conferido pelo direito das patentes, deverão concorrer as
marcas, montadoras ou afins em regime de paridade tecnológica na fabricação do bem
como fica claro no caso acima, em que as empresas eram concorrentes na produção de
pré-formas de solda ou quadros de ouro-estanho, usados na embalagem de cerâmica de
componentes eletrônicos individuais, como por exemplo, dispositivos semicondutores.
Entretanto, tal situação se diferencia do que se vive no país, por tratar-se de
concorrentes no mercado secundário e não no mercado principal, de modo que não seria
possível a um FIAP produzir um automóvel inteiro, mas sim, componentes de reposição
voltados a estes. Uma das grandes questões que envolvem este trabalho é exatamente
esta, a exclusão de mercado daqueles que competem em desigualdade às montadoras,
pois, entre elas, há uma competição equânime de quem possui os mesmos tipos de
subsídios e apoios estatais, já entre estas “FIAPs” há apenas a função de apoio e
fornecimento de peças de reparação, não influindo no mercado principal de venda de
veículos.
Nos casos acima, haveria uma espécie de litigância de má-fé, em que as
empresas mesmo sabendo da nulidade de suas patentes recorreriam a ações judiciais
acerca de violações a seus direitos patentários contra concorrentes nos mercados
relevantes.
Assim, quando da nulidade de um registro ou da existência de um registro
patentário fraco em virtude da ausência de requisitos de acesso à proteção jurídica
previstos em lei, como seria o caso da ausência dos requisitos da novidade e
originalidade no momento do registro de desenhos industriais de peças de automóveis,
está-se diante de uma situação em que se impossibilitaria a empresa detentora dos
direitos de se insurgir contra terceiros que a ela se somam na utilização daqueles
desenhos, incrementando assim o comércio daquele determinado componente.
Um grande argumento utilizado pela indústria para defender seus desenhos
industriais e a maneira como os impõe contra os fabricantes do mercado independente é
a propagação do estímulo à pesquisa e desenvolvimento de novos componentes,
mantendo assim a atividade inventiva e inovadora daquele setor, entretanto, conforme
bem salienta documento emanado pelo Cade166, quando se produz um veículo novo,
todo o ato de pesquisa e desenvolvimento voltado àquela criação tem seus custos
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exauridos no momento da venda deste, pois se espera que se cubra o preço por tudo o
que foi investido mais o lucro, sendo assim, não é razoável se esperar que após o
momento do comércio daquele determinado bem, que se espere auferir mais lucros ou
se faça mais investimentos no desenvolvimento de determinado componente protegido,
visto que, após o lançamento somente em caso de graves defeitos ou recalls
impulsionam as montadoras a rever seus projetos.
Interessante notar que, desde os primórdios da regulamentação dos desenhos
industriais em Paris/1883 até sua consolidação em TRIPS no art. 25.1, os requisitos
mínimos para que se confira proteção aos desenhos industriais permanecem os mesmos,
quais sejam: a independência na criação, novidade ou originalidade; de tal forma que é
possível perceber que desde a regulamentação internacional até sua internalização no
ordenamento jurídico brasileiro pelo decreto 1.355/1994 que esses requisitos constam
da norma, o que causa estranheza devido à abertura constante no art. 111 da LPI, em
que os requisitos da novidade e originalidade poderão ser analisados posteriormente a
pedido do titular do desenho industrial.
Ou seja, os requisitos basilares que compõem a proteção aqui conferida poderão
ou não ser levados a cabo na análise dos pedidos, o que proporciona a possibilidade
futura de pedidos de nulidade aos moldes do parágrafo único do art. 111 da LPI e
conforme dados encontrados no processo administrativo nº 08012.002673/2007-51
existem situações em que não há a completa e profunda verificação dos requisitos
propostos pela lei, o que gera de acordo com os ensinamentos de Basso um registro
fraco de propriedade industrial.
Outra preocupação suscitada tanto por Basso quanto pelas montadoras de
veículos é a questão da segurança das peças de reposição não originais, além da
obrigação de informar sobre a procedência de determinado componente. Considera,
pois, a casuística existente nos EUA, na qual devido à falta de proteção aos designs das
autopeças se deu um grande número de litígios envolvendo fabricantes independentes,
montadoras e consumidores na discussão acerca de prejuízos causados pela falta de
qualidade e segurança nas autopartes.
De igual maneira, preocupou-se o Brasil com tais questões, de modo que,
conforme é possível verificar nas embalagens outrora demonstradas neste trabalho, que
são passíveis de certificação do INMETRO as autopeças de reposição destinadas a
recompor os veículos automotores danificados, sendo particularmente obrigatórias a
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partir da portaria 301167, a certificação quanto à qualidade e segurança dos seguintes
componentes:
amortecedores da suspensão, bombas elétricas de combustível para motores
do ciclo otto, buzinas ou equipamentos similares utilizados em veículos
rodoviários automotores, pistões de liga leve de alumínio, pinos e anéis de
trava (retenção), anéis de pistão, bronzinas, e lâmpadas para veículos
automotivos, destinados ao mercado de reposição. Vidros de segurança de
para-brisas (temperado e laminado), pneus e rodas automotivas já são
produtos regulamentados.

Fica claro com a análise acima proporcionada que componentes que envolvem
diretamente a suspensão, iluminação e funcionamento do motor são regulamentados
pelo INMETRO, salvaguardando assim direitos dos consumidores finais.
De igual maneira, é importante frisar que autopeças de reposição produzidas
pelos FIAPs trazem consigo a ideia de alternativa de qualidade à original, aos moldes
daquelas que foram sugeridas nas imagens anteriormente anexadas a este trabalho, o
que diverge completamente da ideia de peça falsa ou falsificada, em que não há
obrigação alguma de se prover qualidade àquele que a adquire, sendo assim, aos moldes
do que alerta importante revista automotiva:
cabe aos consumidores passar a exigir que todas as etapas do processo de
reparação de seus veículos sejam documentadas por meio de orçamentos,
notas fiscais e garantia, pois esse procedimento dará segurança a todos os
envolvidos (AUTOESPORTE, 2014).

Além disso, conforme enuncia o Cade, não é possível vincular a produção de
peças originais à qualidade e idoneidade destas, pois é possível encontrar na literatura
especializada casos em que as próprias montadoras incutiram em seus automóveis
tecnologias e equipamentos que são prejudiciais aos condutores, a exemplo disso citamse os chamados “airbags mortais” (Ibidem, 2016) e o caso “dieselgate” (Ibidem, 2017),
onde no primeiro, o vício ocorre quando da necessidade de ativação do dispositivo de
segurança, pois em conjunto com o estouro do equipamento, o lançamento de estilhaços
de metal que ocasionam a morte dos condutores e sabe-se que afetam mais de 30
milhões de veículos em todo o mundo, já no segundo envolve veículos movidos a diesel
das mais variadas marcas, que recebem um dispositivo cujo objetivo é falsificar testes
de poluição, sugerindo aos órgãos governamentais que são menos poluentes do que
realmente são, ludibriando o consumidor desse tipo de automóvel.
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Pautados no dever de reparar há a concepção de que as peças de reposição
originais são submetidas a rígidos controles de qualidade além de serem certificadas
quanto à sua procedência, além de ser inclusa na ideia de propriedade intelectual a
desnecessidade de promoção de preços competitivos ou baixos no momento da
comercialização do bem.
As autopeças originais devem transmitir ao cliente/consumidor a exata
informação sobre sua procedência. Isso pressupõe, ainda, outras informações
coligadas, como a existência de um processo de desenvolvimento e
aprimoramento dos produtos e serviços ofertados pelas empresas (BASSO,
2017, p. 156).

Novamente, conforme demonstrado ao longo deste trabalho, não se pode
vincular a originalidade de uma peça à qualidade desta, ou até mesmo conferir à
montadora uma visão paternalista e preocupada com o desenvolvimento de veículos
sólidos e seguros, uma vez que os fatos demonstram que em terras brasileiras a busca
pelo lucro proporcionado por exemplares não seguros é latente conforme reiterados
pelas mais variadas vezes, utilizando-se de exemplos como: os veículos novos que não
dispõem de itens vitais de segurança, cuja estrutura padece de força torcional entre
outras situações, onde fica clara a despreocupação com a segurança e qualidade de um
produto caro oferecido em âmbito nacional que é o automóvel.
Relembra Basso que aos moldes do art. 21 do CDC existe a obrigação de reparar
da melhor forma, empregando componentes originais ou novos ou ainda que
mantenham as especificações do fabricante, encontrando-se, assim, com o que concluiu
Marques ao afirmar que o próprio CDC permite ao consumidor reparar seu automóvel
com a peça original ou proveniente dos FIAPs, garantindo também que estes tenham
acesso a informações técnicas que propiciem uma singularização do componente no
momento da venda da autopeça, ou seja, determinada peça, para determinado
automóvel.
No mesmo sentido de Marques, Basso entende:
de acordo com a referência literal estabelecida pelo art. 21 do CDC, os
“componentes originais” seriam aquelas autopeças incorporadas ao veículo
pelas montadoras e igualmente por elas ofertadas no mercado de reposição. A
lei não faz distinções entre qualidade ou procedência dos componentes de
reposição que “mantenham as especificações técnicas do fabricante (Ibidem,
p. 157).

Nesse contexto, salienta neste debate que além de ser imperiosa a necessidade de
concorrência no mercado de fornecimento de peças por todos os motivos que até este
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momento foram elencados, relembrando de igual forma da necessidade de fornecimento
de especificações técnicas pelos fabricantes de automóveis, cujo objetivo principal é
contribuir para que de acordo com o que manda a lei aja o match perfeito entre a
autopeça de reposição e o veículo ao qual se direciona.
Salienta-se ainda a preocupação própria deste embate que seria a sapiência do
consumidor ao escolher entre componente original emanado da montadora do veículo e
demais possibilidades a ele ofertadas, assim concluindo:
O CDC enfatiza as possibilidades ou alternativas ao consumidor entre
“componentes originais” e componentes que “mantenham as especificações
técnicas do fabricante”. Obviamente, a lei busca ampliar as fontes de acesso
ao consumidor para que serviços de reparação de produtos sejam justificados
em maior eficiência e bem-estar (Ibidem, p. 157).

Entretanto, defende que os direitos de propriedade intelectual sobre os desenhos
industriais das autopeças de reposição são necessários para proteger e proporcionar ao
consumidor uma distinção entre o objeto original voltado à reposição do automóvel e
objetos piratas ou contrafeitos de modo a assegurar a responsabilidade objetiva a qual os
produtos e informações de procedência fornecidos pelas empresas estão sujeitos.
Lembrando que, como bem exige os artigos 12 e 13, I, do CDC, existe para a
montadora obrigações objetivas quanto a vícios provenientes da má construção de um
automóvel, desde defeitos no projeto até a montagem do mesmo e, nesse sentido, a
questão aqui estudada impõe mais uma vez que a sapiência e atenção do consumidor
sejam postas à prova, além de salientar o efeito lock-in das garantias previstas para cada
automóvel, de modo que cada proprietário deve estar atento a suas escolhas, pois em
alguns casos poderá incorrer em perda de garantia quando da manutenção fora das
empresas autorizadas, assim como deverá sempre saber que conforme foi dito
anteriormente, os custos para compra e mantimento de veículos automotores não são
baratos e devem sempre respeitar os limites legais quanto aos cuidados com os mesmos.
Por fim, as peculiaridades do setor e a característica must-match das autopeças
de reposição influenciam uma reflexão que leva a ponderar todos os elementos desse
mercado, desde o nascimento do setor impulsionado pela parceria tácita com as
fabricantes de componentes paralelos, até a necessidade de se promover maiores
alternativas no momento da reposição, deixando claro novamente que componentes
paralelos são diferentes de piratas ou falsos, pois não tem o condão de parecer originais
aos olhos do comprador, mas sim alternativa mais barata e eficaz às necessidades dos
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proprietários de veículos, seguradoras, etc.
Outro ponto levado a cabo pelos analistas deste caso seria o prazo de proteção
conferido aos desenhos industriais, qual seja, de 15 anos, como bem informa Basso
(Ibidem, p. 158), tal prazo levando em consideração que um automóvel dura em média 8
anos no Brasil, conforme dados trazidos em outras linhas deste trabalho, fazendo refletir
novamente sobre as peculiaridades de cada setor, pois, não se pode proteger um bem
que se dissolve no tempo por prazo duas vezes maior do que ele tende a durar, levando a
questionar sobre uma das possíveis soluções buscada pela EU, quando sugere um prazo
curto de proteção para os desenhos industriais das autopeças, para que logo em seguida
a entrada em domínio público sane as necessidades e anseios de cada consumidor
quanto ao suprimento das necessidades de reposição de cada veículo.
Ao fim de seus comentários sobre o assunto, Basso deixa claro que os direitos de
propriedade intelectual nada devem aos de antitruste, de modo que não é possível
misturar entendimentos nem buscar soluções para registros de desenho industrial na lei
que protege a concorrência, indo além ao salientar que os direitos sobre o design não
oferecem ao titular poder de exclusão de terceiros, o que se busca é uma exclusividade
limitada no tempo, que tem o cunho de favorecer nova obtenção de recursos que
deverão ser alocados no desenvolvimento da cadeia produtiva, inovadora e
desenvolvimentista.
No mesmo sentido de Basso, Silveira, Barbosa e Grau-Kuntz asseveram que o
próprio direito de propriedade intelectual oferece mecanismos que coíbem a sua má
utilização tornando autoajustável o sistema das patentes, o que causa divergência entre a
primeira e os demais autores é na questão referente à restrição à liberdade de comércio
de peças de reposição, uma vez que, de acordo com o Cade e informações trazidas pelos
próprios autores fazem com que a reflexão sobre o tema leve a necessidade de abertura
comercial, seja pela falta de distinção de uma autopeça e outra, quando destacada do
todo (posição de Silveira), seja pelos mecanismos inerentes ao art. 132, I e II da LPI de
1996 (posição de Barbosa), até a nocividade ressaltada por Grau-Kuntz ao propor que a
proteção exclusiva no caso das peças must-match no mercado secundário seria
altamente anticoncorrencial, visto que a propriedade intelectual antes de mais nada tem
o cunho de fomentar a concorrência e o desenvolvimento de novas tecnologias (IBPI,
2010).
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4.6 Voto Cade
Como etapa final deste trabalho, concluindo todos os argumentos prós e contras
à livre comercialização de autopeças no mercado secundário, tem-se a decisão proferida
pelo órgão de defesa da concorrência, cujo teor será tratado abaixo e já foi informado
que aos moldes do que informou o INPI escusou-se em atuar no aftermarket alegando
em linhas gerais que não houve comprovação de abuso e que é responsabilidade do
legislador libertar ou não o comércio deste tipo de bem.
Roda 2030 talvez? Fica aí o questionamento baseado nas especificidades do
tema e na necessidade que o consumidor sente em ter mais opções no momento da
reparação de itens de seu automóvel.
Continuando a analise dos aspectos elencados ao longo deste processo, elencou
o Cade seu modus operandi quanto às questões suscitadas, verificando-as da seguinte
maneira:
(i) inquirir o poder de mercado dos agentes econômicos envolvidos e
verificar a existência de eventual posição dominante; (ii) prosseguir ao exame
quanto aos efeitos concorrenciais decorrentes do ato (verificar se o ato resulta
em efeito líquido positivo) e (iii) por fim, inquirir se não há como atingir os
mesmos benefícios por meios menos restritivos168.

Alerta primeiramente que devido à amplitude das condutas que poderão ser
classificadas como ilícito concorrencial, fez com que a legislação pertinente fosse
predominantemente aberta, para que se pudesse de acordo com as especificidades de
cada caso, somado à regra da razão, se alcançasse a restrição a práticas anticompetitivas
que se espera de um ambiente de livre e justa concorrência, entretanto, pontua que
atitudes potencialmente nocivas à concorrência não poderão ser “de plano” classificadas
como ilícito concorrencial pelo Cade169.
Prossegue sua análise relembrando que o cunho inicial que impulsionou a
análise do órgão administrativo foi a imposição de registros de desenho industrial aos
FIAPs, objetivando discutir se tais imposições eram justas ou não aos olhos da Ordem
Econômica Brasileira, conforme se posicionou anteriormente, pautados no disposto do
art. 170 da CF e seus correlatos.
Nesse sentido, logo emite seu primeiro posicionamento, informando que a
conduta das montadoras restringindo o uso de seus desenhos industriais é legal para fins

168
169

Processo administrativo n° 08012.002673/2007-51. Voto Vogal. Versão Pública.
Processo administrativo n° 08012.002673/2007-51. Voto Vogal. Versão Pública.
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antitrustes de modo a não caracterizar qualquer infração à ordem econômica, defendida
até então pelo artigo 20, incisos I, II e IV da antiga lei de defesa da concorrência nº
8.884/1994.
Respalda-se no entendimento de Forgioni para defender seu posicionamento de
que no presente momento o sistema regulamentado pela propriedade intelectual
superaria os demais sistemas (concorrência e consumidor) na tutela dos desenhos
industriais, legitimando assim a imposição que fora colocada diante dos FIAPs, assim
argumentando:
Como aponta Paula Forgioni, há situações em que o próprio legislador, por
escolha política, estabelece outras prioridades à frente da livre concorrência,
de modo que leis especiais, ou seja, microssistemas jurídicos, prevalecerão
sobre a regra geral de defesa da concorrência. Este me parece ser justamente
o caso que debatemos. A proteção da propriedade intelectual, ao legitimar o
exercício e imposição do desenho industrial, desponta, nestas circunstâncias,
como microssistema apto a afastar a incidência da regra geral da defesa da
concorrência170.

Entretanto, pondera que ao indício e consequentemente verificação de conduta
abusiva perante a propriedade intelectual, que caberá à legislação antitruste conter
eventuais condutas nocivas à concorrência.
Em seguida, posiciona-se afirmando que a conduta das montadoras em buscar
repelir a utilização aparentemente indevida dos desenhos industriais por meio de ações
judiciais e extrajudiciais não configura abuso de direito, mas sim, possibilidade
respaldada na atual lei antitruste art. 42 § 1°, aplicado ao desenho industrial por ocasião
do art. 109, § único da mesma norma.
Foram elencadas, nos autos, preocupações quanto aos efeitos desse modo de
aplicação dos registros na concorrência no setor, o que a princípio não causou nos
julgadores qualquer sentimento de ultrapassagem do limite do aceitável, pelo contrário,
estariam agindo na plenitude de seus direitos conforme já mencionado.
Defende, para tanto, que não haverá o fechamento de mercados pelo ingresso de
ações visando repelir práticas que infrinjam os registros de desenhos industriais detidos
pelas montadoras.
Informa também que o licenciamento da propriedade de tais registros é
considerado a melhor forma de se acessar tais registros, assim como de utilizá-los na
produção, fazendo-o de acordo com a aplicação da legislação vigente, mais
especificamente art. 61, a saber: o titular de patente ou o depositante poderá celebrar
170

Processo administrativo n° 08012.002673/2007-51. Voto Vogal. Versão Publica.
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contrato de licença para exploração. Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido
pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.
Suscita de igual maneira que as diferenças entre preços de peças originais e
paralelas seriam da ordem de 170 pontos percentuais, conforme informação trazida aos
autos pela própria ANFAPE e que tal percentual seria capaz de abarcar o pagamento de
royalties pelo uso dos desenhos industriais na fabricação dos elementos aqui discutidos.
E, para tanto, conclui: “Parece claro, desse modo, que não houve abuso de
propriedade industrial, tendo as montadoras se restringido à imposição de seus direitos
contra fabricantes independentes que estavam se valendo de seus desenhos industriais
sem autorização”171.
Concorda-se que o pagamento de direitos sobre o uso do desenho industrial se
impõe como alternativa à causa em estudo, contudo, diante de todos os fatos narrados
nestes autos e neste texto, penso que decorreria do art. 68 a licença compulsória na
utilização de tais registros, uma vez que o mercado padece com escassez de peças,
preços exorbitantes, efeito lock-in do consumidor nos mais variados custos para
manutenção de um automóvel.
Nesse sentido, concorda-se com o ex-conselheiro Ragazzo que afirma nos autos:
A conduta anticompetitiva pode decorrer tanto de fraudes ou abusos no
procedimento de registro do direito de propriedade industrial quanto de
abusos no exercício do direito em si. A mera obtenção dos registros de
desenho industrial pelas Representadas, ainda que tenha obedecido ao
procedimento da Lei de Propriedade Industrial, com o aval do INPI, não
afasta, por si só, a possibilidade de que tais registros sejam exercidos de
modo abusivo, na medida em que se desvirtuem dos fins socioeconômicos
que amparam o direito.172

Segue sua análise comentando que a maioria dos registros de propriedade
industriais feitos sobre desenhos industriais de automóveis são idôneos, com a exceção
de um que foi anulado via judicial no processo nº 0809326-30.2010.4.02.5101, em que
se anularam os efeitos de 47 registros de desenho industrial aplicados em faróis e parachoques de modelos da montadora Ford, direcionando assim a refletir sobre a regra da
razão e sua aplicabilidade às autopeças.
Desse modo, alegam os conselheiros que cada autoparte compõe um mercado
relevante próprio, demandando análise caso a caso, para que se respeite a regra da razão
e informa que nos autos daquele processo administrativo não houve provas suficientes
171
172

Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51.
Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51.

159

de que nesse “mar” de autopeças produzidas de que todas seriam passíveis de abuso
quanto a desenhos industriais, ficando aqueles julgadores atados em suas considerações.
Cada autopeça constitui um mercado relevante próprio, de modo que a
eventual análise de exercício abusivo tem que ser específica para cada peça
protegida por desenho industrial, sob prejuízo de não se seguir o rito de
análise da regra da razão e não se identificarem as peculiaridades de oferta,
demanda, distribuição e outras condições referentes a cada peça/mercado. A
invalidade de um registro, portanto, não pressupõe invalidade ou abuso no
exercício dos demais173.

Conclui seu voto para o arquivamento inferindo em síntese: de que não haveria
provas suficientes de abuso de direitos perpetrado pelas montadoras de veículos, que a
conduta destas é pautada na letra da lei e que não compete ao órgão administrativo de
defesa da concorrência afastar a aplicação legal no caso em estudo.

173

Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51.
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CONCLUSÃO
Aos mesmos moldes do que acontece no cenário internacional apresentado neste
trabalho, conclui-se que se poderia esperar que devido à procedência das montadoras
instaladas no Brasil ser internacional, como é o caso das aqui estudadas: Ford (norteamericana), Volkswagen (alemã), Fiat (italiana), entre outras, que advêm de outros
locais, que a problemática do registro das autopeças de reposição se daria de igual
maneira aqui e assim ocorreu como se pôde verificar no caso brasileiro ANFAPE x
Montadoras.
Nesse sentido, os órgãos responsáveis pela defesa da concorrência no país,
foram questionados sobre a legitimidade dos registros e sua capacidade em limitar o
comércio, dando ensejo a vários posicionamentos, partindo da total e irrestrita liberdade
de registro e consequentemente monopólio da exclusividade sobre os desenhos
industriais das autopeças às montadoras, até os mais nobres pensamentos liberais, em
que se encontraria na lei os dispositivos necessários para assegurar a perpetuação do
comércio entre peças originais e paralelas, beneficiando o consumidor.
Dessa forma, conforme comentado anteriormente, o Brasil, em respeito ao seu
posto como país conciliador e diplomático diante das mais variadas nações do mundo,
quando da entrada em vigor da OMC, aderiu de imediato ao Acordo TRIPS,
incorporando-o em sua legislação interna e aplicando-o em sua totalidade no início dos
anos 2000, quando os benefícios temporais a países em desenvolvimento se esvaíram.
Enquadrando-se às legislações externas sobre o tema, o Brasil viu por bem
garantir desde logo o respeito à preservação dos bens intelectuais, preservando-os
primeiramente em sede constitucional, mais precisamente em seu art. 5º inciso XXIX,
que trata em seu caput dos direitos e garantias fundamentais, assim dispondo:
Art. 5º, XXIX: a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos,
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e
econômico do País

Entretanto, a sabedoria do legislador não se limitou a estabelecer somente o
caráter fundamental de tais direitos, mas entendeu adiante pela necessidade de limitar os
mesmos em benefício à livre e leal concorrência, direitos do consumidor e do meio
ambiente, conforme disposto no artigo 170:
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Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e
na livre-iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: IV – Livre
Concorrência; V – Defesa do consumidor; VI – Defesa do meio ambiente,
inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental
dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.

Diante da análise do presente dispositivo constitucional, pode-se verificar que os
três princípios relacionados acima se encaixam diante da demanda apresentada ao
CADE visando resolver a questão dos automóveis aqui estudada.
Primeiramente, defendendo a necessidade da livre concorrência, para que os
direitos conferidos ao inventor não sejam aplicados indiscriminadamente, estabelecendo
limites e punições em caso de abuso; seguindo como parte diretamente interessada e
frágil diante desse aparente duelo entre direitos consolidados internacionalmente pelos
Estados, tem-se o direito do consumidor em ter seu veículo reparado a menor custo
possível e ao mesmo tempo lhe sendo garantida qualidade e segurança diante daquela
determinada peça de reposição e, por fim, direitos relacionados ao meio ambiente,
quando da observância de regras rigorosas de reciclagem e aproveitamento desses
elementos, quando descartados.
Por fim, tem-se a postura legalista do órgão de defesa da concorrência em
concomitância em conjunto com o INPI, cujas considerações se voltam para uma
interpretação restritiva da legislação, abarcando apenas aquilo que está disposto na lei,
sem as devidas ponderações mercadologias e empíricas, visto que, ao longo do estudo
dos autos, em momento algum refletiram sobre os abusos aos quais está sujeito o
consumidor ao vincular-se a quaisquer modelos de automóveis.
Desse modo, entende-se que devido às peculiaridades do caso, assim como,
pautados pelos preços e custos demonstrados ao logo deste trabalho, caberia ao
legislador estabelecer a impossibilidade de registro de desenhos industriais de
autopeças, quando apartadas do veículo como um todo, visando permitir a utilização de
tecnologia reversa para se expandir o comércio de peças de reposição, lembrando que
conforme demonstrado neste trabalho, isso implica em atos do consumidor e da própria
iniciativa pública em promover mais regulamentações e fiscalizações para que se
restrinja ou elimine a produção de peças falsas, que visam danificar os automóveis e
ludibriar o consumidor, diferenciando-se do escopo das peças de reposição que nada
mais são do que alternativas ao produto original.
Conclui-se, portanto, com base nos doutrinadores que trabalham o tema, que a
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própria lei dispõe de mecanismos que por si só coíbem o abuso sobre os direitos de
propriedade intelectual aqui tratados, contudo, talvez caiba a inserção de um cláusula
que limite o registro dos desenhos industriais relacionados à aparência do objeto
complexo como um todo, não somente a partes dele como se viu acima.
Sugerindo-se, por fim, que talvez coubesse ao Programa Rota 2030 elencar as
possibilidades e limites do setor de peças de reposição perante as montadoras de
veículos, oferecendo-lhes mais liberdades na fabricação de tais componentes e
responsabilidades quanto à qualidade e respeito aos consumidores de tais componentes.
Contudo, conforme se depreende da análise do dispositivo sugerido acima, nada
se fala sobre propriedade industrial e autopeças, deixando o tema a cargo de seus
próximos capítulos no sistema judiciário.
A partir de tais conclusões e apontamentos, ficam lançados neste trabalho
apontamentos sobre futuros estudos envolvendo a condenação ocorrida na OMC, a
legislação Inovar-Auto e o recente programa Rota 2030, sob o ponto de vista do
incentivo à inovação no Brasil, instigando o estudo do ponto de vista de um país em
desenvolvimento diante dos preceitos internacionais sobre o tema.
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