
PATENTES E DESENHOS 
INDUSTRIAIS:

INSTRUMENTOS LEGAIS PARA

COIBIR OS ABUSOS

Livro Patentes e Desenhos.indb   ILivro Patentes e Desenhos.indb   I 20/9/2011   12:53:5520/9/2011   12:53:55



Livro Patentes e Desenhos.indb   IILivro Patentes e Desenhos.indb   II 20/9/2011   12:53:5920/9/2011   12:53:59



Belo Horizonte
2011

RENATO DOLABELLA MELO

Mestre em Direito Econômico (UFMG) e em Propriedade Intelectual e Inovação (Inpi). 
Pós-graduado em Direito de Empresa (CAD/Universidade Gama Filho – RJ). Professor 

de Propriedade Intelectual, de Direito Econômico e da Concorrência e de Direito do 
Consumidor e Economia (Unifenas), de Direito da Propriedade Industrial (Fead), de 

Propriedade Intelectual (Cedin/Faculdades Milton Campos e do programa Global Talent 
do BI International) e de Direito do Terceiro Setor (Fead, Ceajufe e IGS). Coordenador 

e professor de Propriedade Intelectual (Ceajufe). Membro fundador e diretor do Cemepi. 
Membro da Comissão de Terceiro Setor e da Comissão de Concorrência e Regulação 

Econômica da OAB/MG. Advogado.

PATENTES E DESENHOS 
INDUSTRIAIS:

INSTRUMENTOS LEGAIS PARA

COIBIR OS ABUSOS

Livro Patentes e Desenhos.indb   IIILivro Patentes e Desenhos.indb   III 20/9/2011   12:53:5920/9/2011   12:53:59



  Melo, Renato Dolabella.
 M528  Patentes e desenhos industriais: instrumentos legais para coibir os 
  abusos/ Renato Dolabella Melo. Belo Horizonte: Arraes 
  Editores, 2011.
  140 p.
  ISBN: 978-85-62741-32-6
  1. Patentes - Aspectos jurídicos.
  2. Desenhos industriais - Aspectos jurídicos. I. Título.

   CDD: 342.27
   CDU: 347.77

É proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio eletrônico, 
inclusive por processos reprográficos, sem autorização expressa da editora.

Impresso no Brasil | Printed in Brazil

Arraes Editores Ltda., 2011.

Rua Pernambuco, 1408/loja 03     Coordenação Editorial: Fabiana Carvalho 
Savassi – Belo Horizonte/MG   Capa: Vladimir O. Costa e Charlles Hoffert
CEP 30.130-151    Diagramação: Reinaldo Henrique Silva
Tel: (31) 3031-2330      Revisão: Alexandre Bomfim

Belo Horizonte
2011

www.arraeseditores.com.br 
arraes@arraeseditores.com.br

CONSELHO EDITORIAL

Elaborada por: Maria Aparecida Costa Duarte
CRB/6-1047

Álvaro Ricardo de Souza Cruz
André Cordeiro Leal

André Lipp Pinto Basto Lupi
Antônio Márcio da Cunha Guimarães

Carlos Augusto Canedo G. da Silva
Claudia Rosane Roesler

Clèmerson Merlin Clève
David França Ribeiro de Carvalho

Dhenis Cruz Madeira
Dircêo Torrecillas Ramos

Emerson Garcia
Felipe Chiarello de Souza Pinto

Florisbal de Souza Del’Olmo
Frederico Barbosa Gomes

Gilberto Bercovici
Gregório Assagra de Almeida

Gustavo Corgosinho
Jamile Bergamaschine Mata Diz

Jean Carlos Fernandes
Jorge Bacelar Gouveia – Portugal

Jorge M. Lasmar
Jose Antonio Moreno Molina – Espanha
José Luiz Quadros de Magalhães
Leandro Eustáquio de Matos Monteiro
Luciano Stoller de Faria
Luiz Manoel Gomes Júnior
Luiz Moreira
Márcio Luís de Oliveira
Maria de Fátima Freire Sá
Mário Lúcio Quintão Soares
Nelson Rosenvald
Renato Caram
Roberto Correia da Silva
Rodolfo Viana Pereira
Rodrigo Almeida Magalhães
Rogério Filippetto de Oliveira
Rubens Beçak
Vladmir Oliveira da Silveira
Wagner Menezes
William Eduardo Freire



V

Para Vó Lúcia,
que está sempre comigo

Livro Patentes e Desenhos.indb   VLivro Patentes e Desenhos.indb   V 20/9/2011   12:53:5920/9/2011   12:53:59



Livro Patentes e Desenhos.indb   VILivro Patentes e Desenhos.indb   VI 20/9/2011   12:53:5920/9/2011   12:53:59



VII

SUMÁRIO

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS  .................................  IX

PREFÁCIO  ...................................................................................  XI

APRESENTAÇÃO  ......................................................................  XVII

INTRODUÇÃO  ...........................................................................  1

CAPÍTULO 1

SISTEMA DE INOVAÇÃO  ......................................................  7
1.1. Conceito  ..................................................................................  7
1.2. Inovação e os Agentes do SI  ...............................................  10
1.3. O Papel do Estado  ................................................................  16
1.4. Legislação  ................................................................................  21

Capítulo 2
PATENTES  ...................................................................................  27
2.1. Invenções  ................................................................................  30
2.2. Modelos de Utilidade  ............................................................  32
2.3. Requisitos para Concessão  ...................................................  32
2.4. Privilégios Concedidos ao Titular  .......................................  41
2.5. Exercício Abusivo  .................................................................  47

2.5.1. Parâmetros para Configuração do Abuso  ...................  47
2.5.2. Naturezas do Exercício Abusivo  ..................................  54

Livro Patentes e Desenhos.indb   VIILivro Patentes e Desenhos.indb   VII 20/9/2011   12:53:5920/9/2011   12:53:59



VIII

Capítulo 3
DESENHOS INDUSTRIAIS  ...................................................  59
3.1. Requisitos para Concessão  ...................................................  60
3.2. Privilégios Concedidos ao Titular  .......................................  66
3.3. Exercício Abusivo  .................................................................  66

Capítulo 4
INSTRUMENTOS LEGAIS PARA COIBIR OS ABUSOS  ...  69
4.1. Licenciamento Compulsório e Caducidade

na Lei nº 9.279/96  .................................................................  70
4.2. O Código de Defesa do Consumidor e a

Ação Civil Pública  ..................................................................  75
4.3. A Lei nº 8.884/94 e a Sanção por Infração

à Ordem Econômica  .............................................................  80
4.4. Aplicação dos Instrumentos em Casos Práticos  ...............  87

4.4.1. O Caso Efavirenz  ...........................................................  88
4.4.2. O Caso Kaletra  ...............................................................  92
4.4.3. O Caso das Autopeças  ...................................................  94

CONCLUSÃO  ..............................................................................  101

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  .....................................  105

Livro Patentes e Desenhos.indb   VIIILivro Patentes e Desenhos.indb   VIII 20/9/2011   12:53:5920/9/2011   12:53:59



IX

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CDC – Código de Defesa do Consumidor
CR/88 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
CUP – Convenção da União de Paris
DI – Desenho Industrial
INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LPI – Lei de Propriedade Industrial
OMC – Organização Mundial do Comércio
P&D – Pesquisa e Desenvolvimento
PI – Propriedade Intelectual
SDE – Secretaria de Direito Econômico
SEAE – Secretaria de Acompanhamento Econômico
SI – Sistema de Inovação
SNDC – Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
SNI – Sistema Nacional de Inovação
TRIPS – Trade Related Intellectual Property Rights Agreement

Livro Patentes e Desenhos.indb   IXLivro Patentes e Desenhos.indb   IX 20/9/2011   12:53:5920/9/2011   12:53:59



Livro Patentes e Desenhos.indb   XLivro Patentes e Desenhos.indb   X 20/9/2011   12:53:5920/9/2011   12:53:59



XI

É sempre um enorme prazer prefaciar trabalhos dos nossos alunos 
da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. São o 
fruto da excelência da atividade de ensino, extensão e pesquisa ali desen-
volvida. Cabe-me, mais uma vez, a honra de analisar e enfatizar os valores 
de um novo trabalho, agora do Renato Dolabella Melo. 

A pesquisa por ele empreendida tem um mérito inestimável, o 
de demonstrar que o Direito Econômico tem uma abrangência que 
lhe vem sendo reconhecida. Essa amplitude decorre justamente da 
percepção de que é esse ramo do Direito que rege a organização do 
mercado, adotado hoje pela Constituição da República Federativa do 
Brasil como um regime de economia de mercado. O Direito Eco-
nômico tem por missão e por essência estudar, reger o cerne deste 
regime, o Direito da Concorrência. 

A concorrência é a alma de uma sadia, robusta e ética economia 
de mercado. Ela propicia o equilíbrio de relações entre a empresa, o 
Estado e o consumidor, agregando ainda todos os outros partícipes 
das relações de mercado, entre eles os trabalhadores. Ao reger esse fe-
nômeno plurifacetado, o Direito Econômico lança dúvida, indagação 
e perquirição em todos os ramos do Direito.

Uma das fontes alimentadoras da concorrência, tornando-a sem-
pre viva e pujante, é a inovação. O desenvolvimento econômico e so-
cial é o resultado da ação inovadora de todos. O indivíduo e a empresa 

PREFÁCIO
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investem pesadamente em pesquisa para poder inovar. O resultado 
de anos de pesquisa, de investimentos certamente vultosos, deve ter 
a proteção do Estado, para garantir o retorno e a remuneração, mas 
também para incentivar a continuidade da pesquisa e do investimen-
to. E o Estado, como partícipe regulador e incentivador do mercado, 
dá aos inovadores a garantia da proteção legal, criando para eles um 
autêntico monopólio durante certo período de tempo. 

O trabalho agora apresentado deixa claro que essa situação mono-
polística pode gerar custos para toda a sociedade, prejudicando a con-
corrência e os consumidores. Essa potencialidade negativa é, contudo, 
superada pelos efeitos positivos de incentivo. De um lado, o privilégio 
concedido aos inovadores decorre de proteção constitucional ao direito 
individual, mas é a própria Constituição a impor o limite do interesse 
social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do País. O privi-
légio garantido pelo ordenamento jurídico não é absoluto. 

Todavia, essa perspectiva de garantia do direito inovador não 
pode fi car restrita ao plano microjurídico e microeconômico. O au-
tor, valendo-se do ensinamento quase secular de Schumpeter, foca-
liza a inovação como uma “criação destruidora”, para mostrar o seu 
caráter sempre prospectivo, e mostra a perspectiva de concorrência 
internacional que domina uma sociedade globalizada. Porém, se hoje 
os agentes que atuam em um Sistema de Inovação são residentes nas 
Universidades e nos Centros de Pesquisa, devem superar as paredes 
de seus laboratórios para se vincularem às demandas e provocações 
das empresas, que estão sempre na linha de frente da concorrência 
nacional e internacional, o que faria com que essas atividades de pes-
quisa não fi cassem no mundo das abstrações.

Aqui cabe enfatizar a necessidade de aprimoramento das Uni-
versidades brasileiras, do aprofundamento da atividade de pesquisa, 
mas, sobretudo, a preparação dos jovens. Sem uma geração preparada 
para os embates das necessidades do mundo moderno, será infrutí-
fera toda tentativa de inovação. Este é o momento para se enfatizar 
o papel do Estado, que através de um planejamento estratégico irá 
coordenar e incentivar as atividades de pesquisa.
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O autor menciona a “cultura da Propriedade Intelectual” como 
um propulsor do desenvolvimento econômico e social, cabendo 
ao Estado a missão de tomar a dianteira nesse empreendimento, 
investindo pesadamente em educação. O Direito Econômico tem 
justamente como um de seus aspectos predominantes propiciar a 
adoção de políticas públicas direcionadas ao objetivo do desenvol-
vimento econômico e tecnológico.

Dentro desse contexto de dinamização do desenvolvimento eco-
nômico e social, o autor se propõe a estudar os instrumentos legais 
de repressão ao abuso por meio de patentes e desenhos industriais, 
justamente porque essa conduta antiética do benefi ciário de uma pro-
teção legal tem por fi nalidade destruir o estímulo inovador, impedir 
o desenvolvimento da pesquisa. Ao abusar de seu direito, ou seja, ao 
extravasar os limites da fi nalidade social, da ética, estará o titular do 
direito tornando-se um obstáculo para os objetivos desenvolvimen-
tistas que são a própria essência de um sistema de inovação. Daí a 
justifi cativa para a adoção de medidas de prevenção e de repressão.

O autor procura centrar suas preocupações com as patentes e o 
desenho industrial como manifestações da Propriedade Industrial e 
como subespécies do gênero Propriedade Intelectual. O pensamento 
humano é a gênese de toda inovação e produção. E o pensamento hu-
mano é essencialmente ético, pois que o ente e o bom se coadunam. 
Daí porque, detentor de uma posição de domínio frente ao mercado, 
lhe são inerentes as exigências de boa-fé, objetivamente considerada, 
e, portanto, o engajamento num contexto de livre concorrência, vin-
culado à defesa do consumidor e comprometido com o desenvolvi-
mento social, tecnológico e econômico da sociedade.

Por óbvio que a prática abusiva de direitos de patente será 
justamente o desvio das fi nalidades sociais e econômicas. A con-
cessão da patente outorga ao seu titular um poder econômico a ser 
exercido dentro do contexto de mercado. 

O ordenamento jurídico dispõe de instrumentos capazes de coibir 
o abuso, e o autor enumera três instrumentos, por ele analisados, quais 
sejam o licenciamento compulsório, a ação civil pública e as sanções por 
infração à ordem econômica. Essas três ferramentas de proteção do in-
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teresse da coletividade são novidade no ordenamento jurídico brasileiro, 
pois que as leis que as instituíram são de criação relativamente recente.

Uma questão de suma importância analisada pelo autor é a da 
consecução de maior vantagem competitiva por parte do titular de 
patente ou de desenho industrial. O exercício dessa vantagem, com 
perda para os demais concorrentes, não se confi gura como abuso de 
poder econômico. Aliás, é a própria lei de concorrência a dar garantia 
a esse concorrente, que, tendo conquistado maior parcela de mercado, 
como resultado de processo natural de crescimento e desenvolvimen-
to fundado na sua maior efi ciência, não pode ser acusado de prática 
de ilícito. Ver de outra forma a questão seria romper com o estímulo 
e o incentivo para inovar, que o Estado deve garantir.

A concepção do trabalho do Renato centra-se no contexto do 
artigo 170 da Constituição Federal, que aceitou o regime de economia 
de mercado dentro de uma visão humanista, pois que garante a con-
corrência como dinamizador do respeito ao consumidor e ao cida-
dão. A inovação tem como fi nalidade primordial gerar concorrência e 
bem-estar, e o prêmio pela ousadia em inovar em proveito da coletivi-
dade é o reconhecimento do direito de propriedade intelectual.

 O trabalho se encerra com a exposição e a análise de três casos. 
Essa exposição é fundamental, pois que revela uma nova e importante 
faceta do ato de julgar e propõe que as autoridades administrativas 
e judiciais envolvidas na análise e julgamento de questões relativas à 
propriedade intelectual tenham a adequada compreensão dos fatos a 
serem julgados e dos instrumentos jurídicos a serem aplicados.

Os casos apresentados são importantes por sua repercussão so-
cial e pela infl uência sobre os consumidores.

O primeiro é o caso relativo ao medicamento Efavirenz, pro-
tegido por patente no Brasil, e se destina ao tratamento de pessoas 
infectadas com o vírus HIV. A política de saúde pública é diretamente 
afetada pela decisão da questão. A análise dos fatos mostrou que o 
governo brasileiro estava adquirindo esse medicamente por preços 
superiores aos praticados pelo laboratório titular da patente em ou-
tros países. Infrutíferas as negociações, o medicamento foi declarado 
de interesse público, efetivando-se a licença compulsória. O governo 
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entendeu que se tratava de uma conduta abusiva, prejudicial, portan-
to, aos interesses da sociedade.

O segundo caso analisado é o referente ao medicamento Kaletra. 
Propõe-se o licenciamento compulsório, por iniciativa do Ministério 
Público Federal, através de ação civil pública, por se entender confi -
gurada abusividade pelo não cumprimento do interesse social.

O terceiro caso, o das autopeças, é pertinente a desenho indus-
trial. Refere-se à discussão entre as montadoras e os fabricantes au-
tônomos de autopeças. A Associação Nacional dos Fabricantes de 
Autopeças entende que o registro industrial promovido pelas monta-
doras é lesivo à concorrência. A questão ainda pende de decisão. 

Vale lembrar que o Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia já 
apreciou questão relativamente ao desenho industrial de peças de repo-
sição para automóveis, no acórdão 53/87, de 5 de outubro de 1988. Ali 
entendeu o Tribunal que o simples fato de obtenção de registro indus-
trial para modelos ornamentais relativos a peças de reposição para auto-
móveis não constitui um abuso de posição dominante. Todavia, o exer-
cício do direito exclusivo correspondente a esses registros pode vir a ser 
proibido pelo artigo 86 do Tratado se houver, por parte de uma empresa 
em posição dominante, certos comportamentos abusivos, tais como a 
recusa arbitrária de vender peças de reposição a ofi cinas independentes, 
fi xação dos preços das peças em nível não equitativo ou a decisão de não 
mais produzir peças de reposição para determinado modelo. 

A provocação do livro encontra também eco no Regulamento n. 
1.400, de 2002, da Comunidade Europeia, que distingue as peças de 
reposição originais das peças de reposição de qualidade equivalente.

Pode-se assim afi rmar que o livro nos traz uma lição inestimá-
vel. Os fatos devem constituir a base de estudo para qualquer deci-
são. Não existem dois fatos iguais. Não se pode aplicar a norma abs-
trata, sem distinguir, sem visualizar a diferença dos fatos. Na visão 
tridimensional do Direito, o fato tem importância sem precedente, 
pois que a valoração a que será submetido deve levar em conta as 
diferenças concretamente existentes. 

O Direito Econômico veio trazer essa incitação para o Direito mo-
derno. A visão substancial dos fatos, sua análise, sua perspectiva econô-
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mica são essenciais para a adequada aplicação da norma. A análise eco-
nômica da realidade é um pressuposto inarredável para que qualquer 
órgão judicante possa chegar a uma decisão que seja realmente efi cien-
te. Essa é a contribuição que este livro vem dar para a comunidade. 

 
Belo Horizonte, 13 de julho de 2011

JOÃO BOSCO LEOPOLDINO DA FONSECA

Professor Titular de Direito Econômico da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal de Minas Gerais.

Doutor em Direito Econômico pela UFMG.
Ex-conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade.
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Recebi, com especial e inocultável satisfação, o honroso encargo 
de redigir esta apresentação. Agora eu entendo o que quis dizer o 
meu eterno orientador, o Director de Tesis, o Catedrático Prof. Dr. Ma-
nuel Botana Agra, acerca de “quão difícil era escolher a palavra certa, 
a frase certeira, para exprimir os sentimentos” de um orientador ao 
fi m de um trabalho coroado de êxito. No caso deste convite do Msc. 
Renato Dolabella Melo não é diferente, e tal sentimento tem justifi -
cativa relevante: trata-se da primeira dissertação defendida no âmbito 
de um curso de mestrado absolutamente inovador. Falo do Programa 
de Mestrado Profi ssional em Propriedade Intelectual e Inovação da 
Academia da Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento 
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Acad-Inpi). Essa 
área de ensino no Inpi é coordenada pelo Prof. Dr. Araken Alves 
de Lima, sendo o Programa de Mestrado coordenado pelo Prof. Dr. 
Eduardo Winter, aprovado em 2006 na então Área Multidisciplinar 
da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Su-
perior, vinculado ao MEC). Tal programa, recordo-me, foi recebido 
com entusiasmo pela comunidade científi ca, incluindo a expectativa 
da Coordenação da Área Interdisciplinar, mais especifi camente in-
tegrante da subárea CaInter III – Engenharia, Tecnologia e Gestão, 
representada pelo então Coordenador de Área Prof. Arlindo Philip-
pi Junior e, ainda, recebida com incentivo do próprio Presidente da 

APRESENTAÇÃO
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Capes, o Professor Jorge Guimarães. A articulação entre inovação e 
desenvolvimento está no centro das políticas de pós-graduação da 
Capes e do Ministério da Educação.

Programa do Inpi teve sua primeira turma iniciada em 2007, de 
cuja comissão do concorrido processo seletivo participei, entre mui-
tos colegas que se destacam na produção intelectual em matéria de 
PI, quando se observou o elevado nível dos candidatos e o rigor do 
processo de ingresso no Programa. Consigno, aqui, não só a honra 
de, alguma forma, ter contribuído com o labor de “talhar” a proposta 
e a estrutura orgânica do Programa apresentado à Capes na forma de 
curso novo, mas também, participando das várias etapas da docência 
em PG (processo seletivo, disciplinas e orientação). Várias institui-
ções colaboraram em rede (mediante convênios) para este trabalho, 
como a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), o Instituto de Economia 
(IE) e a Faculdade Nacional de Direito (FND), ambos da UFRJ, e, 
inclusive, o Programa de Mestrado em Direito e Desenvolvimento da 
Universidade Candido Mendes, entre outras instituições. Agradeço ao 
corpo docente da Acad e instituições conveniadas, pela oportunidade 
de participar dessa importante rede, especialmente à Professora Dou-
tora Ana Célia Castro (IE-UFRJ) e à Professora Doutora Claudia Inês 
Chamas (Fiocruz). E esta obra, por mim apresentada, foi construída 
sobre o primeiro “fruto” desta frondosa “árvore”, que é o Programa 
de Mestrado Multidisciplinar da Acad-Inpi. 

Tive a oportunidade de conhecer o pesquisador Renato Dolabella 
Melo, em sala de aula (na disciplina Gestão Estratégica de Marcas – 
compartida com o Coordenador da Acad), no primeiro ano do Progra-
ma de Mestrado, em 2007. Naquela ocasião, o autor demonstrou, além 
de vocação para a pesquisa e a docência, uma característica importante 
para um pesquisador: a habilidade de trabalhar em aspectos interdis-
ciplinares de um mesmo objeto. Assim, o pesquisador Dolabella foi 
capaz de, desde os primeiros seminários e artigos, articular dois temas 
áridos em nossa literatura, quais sejam, a propriedade intelectual e livre 
concorrência. Claro que essa interseção, natural e comezinha para os 
europeus, comum para os estadunidenses, ainda invulgar em nossa Pá-
tria, me era academicamente muito cara, em decorrência das pesquisas 
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que comecei no início dos anos 1990, no Idius (Instituto de Derecho Indus-
trial, Universidad de Santiago de Compostela, ESPANHA). Inevitável a nossa 
cooperação e a troca de impressões e pontos de vista. 

Desde cedo, o pesquisador Dolabella Melo soube articular os conhe-
cimentos auferidos em campo, frutos de um programa de treinamento 
do Sistema Nacional de Defesa da Concorrência (SNDC), mediante in-
tercâmbio realizado em julho de 2004 (junto ao Procurador do Cade, Dr. 
Chandre Araújo), e o direito da propriedade industrial, pesquisado com 
rigor científi co no Programa da Acad-Inpi, e debruçado sobre os resulta-
dos do “laboratório” realizado no exercício de sua atividade profi ssional 
como advogado militante e na docência de nível superior. 

Como se não bastasse, o pesquisador Dolabella Melo auferiu, tam-
bém, quase concomitantemente, entre os constantes deslocamentos 
aéreos entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro, o grau de mestre em direito 
na UFMG. Na UFMG, o pesquisador teve como mestre um dos princi-
pais autores da matéria (Direito da Livre Concorrência), o Prof. Dr. João 
Bosco Leopoldino da Fonseca (também, ex-Conselheiro do Cade). 

Não menos inovadora foi a pesquisa do Msc. Dolabella, pois ini-
ciou seu labor em um outro momento. Naquele tempo, todo o SNDC 
(então chamado Sistema Nacional de Defesa da Concorrência), i.e., tan-
to a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE), a 
Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda 
(Seae), como o próprio Conselho Administrativo de Defesa Econô-
mica (Cade) pareciam estar preocupados mais com a atribuição patri-
monial do que com o exercício dos direitos de PI. Em outras palavras, 
segundo tal concepção, se o título de PI fosse hígido, não fosse nulo, a 
questão do exercício não seria de competência do SNDC. Ora, como 
bem destaca o autor, a questão não está na atribuição patrimonial, se-
não no exercício dos direitos de PI. Esse foi o desafi o a ser enfrentado. 
Nesse sentido, para o autor, sendo o direito de exclusiva sobre bens 
imateriais um direito (subjetivo) patrimonial como outros, não se po-
deria, então, dizer que a simples titularidade implicaria em imunidade 
antitruste. Ao contrário, há sempre o risco (ainda que excepcional) de 
abuso, sendo esse direito tão contundente (tanto o direito positivo de 
uso como o direito negativo de exclusão de terceiros – o ius prohibendi), 

Livro Patentes e Desenhos.indb   XIXLivro Patentes e Desenhos.indb   XIX 20/9/2011   12:54:0020/9/2011   12:54:00



XX

que pode gerar uma barreira à entrada ou, até mesmo, servir de instru-
mento de restrições anticompetitivas suscetíveis de distorcer a estru-
tura de um mercado – no sentido de concentrá-lo ou intento de mo-
nopolizar outros – especialmente se existe poder de mercado de parte 
do titular (seja no mercado de origem – a montante ou a jusante – ou 
no de destino). Fenômenos novos foram demonstrados, como, por 
exemplo, o lock in do consumidor e/ou adquirente, no caso de merca-
dos secundários. Assim nos ensinam casos paradigmáticos nos EEUU, 
como IBM (1956 Consent Decree) e Kodak (1992 Eastman Kodak co. v. 
Image Technical Servs., Inc.), e na UE, mais recentemente, com o caso 
AstraZeneca (em 2005), indicando o abuso de posição dominante para 
impedir o acesso de genéricos ao mercado.

Os avanços legislativo e político de sistemas como o dos EEUU 
e o da UE parecem ter consagrado, pelo menos no âmbito das políti-
cas, o entendimento geral no sentido de que a PI induz a concorrência 
dinâmica. Merece destaque, no ano de 1995, nos EEUU, as Antitrust 
Guidelines for the Licensing of  Intellectual Property (conjunta dos Departa-
ment of  Justice – DJ e Federal Trade Commission – FTC). 

Mesmo em havendo a presunção de concorrência dinâmica nos 
mercados caracterizados pela existência de DPIs (e, assim, o expurgo 
das proibições per se), existem mercados mais ou menos concentrados 
nos quais pode haver distorção decorrente de condutas. Se, de um lado, 
o agente inovador não pode ser punido pelo seu sucesso, de outro, não 
pode fazer uso do mesmo sucesso para impedir o desenvolvimento 
tecnológico de terceiros. De igual forma, essa nova análise não pode ser 
levada a cabo pelo policy maker mediante o método “estrutura – conduta 
– desempenho”, em análise estática com premissa fi ncada na fotografi a 
da concorrência estática por preço, sob pena de inefi cácia.

O rigor aumentou para as distorções mais graves. Sendo que, 
para esse fi m, o método de análise passou a contemplar outros ele-
mentos. Outra categoria de mercado (não só o mercado de produtos) 
e outra categoria de concorrência (não só a concorrência de preço em 
análise estática). Agora o método de análise debruça também sobre o 
mercado de tecnologia e sobre a concorrência por inovação. O exercí-
cio dos direitos de PI pode impedir a concorrência por imitação, mas 
nunca a concorrência por superação.
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Porém, a carência de informações é um dos elementos que preju-
dicam a efi cácia das políticas de concorrência, sendo a solução prevista 
pelo Regulamento do Conselho UE n. 1/2003, além da possibilidade 
de as cortes nacionais aplicarem (de maneira descentralizada) o direi-
to comunitário em defesa da livre concorrência, instituir, também, o 
Inquérito Setorial. Ainda que esse procedimento não leve à punição 
dos investigados, permite ao agente público obter informações sobre 
o mercado, antes inalcançáveis. O primeiro precedente nesse sentido 
foi aquele do mercado farmacêutico, no qual a Comissão investigou o 
porquê dos indícios de injustifi cada demora no ingresso de produtos 
farmacêuticos após a expiração da respectiva patente (estando, por-
tanto, o produto em domínio público). Para acesso ao relatório fi nal, 
veja o documento da Comunicação da Comissão de 16 de julho de 
2008 intitulado “Uma estratégia européia para os direitos de proprie-
dade industrial”, COM(2008)465 fi nal. 

Em 2004, a concepção de que a PI induz a concorrência dinâ-
mica parece ter defi nitivamente chegado à UE, com a publicação do 
Regulamento n. 772, de 2004. Não obstante, em que pese a conver-
gência de objetivos pregada pelas políticas de ambos os países, parte 
da literatura ainda identifi ca um potencial confl ito entre exclusivos e 
livre concorrência, entre exclusivos e liberdades constitucionais.

Mesmo para os países em desenvolvimento (e para os agora de-
nominados emergentes), a articulação entre exclusivos e concorrência 
não é nova. No âmbito dos acordos de tecnologia, que costumam ser 
acordos verticais (não obstante existam acordos horizontais e alianças 
estratégicas para novos mercados), o tema foi abordado no Acordo 
de Cartagena (fi rmado em 6 de maio de 1969), no âmbito do Pacto 
Andino, e no Código de Conduta da UNCTAD (ToT Code), de 1979, 
para transferência de tecnologia. Ambos traziam alguma disciplina 
para o uso de práticas comerciais restritivas mediante uma espécie de 
regulação da transferência de tecnologia. 

Esses documentos parecem ter, de algum modo, inspirado as po-
líticas e o legislador brasileiros, especialmente no que tange ao critério 
legislativo “chapeau”/lista exemplifi cativa, presentes até hoje na Lei de 
Defesa da Concorrência (LDC – Lei n. 8.884, de 11 de junho de 
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1994). Observa-se que tal fenômeno seja na primeira Lei de Abuso 
do Poder Econômico como tal (Lei n. 4.137, de 10 de setembro de 
1962), esta que também foi a primeira a instituir no Ordenamento o 
conceito de empresa depois do Regulamento n. 737/1850 (que adota 
um elenco enumerativo exemplifi cativo dos atos de comércio, não 
mencionados no Código Comercial de 1850), seja nas políticas im-
plantadas pela Administração Pública. Nesse sentido, entre as políti-
cas dos anos 1970 (auge das políticas de substituição de importações), 
merece menção o polêmico Ato Normativo Inpi n. 15/1975 (que de-
senvolve a inscrição em registro publico ad probationem como requisito 
de forma), com um conteúdo notadamente antitruste, mas na linha 
literalistic do ToT Code, ainda sem uma análise econômica das restri-
ções. Tratava-se, aquela, de uma regulação considerada pela literatura 
como sendo impositiva e trazia um elenco importante de proibições 
per se. Entretanto, tudo isso restrito ao âmbito das práticas restritivas 
de comércio em contratos de transferência de tecnologia.

Meados dos anos noventa, no curso do processo de desregulação do 
comércio de tecnologia (a partir da Resolução n. 22/1991), houve uma 
série de reuniões entre o Inpi e o Cade (com destaque para o então Con-
selheiro Ruy Fonseca), que resultaram na redação de um inédito acordo 
de cooperação entre o Inpi e Cade, mas que jamais fora publicado.

Vários casos foram julgados pelo SBDC abrangendo elementos 
de PI (como, por exemplo, abstenção do uso temporal de um deter-
minado direito de marca – como no ato de concentração Kolynos/
Colgate), porém a grande maioria dentro da análise de atos de concen-
tração (em decorrência da obrigação de notifi cação previsto no art. 
54 da Lei n. 8.884, de 11 de junho de 1994). Mais recentemente, casos 
importantes tiveram como fundamento a concepção estadunidense 
de abuso de direitos de petição com efeitos anticompetitivos (sham 
litigation) – de difícil caracterização se importarmos testes como os do 
Noerr-Pennington doctrine em detrimento de entendimentos mais 
adequados e recentes, como aqueles do USS Posco (Uss-Posco Industries 
Be&k v. Contra Costa County Building & Construction). Neste ultimo, uma 
série de ações superpostas ou sucessivas com fundamento em direitos 
(materiais) inexistentes, fracos ou inconsistentes (como, por exemplo, 
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intento de exclusão liminar com base em direito inexistente, obtido 
mediante fraude ou pedido de patente sobre tecnologia no estado da 
técnica), em conjunto, podem produzir efeito anticompetitivo, inde-
pendentemente da eventual probabilidade de sucesso de algum dos 
pedidos em uma ou outra ação isoladamente. Porém, deve-se escla-
recer o fato de que o assim chamado abuso de direito de petição 
(sham litigation) trata de uma categoria alienígena, geral, e, por isso, 
de um lado, não se restringe à PI e nem a seus respectivos efeitos 
sobre a concorrência (exemplo: o caso da Siemens VDO, no merca-
do de tacógrafos); e, de outro, nem todo uso concorrencialmente 
adverso da PI consiste nesta prática (exemplo: pactos vinculados e 
bundling, como no caso Midia Player – EU Commission vs. Microsoft). O 
que está em questão é o exercício dos direitos de PI.

Em seguida, vieram as políticas de desenvolvimento a partir da 
inovação tecnológica. Assim, a literatura alertou os agentes públicos e 
políticos no sentido de que de nada adiantaria a instituição de avança-
das políticas de fomento e de incentivo como a Lei de Inovação (Lei 
n. 10.973, de 2004) ou a Lei do Bem (que atribui incentivos fi scais para 
investimentos em P&D cf. a Lei n. 11.196/2005, e, ainda, as isenções de 
imposto de renda para empresas envolvidas em P&D, previstas na Lei 
n. 11.487/2007) se, ainda institucionalmente frágeis, sujeitas a descon-
trole sobre o uso de restrições anticompetitivas, pudessem permitir a 
sociedades empresárias existentes (ou entrantes) fazerem uso de abusos 
de direito e injustifi cada litigiosidade com vistas a eliminar os respecti-
vos resultados e, especialmente, prejudicar o tratamento diferenciado e 
constitucionalmente oferecido às micro e pequenas empresas (MPE). 

Na esfera da política internacional, a Agenda do Desenvolvimen-
to foi aprovada no âmbito da Organização Mundial da Propriedade 
Intelectual (Ompi) por iniciativa conjunta da República Federativa do 
Brasil e da República Argentina. Essa Agenda foi instituída em ou-
tubro de 2007, quando a Assembleia Geral da Ompi aprovou um 
conjunto de 45 recomendaçções, para incrementar a dimensão das 
questões relativas ao desenvolvimento dentro das atividades da Or-
ganização além da adoção da Agenda do Desenvolvimento da Ompi, 
os Estados Membros também aprovaram uma recomendação para 
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estabelecer uma Comissão para o Desenvolvimento e Propriedade 
Intelectual (CDIP). Como principal elemento, a Agenda articula o 
exercício de direitos de PI e concorrência, buscando equilíbrio entre 
as respectivas disciplinas jurídicas, com destaque para o objetivo de 
crescimento econômico dos países mediante o incentivo à inovação, 
de um lado, e repressão de abusos mediante o controle de práticas 
anticompetitivas, de outro, incluindo a manutenção do emprego e do 
fomento dirigido às micro e pequenas empresas (MPE) como meios 
garantidores do desenvolvimento. 

Depois de aproximadamente duas décadas, em 2010, o Inpi e o 
SBDC fi nalmente fi zeram valer as intenções do antigo rascunho de 
compromisso redigido (em meados dos anos 1990), assinaram um 
acordo de cooperação em uma segunda-feira histórica, dia 7 de junho 
de 2010, durante o Seminário Internacional sobre Propriedade Intelec-
tual e Política de Concorrência (7 e 8 de junho, no Palácio do Itamaraty, 
no Rio de Janeiro). O objetivo desse convênio de cooperação técnica é 
o de combater os abusos de direitos de propriedade intelectual que possam afetar 
a livre concorrência. Com esse convênio, o Inpi fornecerá dados valio-
sos para a investigação antitruste, mediante informações técnicas para 
que o sistema tenha elementos mínimos para agir contra as práticas 
de condutas anticompetitivas, envolvendo o uso de direitos de marcas, 
patentes e desenhos industriais registrados, entre outros. O SBDC terá 
condições de acesso à capilaridade dos métodos de negócio realizados 
pelos agentes econômicos nos mercados de tecnologia. Um exemplo 
dado pelo Inpi nesse sentido, em sua veiculação institucional, seria a 
hipótese de um empresário recorrer ao poder judiciário, no fi m da vali-
dade de uma patente, para discutir esse prazo, com o único objetivo de 
impedir o ingresso de concorrentes no mercado de que se trata (bar-
reira à entrada), ao excluí-los ou impedi-los de fabricar o produto não 
alcançado por exclusivos (domínio público). 

A questão ganhou uma relevância tal que, além de integrar pro-
jetos de pesquisa fi nanciados e incentivados tanto pela Presidência 
da República e pelo Itamaraty, engendrou uma gama de eventos que 
aproximaram todos os atores interessados nessa interface entre DPI e 
antitruste (SDE, Seae, Cade, Inpi, Justiça Federal, Ministério Público 
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Federal, Anvisa, Itamaraty, etc.). Neste contexto, merece destaque a 
colaboração do Conselheiro Kenneth da Nóbrega com os esforços de 
pesquisa acadêmica oriunda dos Programas conveniados com a Acad 
perante o MRE. De igual maneira, o Inpi e a Ompi destacaram-se na 
realização e fi nanciamento de trabalhos de pesquisa e eventos.

No cenário internacional, a questão continuou em voga tendo 
sido o tema (DPI e antitruste) objeto de um inédito e específi co pai-
nel no Sixième Congrès Mondial sur la Lutte contre la Contrefaçon et le Pi-
ratage (Paris, 2-3 de fevereiro de 2011), organizado sob os auspícios 
da Ompi, World Customs Organization (WCO), Inta, CCI/Bascap e 
Interpol, intitulado Créer un meilleur équilibre: le rôle du droit 
de la concurrence. A coordenação do painel coube ao Prof. Dr. M. 
Josef  Drexl (Diretor do renomado Max-Planck-Institut für Immaterial-
güter- und Wettbewerbsrecht), e como oradores contou com a presença de 
personalidades como a do chefe adjunto da Direção Geral de Con-
corrência da Comissão UE (DGIV), M. Thomas Kramler (Relator 
do Caso European Commission vs. Microsoft: Midia Player), e a Profa. Dra. 
Mireille Buydens, (advogada do escritório Liedekerke Wolters Waelbroeck 
Kirkpatrick, e professora da Université libre de Bruxelles), entre outras. 
Nesse importante painel, recebi o galardão de apresentar a contri-
buição brasileira, como palestrante (Orateur), por indicação da Divi-
são de Propriedade Intelectual do Ministério das Relações Exteriores 
(MRE), da Missão Permanente do Ministério das Relações Exteriores 
na OMC e com o indispensável apoio da Ompi. Um painel polêmico, 
em um foro improvável, que discutira livre concorrência ao tratar de 
contrafação, causou um importante debate, e, mais que isso, mereceu 
o prestígio de audiência que lotou o auditório. 

A coordenação do painel (Prof. M. Josef  Drexl) ponderou a 
questão no seguinte sentido: o exercício de direitos de PI é legítimo 
e tende a ser pró-competitivo do ponto de vista dinâmico, contudo 
pode ser, também, objeto de abusos com efeitos anticompetitivos. 
Identifi cado o problema, cabe aos pesquisadores buscar a resposta. 

Nesse sentido, foram discutidos alguns pontos centrais, que es-
truturaram a discussão:
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1) La protection et l’application des DPI et leur effet sur l’augmentation ou la 
diminution d’une concurrence dynamique et sur les incitants à l’innovation.

2) Le droit de la concurrence comme outil en vue d’équilibrer les législations et pra-
tiques en matière de propriété intellectuelle, en ce compris les mesures d’application 
des droits et les sanctions, en ce qu’elles auraient d’«anticoncurrentielles».

3) La question de la nécessité éventuelle d’une application différenciée du droit 
de la concurrence dans les affaires de propriété intellectuelle entre les pays en 
développement et les pays développés.

4) La perception de vulnérabilité des PME devant l’usage anticoncurrentiel 
des DPI et la question de la nécessité éventuelle d’une protection spécifi que des 
PME par le droit de la concurrence pour y faire face. (reprodução literal)

Em linhas gerais, o objetivo do 6º Congresso Global contra a 
Contrafação e a Pirataria, neste painel, era o seguinte: “promover uma 
legislação em matéria de propriedade intelectual que seja, concomitantemente, fa-
vorável à concorrência e uma política de concorrência adequada ao contexto da 
propriedade intelectual.” (tradução livre) 

No âmbito de nosso sistema, há situações sujeitas ao âmbito de 
aplicação da LDC. Em função de resultados preliminares em pesqui-
sas em curso nos projetos e grupos CNPQ, algumas já concluídas e 
publicadas em artigos, capítulos de livro e disciplinas em cursos de 
mestrado (Adac-Inpi) e doutorado (PPED – IE da UFRJ, com desta-
que para disciplina que ministro em parceria com a Prof. Dra. Maria 
Thereza Leopardi, intitulada Limites concorrenciais da propriedade 
intelectual), à luz das fontes consultadas, chegamos à seguinte lista de 
situações sujeitas à análise antitruste. Assim, vejamos: 

1 – o uso estratégico do licenciamento: recusa de negociação e 
licenciamento de patentes;

2 – preocupações em matéria de concorrência acerca da incorpo-
ração de patentes em acordos de colaboração para estabelecimen-
to de padrões técnicos;

3 – análise antitruste de acordos de licença cruzada de portfólios 
de patentes e de consórcios de patentes (pools);
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4 – elenco de práticas e restrições mais frequentes nos contratos 
de transferência de tecnologia;

5 – questionamentos concorrenciais em situações de acordos vin-
culados ou venda casada (tying), desconto multiproduto (multitec-
nologia) ou pacotes (bundling) e licenciamento em bloco;

6 – aspectos relevantes sobre práticas empregadas para estender o 
monopólio legal dos títulos de PI além do termo legal;

7 – o uso de títulos de PI obtidos com vícios (PI, MU, DI e Mar-
cas) mediante fraude ou abuso de tais direitos (ainda que legal-
mente obtidos) para excluir concorrentes;

8 – intento de apropriação de sinais genéricos e formas não origi-
nais para impedir a entrada ou excluir concorrente;

9 – tecnologia e direitos exclusivos como facilidade essencial.

Não obstante, ainda não há um precedente, no Direito brasileiro, 
de julgado administrativo acerca do abuso no exercício de direitos 
de propriedade intelectual como instrumento de controle de deter-
minado mercado – por isso aguarda-se ansiosamente o resultado do 
processo administrativo resultante da representação do Sindicato Na-
cional de Fabricantes de Peças de Veículos Automotores – Sindipeças 
vs. Ford, Volkswagen e Fiat. Pode-se dizer que a Decisão do Cade, 
na forma do voto do Conselheiro Relator, Carlos Emmanuel Joppert 
Ragazzo, foi um divisor de águas para a disciplina, na medida em que 
determina o prosseguimento da investigação em PA em decorrência 
da importância da análise do exercício do DPI, indo de encontro à 
nota técnica da prestigiosa SDE, que, considerando, tão somente, a 
atribuição patrimonial em si, opinara pelo arquivamento da represen-
tação (veja interessante crítica em GRAU-KUNTZ, K. O Desenho 
industrial como instrumento de controle econômico em mercados 
secundários – uma análise recente da Decisão da Secretaria de Direito 
Econômico (SDE), Revista Criação, número I, Rio de Janeiro, IBPI/
Lumen Juris, 2009, p. 67-113). Assim, vejamos a reprodução literal do 
primeiro item da conclusão do Relator:

Livro Patentes e Desenhos.indb   XXVIILivro Patentes e Desenhos.indb   XXVII 20/9/2011   12:54:0020/9/2011   12:54:00



XXVIII

Embora o direito de propriedade industrial e o direito da concor-
rência sejam, em regra, complementares, na medida em que pre-
zam por diferenciação, competitividade e inovações, em prol da 
coletividade, o exercício de um direito de propriedade industrial, 
por vezes, pode revelar-se ilegítimo e confi gurar um ilícito anti-
concorrencial, passível de intervenção da autoridade antitruste.

Esse caso, ainda pendente de julgamento fi nal pelo Cade, foi trata-
do com atenção pelo autor nesta obra, que merece ser consultada. São 
muitas as situações-problemas ainda sem solução, processos adminis-
trativos ainda em trâmite (nos mercados farmacêuticos, de sementes 
transgênicas, de radiodifusão, de cosméticos, etc.), mas estou conven-
cido de que as hipóteses de resposta provisoriamente trazidas por este 
autor podem servir, e oxalá sirvam, de contribuição para os estudos que 
deverão fundamentar decisões futuras, há muito demandadas.

A composição da Banca Julgadora da dissertação de mestrado 
intitulada “Os Instrumentos Legais de Repressão ao Abuso Praticado 
por Meio de Patentes e Desenhos Industriais” teve lugar na então 
sede do Curso de Mestrado do Inpi, no conhecido prédio da Praça 
Mauá (Edifício “A Noite”), no dia 8 de dezembro de 2008. Entre os 
professores que integraram o conselho julgador, além deste orienta-
dor, os ilustres e nacionalmente distinguidos Professores Doutores 
Arakem Lima (Coordenador Programa de Mestrado Profi ssional da 
Agência da Inovação do Inpi) e Thadeu Andrade da Cunha (UFRJ 
e Ucam). Esse tribunal foi protagonista de um momento mágico que 
honrou tanto o orientador quanto o atual Mestre Renato Dolabella 
Melo, e, como toda defesa, implicou em acalorado debate, tendo os 
avaliadores vogais apresentado importantes contribuições, mediante 
questionamentos, confronto de ideias, enfi m, colaborações de mentes 
destacadas que, com brilho, pavimentaram a refl exão e a conclusão da 
presente obra, em sua reta de chegada. 

Por oportuno, a questão também é de interesse da regulação da 
pós-graduação no Brasil. Em evento comemorativo do 60º aniversá-
rio da Capes no Palácio do Planalto (em 11 de julho de 2011), a Pre-
sidente Dilma, em seu discurso, na presença dos Ministros de Estado 
da Casa Civil, Educação e Ciência e Tecnologia, relatou o interesse 
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expresso do Governo em uma política de estado para inovação e de-
senvolvimento, com destaque para o ensino, a P&D e a transferência 
de tecnologia. Tudo isso faz do trabalho do autor Dolabella Melo 
uma pesquisa atual e pertinente.

Tendo acompanhado a evolução do pesquisador e professor, 
o Msc. Renato Dolabella Melo, estou convencido de que a presente 
obra, baseada na sua dissertação, agora convertida nesta interessante 
publicação, é uma relevante contribuição não só para a literatura jurí-
dica, mas, também, implica em um conhecimento poroso que alcança 
todas as áreas do conhecimento que atuam sobre a articulação entre 
inovação e desenvolvimento, “duras” ou não, e, por certo, constitui 
referência e merece lugar obrigatório nas melhores bibliotecas daque-
les que se dedicam à matéria dos, assim chamados, limites concorren-
ciais do exercício dos direitos de propriedade industrial e, por fi m, dos 
estudiosos que articulam políticas públicas e desenvolvimento. 
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