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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 utilizaram-

se 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, livre-

concorrência. 



 

 

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-to-

date 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, busca-

se 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 
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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 (norte-

americana), 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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