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RESUMO 

  

A presente pesquisa tem como objetivo a análise jurídica dos direitos de desenho 

industrial no setor automotivo brasileiro. Nesse sentido, uma análise crítica da Lei de 

Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) será realizada, bem como da sua tênue 

relação com o Direito Concorrencial, no que diz respeito ao suposto efeito de 

fechamento do mercado secundário (aftermarket) de autopeças, devido às 

limitações impostas pela legislação vigente. Para melhor expor os argumentos, 

objeto deste trabalho e como suporte para a proposta de lege ferenda, será 

realizada a análise do caso “Anfape”, processo administrativo que tramitou no CADE 

entre 2007 e 2018, tendo como discussão o exercício dos direitos de desenhos 

industriais detidos por montadoras de veículos, em contrapartida à restrição de 

acesso ao mercado secundário de autopeças por fabricantes independentes e, 

consequentemente, a limitação da liberdade de escolha por parte dos consumidores. 

  

Palavras-chave: Desenho Industrial. Direitos de Propriedade Intelectual. Direito 

Concorrencial. Barreiras de Entrada. Restrição de Compra. Efeito lock-in. Liberdade 

de Escolha do Consumidor. Direito do Consumidor. Setor Automotivo. Peças de 

Reposição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research aims at the legal analysis of industrial design rights in the Brazilian 

automotive sector. In this sense, a critical analysis of the Industrial Property Law 

(Law No. 9,279 / 96) will be carried out, as well as its tenuous relationship with 

Competition Law, with regard to the supposed effect of closing the secondary market 

(aftermarket) for auto parts, due limitations imposed by current legislation. In order to 

better expose the arguments, object of this work and as a support for the proposal of 

lege ferenda, the analysis of the case “Anfape” will be carried out, administrative 

process that was processed at CADE between 2006 and 2018, having as discussion 

the exercise of the rights of industrial designs held by vehicle manufacturers, in 

return for the restriction of access to the secondary auto parts market by independent 

manufacturers and, consequently, the limitation of consumers' freedom of choice. 

  

Keywords: Industrial Design. Intellectual Property Rights. Competition Law. Entry 

Barriers. Purchase Restriction. Lock-in effect. Freedom of Consumer Choice. 

Consumer Law. Automotive Sector. Spare parts. 
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INTRODUÇÃO  

  

O mercado automotivo brasileiro é o nono maior do mundo, com produção 

anual de 2,69 milhões de veículos ao ano1, com uma frota circulante de 65,8 milhões 

de veículos, entre automóveis, comerciais leves, ônibus/micro-ônibus, caminhões e 

motocicletas/ciclomotores2. De acordo com as estatísticas acima, um a cada três 

brasileiros possui um veículo automotor, sendo eles essenciais em suas vidas, seja 

para exercício de atividade profissional ou como meio de transporte.  

Não obstante a inequívoca necessidade dos veículos, o setor automotivo 

também representa um dos setores mais importantes da economia mundial e 

brasileira, sendo que, no Brasil, o ele corresponde a 22% do Produto Interno Bruto 

(PIB) Industrial e a 5% do PIB Total, responsável pela geração de 1,3 milhão de 

empregos diretos e indiretos, movimentando mais de 59,1 bilhões de dólares3.   

O setor automotivo também fomenta toda a cadeia produtiva a ele 

relacionada, tais como os setores da siderurgia, petroquímica, tintas e vernizes, além 

de combustíveis, óleos e lubrificantes, o que gera um efeito multiplicador na 

economia com a geração de empregos e renda4. Portanto, constata-se que o setor 

automotivo tem importante impacto sobre o nível de atividade da indústria de 

transação, sendo que o crescimento da produção de veículos automotores pode, por 

meio da sua cadeia de fornecimento, estimular o desenvolvimento de vários outros 

setores da indústria. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo realizar o estudo de caso 

de um dos subsetores mais interligados e relevantes da indústria automotiva, que é o 

mercado de autopeças de reposição. Importante destacar a sua relevância no 

 
1 CHADE, Jamil. (Correspondente). Brasil tem maior expansão de produção de veículos entre 
principais mercados. O Estado de São Paulo, 07 mar. 2018. Disponível em:  
<https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-maior-expansao-de-producao-de-veiculos-
entre-principais-mercados,70002217301>. Acesso em: 22 ago. 2018. 
2 AMARAL, Gilberto Luiz; YAZBEZ, Cristiano Lisboa; OLENIKE, João Eloi. Real frota circulante no 
Brasil é de 65,8 milhões de veículos, indica estudo. Disponível em:  
http://mecanicaonline.com.br/wordpress/2018/04/07/real-frota-circulante-no-brasil-e-de-658-milhoes-
de-veiculos-indica-estudo>. Acesso em: 23 ago. 2018.  
3 BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Setor Automotivo no Brasil. 
Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/index.php/competitividade-industrial/setor-automot ivo>. 
Acesso em: 23 ago. 2018. 
4 ANFAVEA. Setor automotivo apresenta ao Governo os pilares para a construção da indústria 
automotivo até 2030. Disponível em:  
<http://www.anfavea.com.br/docs/25.04.17_PressRelease_Setor%20automotivo%20apresenta%20ao
%20Governo%20os%20pilares%20para%20a%20construção%20da%20indústria%20do%20futuro%2
0até%202030.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2018. 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-maior-expansao-de-producao-de-veiculos-entre-principais-mercados,70002217301
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-maior-expansao-de-producao-de-veiculos-entre-principais-mercados,70002217301
http://mecanicaonline.com.br/wordpress/2018/04/07/real-frota-circulante-no-brasil-e-de-658-milhoes-de-veiculos-indica-estudo/
http://mecanicaonline.com.br/wordpress/2018/04/07/real-frota-circulante-no-brasil-e-de-658-milhoes-de-veiculos-indica-estudo/
http://www.mdic.gov.br/index.php/competitividade-industrial/setor-automotivo
http://www.anfavea.com.br/docs/25.04.17_PressRelease_Setor%20automotivo%20apresenta%20ao%20Governo%20os%20pilares%20para%20a%20construção%20da%20indústria%20do%20futuro%20até%202030.pdf
http://www.anfavea.com.br/docs/25.04.17_PressRelease_Setor%20automotivo%20apresenta%20ao%20Governo%20os%20pilares%20para%20a%20construção%20da%20indústria%20do%20futuro%20até%202030.pdf
http://www.anfavea.com.br/docs/25.04.17_PressRelease_Setor%20automotivo%20apresenta%20ao%20Governo%20os%20pilares%20para%20a%20construção%20da%20indústria%20do%20futuro%20até%202030.pdf
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mercado brasileiro, que pode ser verificada quando se analisa o expressivo número 

de 590 empresas nele atuantes, com faturamento de 86,6 bilhões de reais (ano de 

2017)5, gerando aproximadamente 254 mil empregados diretos e indiretos6. Além 

disso, há uma importante correlação e interdependência entre os clientes de veículos 

e clientes do setor de autopeças, devido à provável e real necessidade de aquisição 

das peças de reposição para fins de manutenções e eventuais avarias nos veículos.  

O presente estudo abordará a relação das montadoras de veículos com os 

Fabricantes Independentes de Autopeças (FIAPs)7, no que diz respeito aos registros 

de desenhos industriais aplicáveis isoladamente às autopeças de reposição, 

especificamente às denominadas “autopeças de colisão”.     

Não obstante a relevância das montadoras de veículos e fabricantes de 

autopeças para a economia brasileira, os dispositivos legais a respeito dos direitos 

de propriedade intelectual, regidos pela Lei nº 9.279/968, também denominada Lei de 

Propriedade Industrial (LPI), podem representar desafios no relacionamento entre os 

dois setores (montadoras x fabricantes de autopeças), assim como podem aumentar 

as barreiras de entrada de novos players no mercado de secundário de autopeças. 

Para melhor ilustrar e propor reflexões a respeito das interações entre as 

proteções conferidas aos registros de desenhos industriais e o Direito Concorrencial, 

utilizar-se-á como pano de fundo a análise do “caso Anfape” analisado no Processo 

Administrativo nº 08012.002673/2007-519, instaurado pela, então, Secretaria de 

Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE), após oferecimento de 

representação por parte da Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças 

(Anfape). Trata-se de uma longa investigação, que demorou onze anos para ser 

 
5 SINDIPEÇAS. Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores.  
Desempenho da Indústria Brasileira de Autopeças, set. 2018. Disponível em: 
<https://www.sindipecas.org.br/sindinews/Economia/2020/Sindipecas_Desempenho_Projecoes_Janei
ro_2020.pdff>.  Acesso em: 16 out. 2021. 
6 AUTOMOTIVE BUSINESS. Faturamento das autopeças cresce, nível de ocupação é similar ao 
de antes da pandemia. Disponível em: 
<https://automotivebusiness.com.br/pt/posts/noticias/faturamento-das-autopecas-cresce-nivel-de-
ocupacao-e-similar-ao-de-antes-da-pandemia/>. Acesso em: 16 out. 2020. 
7 O mercado secundário de autopeças é constituído por empresas de autopeças que fornecem seus 
produtos diretamente aos clientes finais ou varejistas. 
8 BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade 
industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 12 out.  
2018. 
9 BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); Conselho Administrat ivo de Defesa 
Econômica (CADE). Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51. Disponível em:  
<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?5LK2OPcLJR_ipmIIdO
EcWJwPucpbCJDecPgMLlCe73jB508ahT9wUzaXUnjAZUJ4XW1xtu1H5kGUyGvypRMajR6QVNAPo
Fg81ow9srRKflc0exuAKvw8vqggjgA3PB5G>. Acesso em: 23 out. 2018. 

https://www.sindipecas.org.br/sindinews/Economia/2018/Desempenho_Projecoes_20172018_Setembro_2018.pdf
https://www.sindipecas.org.br/sindinews/Economia/2018/Desempenho_Projecoes_20172018_Setembro_2018.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.279-1996?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm
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finalmente julgada pela autarquia (2007 a 2018). A Anfape, representando os FIAPs, 

tinha como principal alegação no processo administrativo a acusação de que as 

montadoras de veículos estariam: 

 

[...] agindo de maneira anticompetitiva, abusando de seu poder 
econômico, bem como da proteção patentária10 a elas conferida, a 
fim de dominar mercado secundário11 de autopeças via criação de 
dificuldades ao funcionamento e até mesmo, no limite, exclusão dos 
doravante denominados Fabricantes Independentes de Autopeças 
(FIAPs) do mercado, causando incomensuráveis prejuízos à 
concorrência e ao consumidor final.12 

 

O caso Anfape foi, até o momento, o mais importante foro de discussão no 

Brasil referente aos potenciais conflitos entre o Direito de Propriedade Intelectual e o 

Direito Concorrencial, portanto, ele será amplamente abordado neste trabalho, 

oportunidade na qual serão avaliados os argumentos de ambas as partes, 

montadoras e FIAPs, e o entendimento final proferido pelo Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica (Cade).  

Na primeira parte do trabalho, serão também abordados os cenários jurídicos 

pré e pós LPI. Após a vigência da LPI, as montadoras de veículos passaram a tomar 

medidas ativas de repressão à atuação dos FIAPs, seja através do envio de 

notificações extrajudiciais ou através do ingresso de processos judiciais contra os 

FIAPs, com o argumento de infração aos direitos de propriedade intelectual das 

montadoras, em especial dos registros de desenhos industriais. Por isso, os FIAPs 

passaram a acusar as montadoras de veículos de abuso de direito de propriedade 

intelectual e prática de sham litigation13. 

Na segunda parte deste estudo, será possível explorar a sensível relação de 

convivência e completude entre o Direito de Propriedade Industrial e o Direito 

Concorrencial, sendo abordados temas relevantes que foram objeto de discussão 

 
10 Cumpre esclarecer que a proteção patentária referida pelos FIAPs, na verdade, faz referência aos 
direitos de propriedade intelectual especificamente relacionados aos desenhos industriais e marcas 
de propriedade das montadoras.  
11 Os FIAPs utilizam no Caso ANFAPE a seguinte definição para “mercados secundários”: “Mercados 
secundários são, por exemplo, os mercados de peças e serviços de manutenção, em opos ição aos 
primários, aqueles de produtos /equipamentos”. 
12 ANFAPE. Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças.  Disponível em:  
http://www.Anfape.org.br/ Acesso em: 23 out. 2018. 
13 Não há def inição consagrada e uníssona da sham litigation. No entanto, é possível defini-la como o  
abuso de direito de ação ou “litigância de má-fé, sem nenhuma base e fundamento, com o objet ivo e 
efeito de prejudicar a livre concorrência”. (SOUZA, Ricardo Inglez. Desafios Autuais da Regulação 
Econômica e Concorrência. São Paulo: Editora Atlas, 2010, p. 290-291). 

http://www.anfape.org.br/
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durante o caso Anfape. Entre eles, pode-se mencionar a delimitação de mercado 

relevante, poder de mercado, abuso de direito, efeito lock-in, caráter ornamental dos 

desenhos industriais e a registrabilidade de peças automotivas. Referidos temas, 

embora controversos, possuem discussões jurídicas interessantes e que de certa 

forma conduziram os conselheiros do Cade a tomar a decisão final relacionada ao 

caso Anfape. Não obstante o caso já ter sido julgado, os tópicos acima destacados 

são de grande subjetividade, gerando entendimentos diversos, o que enriquece a 

discussão sobre o objeto central desse estudo: a análise dos registros de desenhos 

industriais no setor automotivo e seus reflexos concorrenciais.  

Na terceira parte deste estudo, serão abordadas as práticas comerciais das 

montadoras na venda de autopeças de reposição, especificamente a respeito dos 

preços praticados pelas montadoras e os preços de autopeças fabricadas por FIAPs. 

Adicionalmente, também, serão avaliadas práticas de garantia que mantém a 

fidelidade dos clientes na aquisição de peças de reposição das montadoras. O 

intuito desta abordagem é apresentar as práticas comerciais das montadoras, ou 

seja, ilustrar situações fáticas, reais, que podem impactar o mercado secundário de 

fabricação de peças de reposição pelos FIAPs, assim como limitar as escolhas dos 

clientes e, consequentemente, a concorrência neste setor.  

Na quarta parte deste estudo, será feita uma breve reflexão sobre os 

potenciais efeitos positivos que uma eventual flexibilização da atual legislação 

patentária poderia gerar na fabricação e comercialização de peças de reposição por 

parte dos FIAPs, como, por exemplo, redução dos valores dos prêmios cobrados 

pelas seguradoras; oferta de novas modalidades de seguro; e, aumento na 

concorrência no mercado secundário de autopeças. 

Na quinta e penúltima parte deste estudo, será analisada a atual legislação 

aplicável aos desenhos industriais, destacando as disposições sobre registrabilidade 

de vigência, de forma a introduzir a parte final do trabalho que tem como objetivo 

apresentar a proposta de alteração da LPI.  

Por fim, apresentar-se-á proposta de lege ferenda14 para alteração do art. 100 

da LPI, de forma a flexibilizar a legislação e não conferir a registrabilidade de 

autopeças de reposição no mercado secundário. O texto proposto visará fomentar 

efeitos concorrenciais positivos para os consumidores, seguradoras e bem-estar 

 
14 A expressão latina lege ferenda significa uma lei a ser criada, ainda que pendente de ap rovação 
dos poderes legislativo e executivo, para posterior vigência. 
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social, além de benefícios também para as montadoras que poderiam experimentar 

incremento na venda de veículos nos quais os preços de aquisição de peças de 

reposição são sabidamente altos. Nestes casos, os consumidores estariam mais 

tendentes a comprar veículos de maior valor de revenda, já que possuem mais 

opções de autopeças no mercado de reposição.   
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1 O CASO ANFAPE  

 

1.1 A origem do caso e os litígios judiciais pré caso Anfape 

 

 Para que se possa entender o caso Anfape, é importante conhecer os litígios 

judiciais e extrajudiciais que as montadoras de veículos iniciaram nos anos de 2003 

e 2006 contra alguns FIAPs, supostamente sob a alegação que eles estariam 

infringindo direitos de propriedade intelectual, em especial os registros de desenhos 

industriais de peças de reposição.  

O primeiro litígio judicial foi iniciado em julho de 2003, com uma ação de 

perdas e danos ajuizada pela Ford Motor Company do Brasil Ltda. (“Ford”) contra 

determinados FIAPs. A Ford insurgiu-se contra a reprodução não autorizada de 

calotas, objeto de registro de desenho industrial. Assim como as demais 

montadoras, a Ford, no objeto da ação judicial, alegava a infração do art. 129 da LPI. 

Aduzia também a montadora que os FIAPs estariam incorrendo em crime contra a 

propriedade industrial, nos moldes dos artigos 189, I e 190, I da LPI15. 

Dois anos depois, a Volkswagen do Brasil Ltda. (“VW”) impetrou, em 

novembro de 2005, ação de procedimento ordinário16 contra determinados FIAPs, 

tendo por objeto a busca e apreensão de mercadorias por eles comercializadas, 

além de requerer a abstenção da comercialização de peças que suspostamente 

seriam reproduções de peças protegidas por registro de desenhos industriais de 

titularidade da montadora, no caso específico, lanternas e faróis. Em suma, a 

montadora alegava que detinha os registros de desenho industrial das referidas 

peças automotivas, motivo pelo qual os FIAPS não poderiam comercializá-las, 

caracterizado, neste caso, infração ao art. 129 da LPI17. 

Em medida similar, a Fiat Automóveis S.A (“Fiat”) também iniciou sua 

ofensiva, por meio do envio de diversas notificações extrajudiciais ao longo do ano 

de 2006, alegando, em suma, que os FIAPs estariam violando os registros de 

 
15 Art. 189. Comete crime contra o registro de marco quem:  I – reproduz, sem autorização do t i tular, 
no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão;  Art.  190. 
Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, 
oculta ou tem estoque: I – produto assinalado com marca ilicitamente rep roduzida ou imitada de 
outrem, no todo ou em parte. 
16 Processo judicial nº 1.1811.2005.17.38.000.05.127645-3. 
17 Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido,  conforme as 
disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular de seu uso exclusivo em todo território nac ional,  
observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos artigos 147 e 148.  
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desenhos industriais da montadora relacionados às seguintes peças de reposição: 

capôs, portas laterais, para-lamas, para-choque, tampa traseira. A montadora 

alegava possuir o direito exclusivo de utilização dos direitos industriais de sua 

titularidade, motivo pelo qual não poderiam ser reproduzidos. 

À época da apresentação de representação da Anfape perante a SDE, no ano 

de 2007, as montadoras haviam ingressado com três ações judiciais e enviado 

quatro notificações extrajudiciais aos FIAPs. Todas as ações judiciais já transitaram 

em julgado, com decisões favoráveis às montadoras, inclusive com o 

estabelecimento de multas em caso de descumprimento das decisões judiciais.  

Ainda, em momento anterior à representação concorrencial, o Ministério 

Público do Estado de São Paulo havia distribuído Ação Civil Pública18, em novembro 

de 2004, contra as montadoras General Motors do Brasil Ltda (“GM”)., VW”, Ford e 

Fiat, postulando que referidas montadoras i) se abstivessem de impedir a venda, por 

seus concessionários, de peças originais adquiridas diretamente de fabricantes; ii) 

que não cobrassem, de seus concessionários, pelas peças de reposição, preço 

superior a 30% do valor pago ao fabricante; iii) que estabelecessem para os 

concessionários, na tabela de sugestão de preços para o consumidor final, o limite 

de 30% margem, ou, alternativamente aos dois pedidos anteriores, que limitassem o 

preço das peças de reposição que compunham os veículos ao valor total do 

respectivos automóveis novos já montados.  

O Ministério Público do Estado de São Paulo ainda requereu, na ocasião, a 

condenação das montadoras no pagamento de indenização pelos danos causados a 

todos os consumidores que adquiriram, por preços extorsivos, peças de reposição 

nas concessionárias e uma compensação financeira, no valor correspondente a 10% 

do faturamento das montadoras no ano de 2004, com a venda de peças de 

reposição, devendo referida multa ser revertida ao Fundo Especial de Despesa de 

Reparação de Interesses Difusos lesados.  

A Ação Civil Pública acima mencionada está com trâmite suspenso desde 

maio de 2019; e, embora não possua necessariamente o mesmo objeto que a 

representação feita pela Anfape junto à SDE, permite ao leitor contextualizar o 

cenário turbulento antes do início do caso Anfape no ano de 2007, que será 

abordado em detalhes mais a seguir. 

 
18 Autos nº 04.107.843-8, em trâmite perante a 40ª Vara Cível – Foro Central Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo. 
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1.2 Visão geral do caso Anfape no Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência (SBDC) 

 

Em abril de 2007, a Anfape ofereceu representação junto à extinta SDE19, em 

desfavor das montadoras VW, Fiat e Ford, pedindo a abertura de procedimento 

administrativo, sob a alegação de que referidas montadoras estariam:  

 

[...] agindo de maneira anticompetitiva, abusando de seu poder 
econômico, bem como da proteção patentária20 a elas conferida, a 
fim de dominar mercado secundário21 de autopeças via criação de 
dificuldades ao funcionamento e até mesmo, no limite, exclusão dos 
doravante denominados Fabricantes Independentes de Auto Peças 
(FIAPs) do mercado, causando incomensuráveis prejuízos à 
concorrência e ao consumidor final.22 

 

Nessa linha, a Anfape alegou que a conduta das montadoras visava 

exclusivamente monopolizar o mercado secundário de peças de reposição, 

aftermarket23, mediante a exploração abusiva dos seus direitos de propriedade 

industrial, por meio de medidas judiciais e extrajudiciais contra os FIAPs, objetivando 

eliminá-los do mercado de reposição de autopeças, obter participação exclusiva e, 

por fim, auferir lucros arbitrários. 

Por outro lado, as montadoras argumentaram (em linhas gerais e aqui 

disposta de forma breve) que a LPI proíbe terceiros de produzir, usar, vender ou 

comercializar produto ou processo sem a anuência dos titulares de direito de 

 
19 A Lei nº 12.529/2011 modificou a estrutura administrativa, passando as funções relativas ao direito 
da concorrência da SDE para Conselho de Administrativo de Defesa Econômica (CADE). (BRASIL.  
Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/lei/l12529.htm>. Acesso em: 28 out. 2018. 
20 Cumpre esclarecer que a proteção patentária referida pela ANFAPE, na verdade, faz referência aos 
direitos de propriedade intelectual especificamente relacionados aos desenhos industriais e marcas 
de propriedade das montadoras.  
21 A ANFAPE elabora a seguinte definição para “mercados secundários”: “Mercados secundários são, 
por exemplo, os mercados de peças e serviços de manutenção, em oposição aos primários, aqueles 
de produtos/equipamentos.” 
22 ANFAPE. Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças.  Disponível em:  
http://www.Anfape.org.br/ Acesso em: 23 out. 2018. 
23 No caso Kodak v. Technical Image, as cortes americanas definiram o conceito de aftermarket como 
sendo aquele formado pela venda de partes e serviços relacionados a assistência técnica e 
manutenção dos equipamentos, após a venda desses equipamentos. C. Shapiro, e D. Teece definem 
uma transação aftermarket como sendo aquela que apresenta duas caracterís t icas, a saber:  “(i) o  
produto ou serviço aftermarket é usado em conjunto com o produto p rimário;  e (i i) o  produto ou 
serviço aftermarket é comprado após a aquisição do produto primário”. (SHAPIRO, C e TEECE, D. 
Systems competition and aftermarkets: an economic analysis of Kodak. The Antitrust Bulletin, v. 39, 
1994, Spring.).  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.529-2011?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12529.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12529.htm
http://www.anfape.org.br/
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propriedade industrial, sob pena de indenização. Desse modo, a proteção do registro 

de desenho industrial possuiria eficácia erga omnes, e não somente contra agentes 

econômicos de um mesmo mercado relevante. Ainda, defenderam que o direito de 

propriedade industrial protege o produto sem distinção de mercados24. 

Após a representação da Anfape e dos documentos juntados, a SDE elaborou 

parecer técnico25 nos autos da dita representação, vindo a sugerir a instauração da 

Averiguação Preliminar, o que ocorreu em junho de 2007. 

Após o período de Averiguação Preliminar, o CADE, por meio de Sessão 

Ordinária de Julgamento ocorrida em dezembro de 201026, decidiu pela abertura de 

Procedimento Administrativo e retorno dos autos à SDE, por entender que, embora o 

direito de propriedade industrial e o direito da concorrência sejam, em regra, 

complementares, na medida em que prezam por diferenciação, competitividade e 

inovações, em prol da coletividade, o exercício de um direito de propriedade 

industrial, por vezes, pode revelar-se ilegítimo e configurar um ilícito 

anticoncorrencial, passível de intervenção da autoridade antitruste . A determinação 

de abertura do Procedimento Administrativo pelo CADE foi essencialmente baseada 

no parecer técnico elaborado pela SDE27.  

Posteriormente à citada decisão acima, as montadoras ingressaram com 

recursos junto ao CADE, reiterando as mesmas alegações expostas na fase de 

representação. Entretanto, o CADE negou provimento aos recursos das montadoras 

e, em abril de 2011, decidiu pela abertura do Processo Administrativo nº 

08012.002673/2007-5128, a fim de apurar possível violação às práticas 

anticompetitivas, em especial aos arts. 20, incisos 1, II e IV, e 21, incisos IV e V, da 

antiga Lei nº 8.884/9429, no setor de autopeças de reposição. 

Diante da abertura do Processo Administrativo, em abril de 2011, deu-se 

início à fase de instrução do processo e, após decorridos mais de cinco anos, em 

 
24 Neste caso, há uma distorção por parte das montadoras, pois é inequívoco a distinção dos 
mercados primários de comercialização de veículos do mercado secundário de comerc ialização de 
peças de reposição. 
25 Folhas 1253 a 1257 da Averiguação Preliminar nº 08012.002673/2007-51.  
26 Folhas 3850 a 3932 da Averiguação Preliminar nº 08012.002673/2007-51.  
27 Folhas 2409 a 2471 da Averiguação Preliminar nº 08012.002673/2007-51.  
28 BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); Conselho Administrat ivo de Defesa 
Econômica (CADE). Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51. Disponível em:  
<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?5LK2OPcLJR_ipmIIdO
EcWJwPucpbCJDecPgMLlCe73jB508ahT9wUzaXUnjAZUJ4XW1xtu1H5kGUyGvypRMajR6QVNAPo
Fg81ow9srRKflc0exuAKvw8vqggjgA3PB5G>. Acesso em: 23 out. 2018. 
29 Os arts. 20 e 21 da antiga Lei nº 8.884/94 foram substituídos pelo art. 36 da Lei 12.529/11. 
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junho de 2016, a Superintendência Geral do CADE recomendou a condenação das 

montadoras por exercício abusivo de direitos de propriedade industrial sobre o 

desenho de peças automotivas, sendo autos do processo submetidos ao Tribunal 

Administrativo de Defesa Econômica. Referido parecer teve como fundamento a 

Nota Técnica nº 15, assinada em junho de 2016, que concluiu:  

 

[...] pela existência de infração à ordem econômica, perpetrada pelas 
empresas Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotivos 
Ltda., Fiat Automóveis S/A e Ford Motor Company Brasil Ltda., nos 
termos do artigo 20, incisos I, II e IV c/c artigo 21, incisos IV, V, VI e 
XI, ambos da Lei nº 8.884/94 e artigo 36, incisos I, II e IV e §3°, 
incisos III, IV, V, e XIX da Lei n° 12.529/11.30 
 

O desfecho final desse Processo Administrativo deu-se a partir de novembro 

de 2017, quando o relator do caso, o Conselheiro Paulo Burnier da Silveira, votou 

pela condenação das montadoras, mediante a aplicação de multa equivalente a 

0,1% do faturamento bruto das montadoras no ano de 2009, o que resultaria no 

valor de R$ 4,2 milhões31, bem como a obrigação da cessão da conduta de não 

imposição dos direitos de propriedade intelectual. O conselheiro relator entendeu 

que houve exercício abusivo dos direitos de propriedade intelectual, com efeitos 

negativos sobre o ambiente concorrencial do país, causando prejuízos a 

consumidores sem a existência de eficiências econômicas que justificassem a forma 

de exercício do direito pelas montadoras. Nesse sentido, acompanharam o relator do 

caso o Conselheiro João Paulo de Resende e o Presidente Alexandre Barreto. 

Na Sessão Ordinária de Julgamento do CADE, realizada em fevereiro de 

2018, o Conselheiro Maurício Bandeira Maia apresentou voto vista pelo 

arquivamento do processo em relação a todos os Representados (montadoras). 

Para ele, não restou comprovada conduta capaz de configurar abuso de direito de 

 
30 Nota Técnica nº 15 (Doc.0211185), de 15 de junho de 2016, parte integrante do Processo 
Administrativo nº 08012.002673/2007-51. (BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública 
(MJSP); Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Processo Administrativo nº 
08012.002673/2007-51. Disponível em:  
<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?5LK2OPcLJR_ipmIIdO
EcWJwPucpbCJDecPgMLlCe73jB508ahT9wUzaXUnjAZUJ4XW1xtu1H5kGUyGvypRMajR6QVNAPo
Fg81ow9srRKflc0exuAKvw8vqggjgA3PB5G>. Acesso em: 23 out. 2018.  
31 A multa de R$ 4,2 milhões é resultante da soma dos seguintes valores: a) R$ 1.668.208,34 (um 
milhão, seiscentos e sessenta e oito mil, duzentos e oito reais e trinta e quatro centavos) para a Fiat 
Automóveis S.A. (atualmente FCA Fiat Chrysler Brasil Ltda) ; b) R$ 1.086.047,41 (um milhão, oitenta 
e seis mil, quarenta e sete reais e quarenta e um centavos) para a Ford Motor Company Brasil L tda; 
e c) R$ 1.609.233,31 (um milhão, seiscentos e nove mil, duzentos e trinta e três reais e t rinta e um 
centavos) para a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotivos Ltda .   
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propriedade industrial. O julgamento do processo foi suspenso em razão de pedido 

de vista do Conselheiro João Paulo de Resende. 

Em nova Sessão Ordinária de Julgamento realizada em março de 2018, a 

decisão do caso prosseguiu, vindo os Conselheiros Polyanna Vilanova, Cristiane 

Alkmin J. Schmidt e Paula Azevedo, a seguir o entendimento do voto apresentado 

pelo Conselheiro Maurício Bandeira Maia, decidindo pelo seu arquivamento, 

resultando no placar final de 4x3 pelo entendimento da não caracterização de 

conduta infratora por parte das montadoras. 

Por fim, verifica-se que, embora a decisão final tenha sido pelo arquivamento 

do processo, os votos pela condenação recomendaram a aplicação de penas mais 

brandas do que as habitualmente aplicadas pelo CADE, mesmo que a infração à 

ordem econômica tenha sido entendida como grave e tenha tido, como efeitos, 

fechamento de mercado e barreiras a novos entrantes. 

 

2 REFLEXÕES SOBRE TESES DISCUTIDAS NO CASO ANFAPE 

 

 No presente capítulo serão abordados alguns temas que foram objeto de 

discussões de alta relevância e tecnicidade jurídica, ocorridas durante o trâmite do 

caso Anfape junto ao CADE, e que possuem aderência ao objeto de estudo deste 

trabalho. Tais temas certamente contribuirão para reflexões do leitor e na 

propositura, por parte do autor, de lege ferenda na parte final do trabalho. 

 

2.1 Delimitação de mercado relevante 

 

 A definição de mercado relevante é de grande importância para entendimento 

da dinâmica da indústria automotiva. Nesse sentido, o mercado relevante de 

fabricação de autopeças pode ser dividido em três segmentos: i) fabricação de 

peças  pelas próprias montadoras para utilização delas no processo de manufatura / 

montagem dos veículos (os fabricantes são definidos pela sigla em inglês OEM – 

Original Equipment Manufacturer); ii) fabricação de peças reposição original, 

segmento no qual atuam, além das montadoras (OEMs), empresas autorizadas / 

homologadas pelas montadoras; e, iii) fabricantes de peças de reposição, 

principalmente destinadas à reposição em situações de veículos em avaria e 

manutenção, segmento no qual atua os FIAPs.  
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 A respeito da definição de mercado relevante, o CADE possui o seguinte 

entendimento: 

Um produto ou grupo de produtos e uma área geográfica em que 
tal(is) produto(s) é (são) produzido(s) ou vendido(s), de forma que 
uma firma monopolista poderia impor um pequeno, mas significativo 
e não transitório aumento de preços, sem que com isso os 
consumidores migrassem para o consumo de outro produto ou o 
comprassem em outra região. Esse é o chamado teste do 
monopolista hipotético e o mercado relevante é definido como sendo 
o menor mercado possível em que tal critério é satisfeito.32 
 

 O Teste do Monopolista Hipotético (TMH) utiliza-se de instrumentos analíticos 

e complexos para determinar os fabricantes e regiões concorrentes relevantes para 

uma empresa em análise, trazendo para a discussão a visão dos consumidores (ao 

considerar as hipóteses de substituição dos produtos) e a possibilidade de entrada 

de novas empresas (aumento na oferta pelo novos entrantes) 33. 

Não obstante a definição genérica de mercado relevante e a metodologia do 

TMH, conforme acima mencionada, o CADE, por meio de parecer técnico da então 

SDE, nos autos da Representação, entendeu, no caso Anfape, pela existência de 

quatro mercados relevantes distintos34 sendo o primeiro composto pelas montadoras 

de veículos que concorreriam entre si; o segundo pelas concessionárias de uma 

mesma marca e concessionárias de marcas diferentes; o terceiro pelas empresas 

fabricantes de autopeças e, eventualmente as montadoras; e o quarto e último 

mercado composto pelas concessionárias e as lojas independentes de autopeças.  

Após o Cade segregar os quatro mercados relevantes acima mencionados, 

ele definiu que o mercado relevante a ser analisado no caso Anfape deveria ser o 

mercado varejista de autopeças: 

 
123. (...) o mercado relevante a ser analisado, em sua dimensão 
produto, é o mercado varejista de autopeças (mercado 4), 

 
32 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Perguntas gerais sobre defesa 
da concorrência. Disponível em: 
http://www.Cade.gov.br/servicos/perguntasfrequentes/perguntasgeraissobredefesadaconcorrencia#:~:
text=Assim%2C%20um%20mercado%20relevante%20%C3%A9,que%20com%20isso%20os%20con
sumidores. Acesso em: 23 out. 2018. 
33 BRASIL. Departamento de Estudos Econômicos (DEE) e do Grupo Técnico de Métodos em 
Economia (GTME) – GT 3. Delimitação de Mercado Relevante: versão pública, nov. 2010. 
Disponível em: <http://antigo.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/dee-
publicacoes-anexos/delimitacao_de_mercado_relevante.pdf >. Acesso em: 23 out. 2018.  
34 BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); Conselho Administrat ivo de Defesa 
Econômica (CADE). Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51. Disponível em:  
<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?5LK2OPcLJR_ipmIIdO
EcWJwPucpbCJDecPgMLlCe73jB508ahT9wUzaXUnjAZUJ4XW1xtu1H5kGUyGvypRMajR6QVNAPo
Fg81ow9srRKflc0exuAKvw8vqggjgA3PB5G>. Acesso em: 23 out. 2018, p. 2409-2471. 

http://www.cade.gov.br/servicos/perguntasfrequentes/perguntasgeraissobredefesadaconcorrencia#:~:text=Assim%2C%20um%20mercado%20relevante%20%C3%A9,que%20com%20isso%20os%20consumidores
http://www.cade.gov.br/servicos/perguntasfrequentes/perguntasgeraissobredefesadaconcorrencia#:~:text=Assim%2C%20um%20mercado%20relevante%20%C3%A9,que%20com%20isso%20os%20consumidores
http://www.cade.gov.br/servicos/perguntasfrequentes/perguntasgeraissobredefesadaconcorrencia#:~:text=Assim%2C%20um%20mercado%20relevante%20%C3%A9,que%20com%20isso%20os%20consumidores
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denominado nos autos também como ‘mercado de reposição’ (ou 
aftermarket). No aspecto geográfico, por versar esta Averiguação, 
fundamentalmente, sobre a extensão dos limites de propriedade 
industrial, deve-se considerá-lo como sendo todo o território nacional, 
uma vez que o direito de propriedade é conferido pelo INPI para 
exercício em âmbito nacional.35 
 
 

 Entretanto, conforme mencionado no primeiro parágrafo deste tópico, o 

mercado de fabricação de autopeças possui, de fato, três segmentos distintos, com 

atuações mercadológicas específicas.  

Na análise do caso Anfape, o CADE preferiu adotar entendimento mais 

restritivo, considerando os FIAPs como varejistas de autopeças e não apenas como 

fabricantes de autopeças de reposição. Não obstante, vale ponderar que, do ponto 

de vista fático, os FIAPs essencialmente fabricam as autopeças e não as 

comercializam como varejistas, ou seja, diretamente ao consumidor final, ao 

contrário, os FIAPs comercializam as autopeças para lojistas e varejistas, que por 

sua vez, comercializam as peças ao consumidor final.  

O entendimento mais restritivo do CADE a respeito da definição de mercado 

relevante no caso Anfape distancia-se da realidade fática da atuação dos FIAPs, 

assim como do mercado secundário de autopeças, ao praticamente concluir que os 

FIAPs seriam concorrentes das concessionárias das montadoras, enquanto, de fato, 

os FIAPs são fabricantes de autopeças de reposição, pode ter sutilmente impactado 

a decisão final no Caso Anfape, conforme será abordado mais adiante. 

Vale pontuar que o Conselheiro Carlos Ragazzo, no âmbito do caso Anfape, 

divergiu do entendimento majoritário do CADE, entendendo que cada tipo de peça 

de reposição constituiria um mercado relevante distinto, sendo objeto de crítica das 

próprias montadoras, conforme consta nos autos dos Processos Administrativos36. 

Nesse sentido, também havia divergência quanto à definição de mercado relevante 

 
35 BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); Conselho Administrat ivo de Defesa 
Econômica (CADE). Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51. Disponível em:  
<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?5LK2OPcLJR_ipmIIdO
EcWJwPucpbCJDecPgMLlCe73jB508ahT9wUzaXUnjAZUJ4XW1xtu1H5kGUyGvypRMajR6QVNAPo
Fg81ow9srRKflc0exuAKvw8vqggjgA3PB5G>. Acesso em: 23 out. 2018, p. 2409-2471. 
36 “[...] ao propor uma definição absolutamente inovadora do mercado relevante, i .e.,  cada t ipo de 
peça específica fabricada pela montadora representaria um mercado, o CADE colide f rontalmente 
com todos os parâmetros até então reconhecidos no ordenamento brasileiro sobre esta at ividade 
econômica. Com efeito, pretende sancionar as representadas por uma conduta que sempre foi 
pautada por uma certeza de licitude concorrencial, haja vista que continuamente assegurada pela 
própria Administração em sua jurisprudênc ia sobre o tema”. (BRASIL. Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP); Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Processo 
Administrativo nº 08012.002673/2007-51). 
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entre os próprios conselheiros, conforme pode ser verificado por meio da transcrição 

parcial do voto do Conselheiro Maurício Oscar Bandeira de Maia: 

 

De plano, ressalto que não se pretende divergir da definição de 
mercado relevante feita pelo Relator, de que cada peça constitui, por 
si só, um mercado relevante, o que impõe a necessidade de se fazer 
uma análise concorrencial tradicional, à luz da regra da razão, 
contemplando fatores como a existência de poder de mercado, 
prejuízos a concorrência e eficiências ao bem-estar dos 
consumidores. 
 
Não bastasse, essa última linha apresenta uma contradição interna, 
já que, ao mesmo tempo em que define cada peça como um 
mercado relevante por si só, (para fins de caracterizar o monopólio 
das Representadas a partir do registro), acaba por realizar o exame 
de mercado como um todo, como se todas as autopeças registradas 
por desenho industrial compusessem um único mercado, no qual 
todas as eficiências e ineficiências operam da mesma forma e dentro 
do qual as montadoras exercem o mesmo poder de mercado.37 

 

Por outro lado, as montadoras alegaram, em suas defesas e pareceres 

juntados aos autos do caso Anfape, que,  na verdade, haveria apenas um mercado 

relevante38 – que compreenderia tanto o produto (veículo), quanto as peças de 

reposição a ele associados – tendo em vista que: i) os veículos são “produtos 

sistêmicos”39, ou seja, o consumidor adquiriria o “pacote”40 ao comprar o veículo, 

 
37 BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); Conselho Administ rat ivo de Defesa 
Econômica (CADE). Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51. Disponível em:  
<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?5LK2OPcLJR_ipmIIdO
EcWJwPucpbCJDecPgMLlCe73jB508ahT9wUzaXUnjAZUJ4XW1xtu1H5kGUyGvypRMajR6QVNAPo
Fg81ow9srRKflc0exuAKvw8vqggjgA3PB5G>. Acesso em 23 out. 2018. 
38 Segundo parecer elaborado pelo economista Jorge Fagundes, mediante solicitação da montadora 
Ford: “Em resumo, no caso em tela, embora haja claramente duas atividades distintas,  elas podem 
não constituir dois mercados relevantes distintos, se o grau de integração entre ambas for 
considerado suf icientemente elevado. Como já mencionado, um importante efeito dessa 
característica de produto-sistema é a possibilidade que abre para uma delimitação ag regada do 
mercado relevante na dimensão do produto [...]”. (BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública 
(MJSP); Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Processo Administrativo nº 
08012.002673/2007-51. Disponível em:  
https://sei.Cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWea
YicbuRZEFhBtn3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPGtBWuMjRPQl6EG2yzGlIWHYkJLBDhoKaY03wSuN436
cLNgX4bHQ0Ru2n9Bx6R_5weggoG9GM9x2VEmkrQm7yh Acesso em: 23 out. 2018, p. 1738). 
39 Segundo parecer elaborado pelo economista Jorge Fagundes, mediante solicitação da montadora 
Ford, um “produto sistêmico”, em termos econômicos, seria a hipótese de “um aumento de preços e 
lucros na exploração dos serviços pós-venda, incluindo a oferta de peças de reposição, por parte de 
um fabricante levaria a uma queda nas vendas de seus próprios produtos no mercado p rimário, a 
ponto de anular ou tornar negativo o efeito sobre os lucros totais do produtor,  que assim estaria 
desestimulado a realizar tal prática por uma motivação anticompetitiva”. (BRASIL. Ministério da 
Justiça e Segurança Pública (MJSP); Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 
Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51. Disponível em:  

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBtn3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPGtBWuMjRPQl6EG2yzGlIWHYkJLBDhoKaY03wSuN436cLNgX4bHQ0Ru2n9Bx6R_5weggoG9GM9x2VEmkrQm7yh
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBtn3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPGtBWuMjRPQl6EG2yzGlIWHYkJLBDhoKaY03wSuN436cLNgX4bHQ0Ru2n9Bx6R_5weggoG9GM9x2VEmkrQm7yh
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBtn3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPGtBWuMjRPQl6EG2yzGlIWHYkJLBDhoKaY03wSuN436cLNgX4bHQ0Ru2n9Bx6R_5weggoG9GM9x2VEmkrQm7yh
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estando vinculado a adquirir as autopeças das montadoras que são aplicáveis ao 

referido veículo; ii) não haveria indícios de assimetria da informação por parte dos 

consumidores ao adquirirem os veículos, ou seja, os consumidores já saberiam que 

incorreriam com os custos de autopeças de reposição vendidas pelas montadoras e 

sua rede de concessionárias; e iii) haveria intensa competição inter-marca, ou seja, 

concorrência entre as montadoras na comercialização de veículos novos.  

Não obstante do entendimento de mercado relevante no caso Anfape, vale 

considerar que: i) a alegação de produto sistêmico é relativa e contestável no que 

diz respeito às peças de colisão de um veículo (para-choques, para-lamas, faróis, 

lanternas, capô, etc), que possuem funcionalidade meramente funcional, e, portanto, 

poderiam ser adquiridos de outros fabricantes, como os FIAPs; ii) não há estudos 

comprobatórios que evidenciem que não há assimetria da informação por parte dos 

consumidores no momento que se adquire um veículo, como alegam as 

Montadoras41; e, iii) a respeito da alegação de competição inter-marca42, tal 

 
BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); Conselho Administ rativo de Defesa 
Econômica (CADE). Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51. Disponível em:  
<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?5LK2OPcLJR_ipmIIdO
EcWJwPucpbCJDecPgMLlCe73jB508ahT9wUzaXUnjAZUJ4XW1xtu1H5kGUyGvypRMajR6QVNAPo
Fg81ow9srRKflc0exuAKvw8vqggjgA3PB5G>. Acesso em: 23 out. 2018, p. 1734. 
40 Conforme consta do parecer elaborado pelo economista Jorge Fagundes, mediante solicitação da 
montadora Ford: “Note-se também que a existência de assimetria da informação ou informação 
incompleta não deve se confundir como o reconhecimento de que o consumidor pode estar 
adquirindo um “pacote” formado pelos serviços proporcionados pelo p roduto e sua subsequente 
manutenção, ou seja, com a possibilidade de que exista um único mercado relevante do ponto de 
vista da análise antitruste”. (BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51.  
Disponível em:  BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); Conselho Administrat ivo 
de Defesa Econômica (CADE). Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51. Disponível em:  
<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?5LK2OPcLJR_ipmIIdO
EcWJwPucpbCJDecPgMLlCe73jB508ahT9wUzaXUnjAZUJ4XW1xtu1H5kGUyGvypRMajR6QVNAPo
Fg81ow9srRKflc0exuAKvw8vqggjgA3PB5G>. Acesso em: 23 out. 2018, p. 1737. 
41 “[...] é necessário avaliar o grau de informação dos consumidores. Em um mercado perfeitamente 
competitivo, os consumidores possuiriam informação completa,  de modo que o conhecimento a 
respeito dos preços e qualidade dos serviços e produtos pós-venda seria utilizado quando da decisão 
da compra do produto durável. Logo, supondo que o mercado de fabricação do bem em tela fosse 
competitivo, qualquer tentativa de elevar o preço de seus serviços ou peças de aftermarket por parte 
de um fabricante resultaria na perda substancial de suas vendas no mercado p rimário”.  (BRASIL.  
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(CADE). Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51. Disponível em:  
BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); Conselho Administ rativo de Defesa 
Econômica (CADE). Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51. Disponível em:  
<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?5LK2OPcLJR_ipmIIdO
EcWJwPucpbCJDecPgMLlCe73jB508ahT9wUzaXUnjAZUJ4XW1xtu1H5kGUyGvypRMajR6QVNAPo
Fg81ow9srRKflc0exuAKvw8vqggjgA3PB5G>. Acesso em: 23 out. 2018, p. 1736. 
42 Conforme consta do parecer elaborado pelo economista Jorge Fagundes, mediante solicitação da 
montadora Ford: “Na verdade, a despeito da presença de barreiras à entrada, a indústria 
automobilística está submetida a intensas pressões competitivas inter-marca no Brasil e no  mundo,  
entre outros motivos pela internacionalização de diversas empresas, que entraram em mercados 
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argumento é bastante controverso no contexto de autopeças de reposição, pois, 

quando o consumidor adquire determinado veículo da marca A, ele estaria limitado e 

restrito a comprar exclusivamente autopeças de reposição que são compatíveis ao 

veículo da marca “X”, assim, obviamente, as autopeças de reposição de outras 

marcas e veículos seriam compatíveis com o veículo da marca “X”.  

As divergências quanto a definição de mercado relevante no caso Anfape, 

apenas refletem parte da complexidade do caso e suas nuances, trazendo a 

possibilidade de diferentes interpretações, não apenas considerando os aspectos 

metodológicos, doutrinários, jurisprudência institucional, mas também questões de 

ordem fática.    

  Na visão do autor deste trabalho, a melhor metodologia para a análise do 

caso Anfape, seria delimitar dois mercados relevantes distintos, sendo: i) as 

montadoras e empresas terceirizadas, cujas autopeças fabricadas possuem como 

destinação exclusiva para veículos da linha de montagem; e, ii) as montadoras e os 

fabricantes de peças de reposição que, supostamente, deveriam competir entre si no 

mercado secundário de autopeças com destinação ao cliente final.  

 

2.2 A falsa percepção de concorrência inter-marca e intra-marca 

 

Nos autos do caso Anfape, um dos pontos de maior destaque na defesa das 

montadoras foi a alegação de existência de concorrência inter-marca, ou seja, que a 

concorrência estaria presente no mercado primário de comercialização de veículos e 

não no mercado de autopeças de reposição43. 

 
locais a partir do estabelecimento de plantas produtivas em d iversos espaços nac ionais , e pela 
crescente redução das barreiras tarifárias e não tarifárias”. BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança 
Pública (MJSP); Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Processo Administrativo 
nº 08012.002673/2007-51. Disponível em:  
<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?5LK2OPcLJR_ipmIIdO
EcWJwPucpbCJDecPgMLlCe73jB508ahT9wUzaXUnjAZUJ4XW1xtu1H5kGUyGvypRMajR6QVNAPo
Fg81ow9srRKflc0exuAKvw8vqggjgA3PB5G>. Acesso em: 23 out. 2018, p. 1740. 
43 “Na verdade, a despeito da presença de barreiras à entrada, a indústria automobilística está 
submetida a intensas pressões competitivas inter-marca no Brasil e o mundo, entre outros mot ivos 
pela internacionalização de diversas empresas, que entraram em mercados locais a partir do 
estabelecimento de plantas produtivas em diversos espaços nacionais, e pela crescente redução de 
barreiras tarifárias e não tarifárias”.  (BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP);  
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Processo Administrativo nº 
08012.002673/2007-51. Disponível em:  
BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); Conselho Administ rativo de Defesa 
Econômica (CADE). Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51. Disponível em:  
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As montadoras, pautadas no entendimento de que os segmentos de 

comercialização de veículos e de autopeças seriam conexos44, como se fossem um 

único mercado relevante, haveria uma concorrência acirrada45 entre as montadoras 

de veículos, que, ao competirem entre si na comercialização de veículos, 

subentendesse que também haveria a concorrência no mercado de autopeças.  

Conforme já abordado, o entendimento a respeito da definição de mercado 

relevante é controverso e sequer foi definido no caso Anfape, sendo recomendado 

pelo conselheiro relator que fosse adotada a definição de que cada autopeça seria 

um mercado relevante específico. Não obstante a discussão sobre mercado 

relevante, é frágil sustentar e restringir a análise concorrencial no âmbito inter-

marca, considerando que ao tomar decisão de compra de determinado veículo, o 

consumidor, além de estar restrito a determinada marca de veículo, estará, em 

hipóteses de reparo e manutenção, obrigatoriamente vinculado e limitado à 

aquisição de autopeças must-match, ou seja, autopeças que somente se encaixam à 

aquele veículo, sendo a montadora e sua rede de concessionárias os únicos players 

de mercado a fabricá-las e comercializá-las, o que poderia resultar no efeito lock-in, 

também abordado neste estudo.  

 
<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?5LK2OPcLJR_ipmIIdO
EcWJwPucpbCJDecPgMLlCe73jB508ahT9wUzaXUnjAZUJ4XW1xtu1H5kGUyGvypRMajR6QVNAPo
Fg81ow9srRKflc0exuAKvw8vqggjgA3PB5G>. Acesso em: 23 out. 2018, p. 1739-1740. 
44 “Não obstante a def inição a def inição preliminar por parte desta D. SDE acerca do mercado 
relevante deve-se ressaltar que existe forte conexão entre os mercados relevantes primário e 
secundário. Tal conexão se dá nos âmbitos técnico, econômico e legal. O produto comercializado no  
mercado secundário deve seguir os parâmetros estabelecidos no mercado primário; inc lus ive para 
que se garanta o correto desempenho do automóvel e a segurança do consumidor.  A dec isão do 
consumidor para aquisição do produto no mercado primário leva em conta preços estabelecidos no 
mercado secundário, entre outros aspectos”. (BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública 
(MJSP); Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Processo Administrativo nº 
08012.002673/2007-51. Disponível em:  
BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); Conselho Administ rativo de Defesa 
Econômica (CADE). Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51. Disponível em:  
<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?5LK2OPcLJR_ipmIIdO
EcWJwPucpbCJDecPgMLlCe73jB508ahT9wUzaXUnjAZUJ4XW1xtu1H5kGUyGvypRMajR6QVNAPo
Fg81ow9srRKflc0exuAKvw8vqggjgA3PB5G>. Acesso em: 23 out. 2018, p. 1672. 
45 “Ora, é de conhecimento do mercado que as montadoras competem ferozmente entre s i por cada 
fatia do mercado. Essa competição é acirrada e não permite que haja qualquer paralelismo 
consciente nas decisões de mercado”. (BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP);  
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Processo Administrativo nº 
08012.002673/2007-51. Disponível em:  
BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); Conselho Administ rativo de Defesa 
Econômica (CADE). Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51. Disponível em:  
<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?5LK2OPcLJR_ipmIIdO
EcWJwPucpbCJDecPgMLlCe73jB508ahT9wUzaXUnjAZUJ4XW1xtu1H5kGUyGvypRMajR6QVNAPo
Fg81ow9srRKflc0exuAKvw8vqggjgA3PB5G>. Acesso em: 23 out. 2018, p. 1647. 
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Outra justificativa que não foi explicitamente explorada no caso Anfape seria a 

suposição de que haveria concorrência intra-marca, ou seja, as próprias 

concessionárias de uma determinada montadora concorrendo entre si na venda de 

autopeças de reposição. Entretanto, esta suposição é extremamente frágil, pois a 

relação entre montadoras e concessionárias é regida por Contratos de Concessão, 

que impõem limitações às concessionárias quanto a livre estipulação de preços de 

autopeças de reposição, como, por exemplo, por meio de políticas de preço sugerido 

e políticas de anúncio de preço mínimo.  

Adicionalmente, vale destacar que a Lei Ferrari (Lei nº 6.2729/79) prevê que 

as montadoras devem possuir tratamento isonômico às concessionárias, que devem 

competir entre si em igualdade de condições, conforme dispõe o seu artigo 6º, § 146. 

 Diante do dispositivo legal acima mencionado, as montadoras estariam 

legalmente impedidas de implementar relações comerciais com sua rede de 

concessionárias que gerem desigualdade de condições entre elas. Um dos feitos da 

igualdade de condições prevista na Lei Ferrari seria a limitação das montadoras 

estabelecerem preços diversos de venda de seus produtos às concessionárias, não 

apenas incluindo o preço de venda dos veículos, mas também peças e acessórios.  

O preço de venda de produtos pelas montadoras às concessionárias, é 

denominado, pela prática de mercado, como “preço atacado”, enquanto o preço ao 

consumidor seria o “preço varejo” ou “preço público sugerido”, também conhecido 

pela sigla em inglês MSRP - Manufacturer Suggested Retail Price.  

Outra política exigida pelas montadoras à sua rede de concessionárias, é a 

“Política de Preço Mínimo para Anúncio de Produtos”, também conhecida pela sigla 

em inglês MAP – Minimum Advertising Price. Não é o objetivo deste trabalho 

discorrer sobre tais políticas e seus efeitos anticompetitivos, mas tão somente 

informar a sua existência no mercado.  

A política MAP é aquela que exige um preço mínimo no anúncio dos produtos, 

não necessariamente que o distribuidor ou revendedor pratique aqueles preços. Ele 

pode anunciar um valor, mas, ao efetuar a venda, praticar um preço inferior. 

Contudo, na prática, é comum que os preços observados correspondam aos preços 

 
46 Art. 6° É assegurada à concedente a contratação de nova concessão:               
§ 1° Na hipótese do inciso I deste artigo, o concessionário instalado na área concorrerá com os 
demais interessados, em igualdade de condições. 
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de anúncio, causando efeito indesejado no mercado.47 Em resumo, as 

concessionárias possuem restrições contratuais para estabelecer o preço de venda 

das autopeças de reposição aos consumidores e, consequentemente, há pouca 

variação de preços de autopeças intra-marca, reduzindo drasticamente a 

capacidade concorrencial neste segmento de mercado.  

Assim, pode-se constatar que a competividade de preços de autopeças entre 

as concessionárias da mesma marca/montadora é extremamente baixa ou 

praticamente inexistente. Geralmente, a diferenciação entre as concessionárias para 

um consumidor que pretende adquirir autopeças de reposição está na localização 

(melhor acesso ao consumidor) e na qualidade dos serviços de pós-venda, ou 

desconto no valor da mão-de-obra, já que até o valor das horas incorridas pelas 

concessionárias em reparo em garantia, são tabeladas pelas montadoras.  

 

2.3 Limites aos desenhos industriais na lei concorrencial e abuso de direito 

 

O equilíbrio entre direitos de propriedade intelectual e direitos de concorrência 

é fundamental para o balanceamento entre as relações entre concorrentes, inovação 

tecnológica e proteção aos consumidores. Nesse sentido, tanto os direitos de 

propriedade intelectual, quanto o direito concorrencial são temas que envolvem 

preceitos constitucionais, não havendo sobreposição de um sob o outro, sendo que, 

em eventual e potencial conflito entre eles, é preciso analisar os valores 

constitucionalmente assegurados.  

Assim, antes do advento da LPI, da antiga Lei nº 8.884/94, revogada pela Lei 

nº 12.529/11, a Constituição Federal (CF) já previa princípios primordiais da ordem 

econômica, a livre iniciativa e a livre concorrência, assim como preconizou que 

competiria à lei reprimir o abuso de poder econômico que vise dominação de 

mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. 48 

 
47 Consulta nº 08700.004594/2018-8. 
48 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na l ivre iniciativa,  
tem por f im assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social, 
observados os seguintes princípios: IV - livre concorrência; (...) - Art. 173. (...) § 4º - A lei reprimirá o 
abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e 
ao aumento arbitrário dos lucros. (grifos nossos). 
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Visando atender o princípio constitucional acima, havia a antiga Lei nº 

8.884/94, sendo prevista a hipótese de infração da ordem econômica nos termos do 

art. 36, § 3º, inciso XIX, da Lei nº 12.529/1149. 

A Convenção de Paris de 188350, que é o primeiro acordo internacional 

relacionado à propriedade industrial, do qual o Brasil foi um dos membros signatários 

originais, foi o primeiro instituto jurídico a demonstrar cuidados e textos dedicados a 

manter a harmonia dos direitos de propriedade intelectual e a ampla concorrência, 

como pode ser verificado no art. 5º. Ele dispõe sobre a previsão na manutenção de 

licença compulsória51 nas hipóteses de abuso dos direitos de propriedade 

industrial52. O Acordo TRIPS - Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights , 

da Organização Mundial do Comércio (OMC) também ressalta as preocupações de 

convivência harmônica entre os direitos de propriedade intelectual e direito 

concorrencial ao prever que os Estados Membros devem tomar medidas apropriadas 

para evitar abuso dos direitos de propriedade intelectual53, assim como prevê a 

possibilidade de licença compulsória na hipótese de abuso de direitos54.  

Assim, resta claro que a legislação brasileira não confere imunidade antitruste 

aos titulares de direitos de propriedade intelectual, estabelecendo que o abuso de 

 
49 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: [...]  
§ 3o As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prev is ta no 
caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica: [...]  
XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, 
tecnologia ou marca. (grifos nossos). 
50 BRASIL. Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf>. Acesso em: 23 out.  
2018.  
51 Art. 5º, item 2: Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas leg is lat ivas p revendo a 
concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exerc ício do 
direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração. 
52 Art. 5º (2º p.): Apesar disso, cada um dos países contratantes terá a faculdade de adotar as 
medidas legislativas necessárias à prevenção dos abusos que puderem resultar do exercíc io do 
direito exclusivo conferido pela patente, por exemplo, por falta de uso efetivo. 
53 Art. 8, item 2: 2. Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias 
medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou 
para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustif icável o comércio ou que afetem 
adversamente a transferência internacional de tecnologia. Art. 40, item 2:  2.  Nenhuma d isposição 
deste Acordo impedirá que os Membros especifiquem em suas legislações condições ou práticas de 
licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um abuso dos direitos de propriedade 
intelectual que tenha efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante. Conforme 
estabelecido acima, um Membro pode adotar, de forma compatível com as outras disposições deste 
Acordo, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais práticas, que podem incluir,  por exemplo, 
condições de cessão exclusiva, condições que impeçam impugnações da validade e pacotes de 
licenças coercitivos, à luz das leis e regulamentos pertinentes desse Membro. 
54 Art. 31: Quando a legislação de um Membro permite outro uso do objeto da patente sem a 
autorização de seu titular, inclusive o uso pelo Governo ou por terceiros autorizados pelo governo[...] 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf


33 

 

 

direito de propriedade industrial pode, eventualmente, se caracterizado como 

infração à ordem econômica nos termos da legislação concorrencial vigente.  

Não obstante, a interface entre direito concorrencial e propriedade intelectual 

resulta em análises complexas e desafiadoras, conforme leciona Paula Forgioni:  

 

Por óbvio, na complexidade dos fatos, os limites da separação da 
disciplina da concorrencial desleal e do direito antitruste não são pro 
nada nítidos, o que acaba por gerar outras tantas disfunções no 
processo de interpretação das normas antitruste.55 

 

A intersecção entre direito concorrencial e direito de propriedade intelectual 

também é abordada por Barbara Rosenberg, que entende que: 

 

O direito concorrencial atuaria prevenindo e reprimindo as infrações à 
ordem econômica, sendo importante frisar desde logo que o direito 
exclusivo de explorar a patente, desde que legalmente exercido, 
nada tem de anticoncorrencial. Em outras palavras, o direito 
antitruste não deve questionar o direito do titular de patente, mas 
apenas o abuso dessa prerrogativa.56 

 

Outras doutrinas seguem a mesma linha no sentido de que o direito 

concorrencial e direito de propriedade intelectual são complementares, atuando 

como instrumentos voltados para consecução dos direitos constitucionais.  

Também há os que defendam que os abusos cometidos por titulares de 

direitos de propriedade intelectual podem caracterizar condutas anticoncorrenciais. O 

ponto central de discussão da referida doutrina é que os titulares de direitos de 

propriedade intelectual detêm poder de mercado e abusam de tal poder, por meio 

dos direitos a eles conferidos. Abaixo, transcrição de breves trechos de artigos do 

renomado professor Herbert Hovenkamp, da Universidade da Pensilvânia, a respeito 

de práticas anticoncorrenciais, por meio de abuso do direito de propriedade 

intelectual: 

 

(i) práticas relacionadas com venda casada, em que se busca 
estender a exclusividade de um produto patenteado a outro bem 
complementar não patenteado; (ii) acumulação de patentes com 
vistas a criar fortes barreiras à entrada; (iii) recusa de licenciar 

 
55 FORGIONI, Paula. Fundamentos do Antitruste. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p.  
288-290. 
56 ROSENBERG, Barbara. Interface entre o Regime de Patentes e o Direito Concorrencial no 
Setor Farmacêutico. Curitiba: Juruá, 2005, p. 271-272. 
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patente para outros concorrentes; (iv) a obtenção de patente através 
de fraude; (v) a demanda de patente, ciente de que tal patente é 
falsa ou não é mais válida, ou mesmo não abrange tudo.57 

 

Podemos exemplificar o abuso de direito por meio do caso Positron58, julgado 

pelo ao CADE. A investigação teve início em 2010 após a apresentação de 

Representação pela concorrente H-Buster São Paulo Indústria e Comércio Ltda. 

Segundo a Representante, a PST Eletrônica S.A. (Positron) teria abusado de seu 

direito de petição (“sham litigation”) e de direitos de propriedade intelectual em ações 

perante o Judiciário e o INPI visando a (i) inibir o uso por concorrentes de direitos de 

propriedade industrial, (ii) se opor ou anular pedidos de marcas e/ou desenhos 

industriais registrados por concorrentes perante o INPI e (iii) registrar de forma 

abusiva marcas e/ou desenhos industriais. Além disso, a Representante argumentou 

que a Positron teria fechado o mercado contra rivais por meio de contratos de 

exclusividade firmados com distribuidores de alarmes automotivos. 
O Tribunal do CADE condenou, por unanimidade, a Positron por dificultar a 

entrada e o desenvolvimento de concorrentes no mercado de alarmes automotivos 

por meio de contratos de exclusividade com distribuidores, nos termos dos votos do 

Conselheiro Relator Luiz Hoffmann e da Conselheira Paula Farani. 

De forma similar ao caso Positron, o caso Anfape traz discussões sobre 

temas relacionados a poder de mercado, abuso de direito e os limites dos desenhos 

industriais perante a Lei nº 12.529/11. Assim como no tópico referente às discussões 

sobre mercado relevante, no decorrer do caso Anfape, as discussões relacionadas a 

abuso de direito de propriedade intelectual também foram objeto de divergências 

entre os conselheiros, ocorrendo entendimentos distintos no decorrer do 

procedimento administrativo.  

Nesta seara, uma das discussões relevantes ocorridas foi a possibilidade do 

detentor de direito de propriedade intelectual encontrar-se em uma posição de 

 
57 HOVENKAMP, Herbert. Federal antitrust policy the law of competition and it's practice. 3.  ed . 
Iowa: Thonson West, 2005. AREEDA, Phillip E.; HOVENKAMP, Herbert. Antitrust Law an analysis 
of antitrust principles and their application. 2. ed. New York: Aspen, 2002, v. 3. GRIMES, Warren 
S.; SULLIVAN, Lawrence A. The Iaw of antitrust: an integrated handbook. 2. ed. Los Angeles: 
Thonson West, 2006. 
58 BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); Conselho Administ rativo de Defesa 
Econômica (CADE). Processo Administrativo nº 08012.005009/2010-60. Disponível em: 
<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn -
fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-
RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_JxnAPP4gMchNofX-Vy_LTFzIqep-
Ty351NgYMnEN0S-rR>. Acesso em 10 out. 2021. 
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monopólio, ainda que por certo período de tempo, como, por exemplo, por meio dos 

registros de desenhos industriais, podendo comprometer e até mesmo eliminar 

completamente a possibilidade de concorrentes no mercado de atuação59. Um dos 

efeitos práticos negativos seria que as montadoras de veículos, detentoras dos 

registros de desenhos industriais, controlando o mercado primário e secundário, 

seria a fonte exclusiva na cadeia de fabricação e de fornecimento das autopeças de 

colisão, usufruindo da posição de monopólio para controlar o mercado e fixar preços 

supostamente excessivos, além de impossibilitar novos entrantes no mercado em 

questão, o que seria o denominado “efeito lock-in”, que será abordado no tópico 

seguinte. 

Não obstante os direitos de propriedade intelectual conferir poderes de uso e 

exploração exclusiva por parte de seus titulares, protegendo quando a atuação 

indevida de terceiros, o direito de propriedade intelectual não é absoluto e não pode 

ser analisado exclusivamente sob esta ótica, portanto, ele não está imune ao 

regramento concorrencial em linha com a doutrina de completude entre as duas 

matérias de direito, como foi abordado anteriormente.  

No caso Anfape, o CADE entendeu que a intervenção antitruste em direitos 

de propriedade intelectual somente seria justificável se houvesse fraude ou abuso 

nos procedimentos de registro desses direitos60. Este foi o entendimento do 

conselheiro relator à época, Carlos Ragazzo, ao mencionar seu voto, no âmbito da 

Averiguação Preliminar que:  

 

Adotando essa tese, a SDE deixou de lado o grupo de condutas 
anticompetitivas recém descritas na seção 3.2.2, advindas não 
necessariamente de abusos no procedimento de registro, mas sim de 
abuso no exercício de direito de direito de propriedade industr ial em 
si, pelo seu titular.61 

 
59 Entendimento também exposto por WISH, Richard. Competition Law. 4th Edition, Bath, UK: 
Butterworths, 2001, p. 734.  
60 Assim afirma o CADE, em seu parecer: "Na doutrina e jurisprudência internacional, é pacíf ico que 
uma intervenção antitruste em casos que envolvem direitos de propriedade industrial se jus tif ica 
precipuamente naqueles casos em que houve abuso dos procedimentos de registro dos direitos (e.g,  
patentes ou desenho industrial). Em outras palavras, quando um agente econômico tenta registrar ou 
estender seu registro quando sabidamente não tem direito para tanto, o que não ocorre no p resente 
caso.”. BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP);  Conselho Administ rativo de 
Defesa Econômica (CADE). Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51. Disponível em:  
<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?5LK2OPcLJR_ipmIIdO
EcWJwPucpbCJDecPgMLlCe73jB508ahT9wUzaXUnjAZUJ4XW1xtu1H5kGUyGvypRMajR6QVNAPo
Fg81ow9srRKflc0exuAKvw8vqggjgA3PB5G>. Acesso em: 23 out. 2018, p. 2410. 
61 BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); Conselho Administrat ivo de Defesa 
Econômica (CADE). Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51. Disponível em:  
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O entendimento do conselheiro relator foi ainda corroborado pela 

manifestação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), quando referida 

autarquia foi instada a se manifestar nos autos do processo, reconhecendo que seja 

exclusivamente responsável pela análise e requisitos para concessão dos direitos de 

propriedade intelectual, a análise de eventuais efeitos anticoncorrenciais deles 

decorrentes, poderia ser realizada pelo CADE:  

 

No que se refere às questões de propriedade industrial, de 
competência do INPI, há reconhecimento por parte da Anfape de tais 
direitos, apesar daquela entidade alegar abuso de poder econômico 
advindo do exercício desses direitos, questão essa de atribuição da 
SDE e Cade62.  

 

Ainda, analisando a decisão do conselheiro relator, ele entende que: 

 

O abuso de direito ocorre quando o mesmo é exercido pelo seu 
titular de modo tal que desvirtue a finalidade sócio-econômica que 
justif ica a existência desse direito. Os direitos de propriedade 
intelectual, patrimoniais que são, não fogem a essa possibilidade (de 
serem abusivos), não sendo, de maneira alguma, absolutos.63   

 

Por fim, o conselheiro relator conclui a respeito da matéria de abuso de direito 

que a obtenção dos registros de propriedade intelectual, por parte das montadoras, 

seria objeto de conduta ilegal por abuso de posição dominante de forma a limitar, 

criar ou impedir a atuação de concorrentes no mercado secundário de autopeças64. 

 
<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?5LK2OPcLJR_ipmIIdO
EcWJwPucpbCJDecPgMLlCe73jB508ahT9wUzaXUnjAZUJ4XW1xtu1H5kGUyGvypRMajR6QVNAPo
Fg81ow9srRKflc0exuAKvw8vqggjgA3PB5G>. Acesso em: 23 out. 2018, p. 2411. 
62 Nota Técnica DIRTEC/CGREG/Nº 003/08 do INPI, encaminhada à SDE por meio do Ofício nº 
116/2008 PR/INPI e juntada aos autos às folhas 2502 a 2504. 
63 BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); Conselho Administrat ivo de Defesa 
Econômica (CADE). Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51. Disponível em:  
<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?5LK2OPcLJR_ipmIIdO
EcWJwPucpbCJDecPgMLlCe73jB508ahT9wUzaXUnjAZUJ4XW1xtu1H5kGUyGvypRMajR6QVNAPo
Fg81ow9srRKflc0exuAKvw8vqggjgA3PB5G>. Acesso em: 23 out. 2018, p. 2508. 
64 “Do ponto de vista econômico-concorrencial, verifica-se, com base nas condutas descritas  na 
subseção 3.2.2, que a prática representada decore de uma suposta conduta unilateral exclusionária. 
Mais especificamente, no contexto legal, trata-se de alegado abuso de posição dominante dest inado 
a limitar, criar dificuldades ou impedir a atuação de concorrentes no mercado. No caso, tal abuso se 
daria por meio do exercício (abusivo) de um direito de propriedade industrial. As montadoras, 
valendo-se da imposição de registros de desenho industrial sobre determinados bens, es tariam 
dif icultando ou impedindo a atuação de concorrentes neste mercado, em prejuízo ao ambiente 
concorrencial. Na Lei de Defesa da Concorrência, a conduta, se configurada, poderia ser enquadrada 



37 

 

 

A Coordenaria-Geral de Análise Antitruste do Cade também entendeu haver 

abuso de direito e “infração à ordem econômica nos termos artigo 20, incisos I, II e 

IV c/c artigo 21, incisos IV, V, VI e XI, ambos da Lei nº 8.884/94 e artigo 36, incisos I, 

II e IV e § 3°, incisos III, IV e XIX da Lei n° 12.529/11”65, por meio do parecer 

realizado em junho de 2016, nos autos do caso Anfape, sugerindo, naquela ocasião, 

a remessa dos autos ao Tribunal Administrativo do CADE para julgamento e 

condenação das montadoras. Adicionalmente, referida Coordenadoria-Geral de 

Análise Antitruste recomendou a aplicação de multa às montadoras, assim como a 

não imposição dos desenhos industriais em face dos FIAPs, de forma a eliminar a 

conduta anticompetitiva identificada.  

Não obstante, conforme abordado no tópico 1.2 acima, ao final do 

Procedimento Administrativo, o CADE entendeu não haver abuso de direito e 

infração à ordem econômica por parte das montadoras. 

A avaliação e discussão entre direitos de propriedade intelectual e direito 

concorrencial é dinâmica e atemporal, e certamente estará continuamente presente 

em debates jurídicos a respeito da correlação e convivência entre as duas normas, 

devendo sempre buscar o equilíbrio e balanceamento das relações, não devendo 

ocorrer o prevalecimento de determinada matéria em detrimento de outra. Por esses 

motivos, importante que as discussões acompanhem a dinâmica de mercado de 

forma a avaliar situações do presente, sem se atrelar a conceitos e dinâmicas que 

não mais correspondem à atualidade de mercado e não se justificam ao tempo de 

sua análise, assim como avaliar as consequências e benefícios à sociedade que vão 

além de discussões teóricas, fazendo-se valer o melhor conceito de aplicação do 

direito ao caso concreto. 

 

2.4 Efeito lock-in e exclusividade 

 

 No Caso ANFAPE foi abordado o interessante tópico a respeito de eventual 

fechamento de mercado, também denominado pelos doutrinadores como lock-in, 

 
no art. 20, incisos I, II, e IV, e 21, incisos IV e V”. (BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (CADE). Disponível em: http://www.Cade.gov.br/ Acesso em: 23 out. 2018). 
65 BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); Conselho Administrat ivo de Defesa 
Econômica (CADE). Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51. Disponível em:  
<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?5LK2OPcLJR_ipmIIdO
EcWJwPucpbCJDecPgMLlCe73jB508ahT9wUzaXUnjAZUJ4XW1xtu1H5kGUyGvypRMajR6QVNAPo
Fg81ow9srRKflc0exuAKvw8vqggjgA3PB5G>.  Acesso em: 23 out. 2018. 

http://www.cade.gov.br/
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que consistiria nas restrições verticais e recusas unilaterais de contratar, 

especialmente aquelas que dificultam ou impedem a formação de mercados 

relacionados66, como, por exemplo, o mercado de peças de reposição de veículos 

automotores.  

 O chamado efeito lock-in ocorreria porque, em mercados de bens duráveis, 

que exigem manutenção periódica e serviços de reparos, uma vez adquirido o 

produto, o consumidor permaneceria vinculado à aquisição de peças e serviços de 

manutenção do próprio fabricante da mercadoria. Essa situação tenderia a favorecer 

condutas abusivas por parte dos fabricantes, no que tange à venda de peças de 

reposição e aos serviços de reparo de efeitos, pois o consumidor, já tendo investido 

quantia relevante na aquisição do produto, a princípio não estaria disposto a realizar 

o investimento necessário para trocá-lo por uma marca concorrente, em 

consequência dos preços excessivos cobrados pelas peças de reposição ou pelos 

serviços pós-venda. Assim, a concorrência inter-marca, nesses setores, seria 

restringida, considerando-se, inclusive, a racionalidade limitada do consumidor. 

 Nos autos do caso Anfape, o próprio parecer apresentado por uma das 

montadoras reconhece que havendo dois mercados relevantes distintos, ou seja, um 

mercado relevante para relacionado aos veículos automotores e outro mercado 

relevante relacionado às autopeças de reposição, poderia ocorrer o efeito lock-in. 

Abaixo, a transcrição parcial do parecer apresentado pela Fagundes Consultoria 

Econômica: 

 

(i) dois mercados relevantes distintos, sendo um formado pelo bem 
durável e diferenciado – bem como seus possíveis substitutos -; e 
outro definido somente pelos produtos e serviços pós-venda 
(assistência técnica manutenção e reparos). Isso porque, supondo-se 
que os custos de substituição (“swithcing costs”) a serem incorr idos 
pelos consumidores são elevados, existe a possibilidade teórica de 
que os mesmos se vejam numa situação de “lock-in” em relação aos 
produtos adquiridos, fato que poderia permitir, caso haja assimetria 
de informação por parte dos consumidores e ausência de competição 
no mercado primário, a definição de um mercado relevante na 
dimensão de produto delimitado aos serviços/produtos de 
aftermarket e , portanto, a eventual identif icação de elevado poder de 
mercado por parte do fabricante do produto durável e diferenciado no 

 
66 SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Direito da Concorrência e Obrigação de Contratar.  2.  ed.  
Rio de Janeiro: Campus Jurídico, 2008, p. 184.  
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mercado de reposição de partes e componentes de seu próprio 
produto.67  

 

Desta forma, importante notar que, conforme já esclarecido anteriormente 

neste trabalho, pode ser levada em consideração a existência de assimetria da 

informação por parte dos consumidores, principalmente devido à falta de informação 

das peças de reposição e custos de manutenção dos veículos por parte das 

montadoras, assim como resta evidente a ausência de competição no mercado 

primário de autopeças ou seja, ausência de concorrência entre as concessionárias 

da mesma marca na comercialização de autopeças de reposição.  

 Na prática, qualquer consumidor de veículo X pode experimentar a ausência 

de concorrência quando necessita realizar um reparo em seu veículo, por exemplo, 

na hipótese de colisão. O consumidor do veículo X, obviamente teria que adquirir 

uma peça para o veículo X, sendo esta autopeça denominada must-match, ou seja, 

somente aquela peça seria capaz de reproduzir exatamente o design do veículo. 

Assim, considerando o cenário em que somente as montadoras podem fabricar e 

comercializar (por meio da sua rede de concessionárias) tais peças, fica evidente 

que o consumidor não terá outras opções no mercado a não ser adquirir das 

montadoras / concessionárias, simplesmente pela ausência de concorrência 

decorrente do uso dos registros de desenhos industriais em mercado verticalizado, 

controlado pelas montadoras, criando, portanto, exclusividade (ou monopólio) no 

referido mercado.  

Portanto, economicamente, o consumidor não é capaz de trocar o veículo 

inteiro por outro de outra marca sempre que se deparar com a necessidade de 

substituir uma autopeça que seja relevantemente cara, recaindo no “efeito lock-in”, 

ou seja, estando preso ao produto e à sua cadeia de peças de reposição por não ter 

outras opções no mercado. 

 Outro ponto relacionado ao lock-in diz respeito ao prazo de vigência dos 

desenhos industriais conferido pela LPI, que garantem a exclusividade das 

montadoras no uso de referidos registros pelo prazo de até vinte e cinco anos. Prazo 

 
67 BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); Conselho Administrat ivo de Defesa 
Econômica (CADE). Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51. Disponível em:  
<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?5LK2OPcLJR_ipmIIdO
EcWJwPucpbCJDecPgMLlCe73jB508ahT9wUzaXUnjAZUJ4XW1xtu1H5kGUyGvypRMajR6QVNAPo
Fg81ow9srRKflc0exuAKvw8vqggjgA3PB5G>.  Acesso em: 23 out. 2018, p. 1734. 
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este que seria superior à média útil de um veículo, qual seja, de quinze anos68. Aqui 

vale uma crítica à LPI, uma vez que o Acordo TRIPS recomenda a proteção para 

desenhos industriais pelo prazo de dez anos69.  

 Assim, analisando a situação legal, especificamente aos direitos de 

propriedade industrial conferidos às autopeças, e situação prática e específica do 

setor automotivo, qual seja, a verticalização da cadeia de fabricação de veículos e 

exclusividade no fornecimento de peças de reposição aos consumidores, 

potencializa os riscos de lock-in, gerando efeitos nocivos à concorrência. 

Consequentemente, tais registros de desenhos industriais para autopeças de 

colisão, não estariam, em regra, cumprindo sua função social e bem-estar da 

sociedade, servindo de mero instrumento de manobra das montadoras para 

eliminação da concorrência e detenção de exclusividade em tal mercado. 

 

2.4.1 O caso dos elevadores ThyssenKrupp  

 

 Para melhor ilustrar potencial ocorrência do lock-in, podemos citar o caso dos 

elevadores ThyssenKrupp, que foi objeto de Averiguação Preliminar70 junto ao 

CADE entre 2007 e 2011, por supostas práticas anticompetitivas no mercado de 

manutenção de elevadores.  

 Inicialmente vale contextualizar, brevemente, o mercado de atuação da 

ThyssenKrupp. A ThyssenKrupp é uma das principais empresas atuantes no setor 

de elevadores e escadas rolantes no Brasil e no mundo, operando em 3 segmentos 

mercadológicos: (i) fabricação e venda de elevadores; (ii) fabricação e venda de 

peças para elevadores; e (iii) prestação de serviços de reparo e manutenção de 

elevadores. 

 
68 Estudos indicam que a vida média de um veículo seria de até 15 (quinze) anos. Nesse sentido: 
IBEDEC. Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo. Cartilha do 
Consumidor. Edição Especial Veículos, jun. 2008. Disponível em:  
<https://www.cl.df .gov.br/documents/3978724/4018705/Cartilha+do+Consumidor+ -
+Ve%C3%ADculos.pdf >. Acesso em: 23 out. 2018.  
69 Acordo TRIPS, artigo 26, seção 3. In: BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994.  
Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais 
Multilaterais do GATT. Disponível em:  
<http://enagro.agricultura.gov.br/selecao/arquivos/AcordoTripsdaOMC.pdf>. Acesso em: 23 out. 2018.  
70 BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); Conselho Administrat ivo de Defesa 
Econômica (CADE). Processo Administrativo 08700.004336/2007-41. Disponível em: 
<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxA
O1tMiVcL9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcY3jJgHeM
KzW2gNubfiYvOfyrxdpJkkDTYmeJ8w8x8vJ>. Acesso em 20 dez. 2021. 

http://enagro.agricultura.gov.br/selecao/arquivos/AcordoTripsdaOMC.pdf
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Inicialmente vale contextualizar, brevemente, o mercado de atuação da 

ThyssenKrupp. A ThyssenKrupp é uma das principais empresas atuantes no setor 

de elevadores e escadas rolantes no Brasil e no mundo, operando em 3 segmentos 

mercadológicos: (i) fabricação e venda de elevadores; (ii) fabricação e venda de 

peças para elevadores; e (iii) prestação de serviços de reparo e manutenção de 

elevadores. 

As suspeitas de irregularidades contra ThyssenKrupp foram sido apontadas 

pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ), após este órgão abrir licitação 

para manutenção de seus elevadores de carga, e, durante o processo licitatório, ser 

informado por um dos participantes, e concorrente da ThyssenKrupp no processo 

licitatório, que ela não poderia cumprir os requisitos do edital por suposta limitação 

no acesso a peças de reparo fornecidas ThyssenKrupp, assim como, suposta 

restrição de acesso, pela ThyssenKrupp, à senha de softwares de seus elevadores, 

denominado “Supervisor Eletrônico”, que é um módulo eletrônico (chip) conectado 

ao quadro de comando de elevadores da ThyssenKrupp, e, conforme alegado pela 

empresa, com a função de evitar a utilização de equipamentos furtados, pirateados, 

ou de procedência duvidosa, e, assim, proteger a ThyssenKrupp de possível 

responsabilização por falhas que coloquem em risco a segurança de passageiros. 

Como a ThyssenKrupp atua em todos mercados relacionados ao setor 

elevadores ,ou seja, fabricação de elevadores, fabricação de peças e prestação de 

serviços, a preocupação antitruste seria a possibilidade de a ThyssenKrupp tentar 

abusar dessa posição, restringindo o acesso das empresas de manutenção de 

elevadores independentes às peças de reposição e/ou aos softwares de 

programação dos elevadores de sua fabricação, para alavancar o mercado de 

prestação de serviços de manutenção para sua rede, o que poderia ocasionar a 

exclusão de competidores, assim como impedir novos entrantes, e, 

consequentemente, danos à competição.  

Durante o trâmite do referido processo administrativo, não foi verificada 

práticas anticoncorrenciais no que tange ao acesso de concorrentes ou clientes às 

peças de reparo e manutenção da ThyssenKrupp. Então, o processo passou a 

verificar especificamente a questão relacionada à suposta restrição de acesso à 

senha do software do “Supervisor Eletrônico” fornecido pela ThyssenKrupp, o que 

poderia impedir a manutenção dos elevadores por concorrentes.  
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Assim, o CADE realizou visitas técnicas na sede da ThyssenKrupp, além de 

obter informações e documentos para elucidar o caso. Após referidas diligências, o 

CADE verificou que: (i) as senhas do software do “Supervisor Eletrônico” eram 

somente aplicável a peças de reparo e manutenção adquiridas exclusivamente da 

ThyssenKrupp; (ii) as senhas acompanhavam o código de acesso junto com as 

peças de reparo fornecidas; (iii) ainda que as senhas não estivessem junto às peças 

de reparo fornecidas, os clientes poderiam obtê-la através de atendimento telefônico 

prestado pela ThyssenKrupp, bastando, para tanto, informar o código de barras do 

elevador e da peça adquirida; e (iv) que os elevadores da marca ThyssenKrupp 

podem ser reparados mediante a utilização de peças fornecidas por outros 

fornecedores, sendo que, neste caso, a utilização de senhas não é obrigatória, 

devendo a empresa de manutenção utilizar seus meios para que a peça seja 

reconhecida pelo equipamento (elevador da marca ThyssenKrupp) e 

responsabilizar-se pela instalação.  

Por fim, diante das verificações técnicas e documentais, o CADE concluiu não 

haver indícios de infração à ordem econômico, decidindo pelo arquivamento do 

caso. 

 O caso dos elevadores ThyssenKrupp é ótima referência para hipótese de 

potencial fechamento de mercado (lock-in), seja por exclusão de competidores ou 

criação de barreiras a novas entrantes. Embora de fato não tenha sido verificado 

violação antitruste no processo administrativo ora referenciado, o caso expõe 

elementos de como a empresa, em situação hipotética de violação, poderia 

facilmente impor restrições de acesso à senha de seu software e/ou restringir o 

fornecimento de peças de manutenção de seus elevadores aos concorrentes, 

violando, assim, a legislação concorrencial e afetando a competição.  

 

2.4.2 Outras situações hipotéticas e fáticas envolvendo lock-in relacionadas a 

peças de reposição ou refis  

 

Para melhor ilustrar ao leitor potenciais exemplos de lock-in, serão descritos 

abaixo algumas situações hipotéticas e outras fáticas envolvendo outros produtos e 

bens de consumo, tais como:  
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a) Telas de celulares  

 

Os celulares são bens de consumo acessíveis a maior parte da população, 

hoje em dia não apenas utilizado como meio de comunicação, mas também como 

ferramenta de trabalho por pessoas físicas e empresas. Notadamente, já há algum 

tempo os celulares não possuem mais os tradicionais teclados, como ainda existente 

nos computadores (laptops).  

Atualmente, todos modelos de celulares possuem as chamadas telas touch 

screen, telas sensíveis ao toque, pelas quais os usuários determinando os 

comandos dos aparelhos. Tais telas, por sua própria característica dos materiais de 

fabricação, essencialmente vidro, são facilmente sujeitas a danos, tais como 

quebras/trincas. Nestas ocasiões, não resta ao usuário duas opções: a) trocar o 

celular por outro; ou b) reparar a tela do celular, quando possível.  

Os principais fabricantes de celulares oferecem telas de reposição originais. 

Também são facilmente compradas telas não originais em varejistas e lojas 

especializadas em reparo de celular. As principais diferenças entre um produto 

original e não original, neste caso específico, estão no preço e sutis percepções na 

qualidade do produto, porém, ambos cumprem sua funcionalidade.  

Neste contexto, assim como acontece com os veículos e autopeças de 

reposição, as telas de celulares são must match, ou seja, cada modelo tem uma 

peça específica que torna seu encaixe perfeito, peça e aparelho celular.  

Seria inimaginável os grandes fabricantes de celulares ingressando com 

medidas judiciais para impedir pequenos fabricantes de telas de celulares a 

fabricarem e comercializarem tais peças. Afinal, a tela do celular possui uma 

finalidade funcional, e, e não meramente estética, que, na verdade, seria 

representada pela totalidade do aparelho e não apenas, de forma isolada, pela tela.  

Nesta hipotética situação registrabilidade de desenhos industriais de telas de 

celulares, certamente haveria a caracterização de lock-in, uma vez que apenas o 

fabricante do produto teria a peça de reposição disponível ao mercado consumidor. 

Até o momento, não existem de registros de ações judiciais das grandes fabricantes 

celulares contra fabricantes de peça de reposição para aparelhos celulares. 

 

 

 



44 

 

 

b) Peças de reposição para motocicletas  

 

De forma análoga ao setor automotivo, especialmente a discussão do caso 

Anfape, que envolve exclusivamente veículos quatro rodas, eventuais restrições 

quanta às peças de reposição também poderia se estender e ser aplicável a setores 

correlacionados, como o setor de motocicletas. Tais restrições, além de eliminar 

inúmeros competidores, impossibilita a entrada de novos fabricantes de autopeças, 

limitando as opções de compra dos consumidores, além de desestimular a 

concorrência; 

 

c) Cápsulas de café expresso  

 

Embora as cápsulas de café expresso não sejam necessariamente peças de 

reposição, essas possuas grande similaridade em relação ao conceito de 

“funcionalidade” e não ornamentabilidade discutidos neste trabalho em relação ao 

caso Anfape.  

Desde 2012 as grandes empresas fabricantes de máquinas de café expresso, 

a exemplo da Nestlé, vem travando batalhas judiciais globalmente, contra os 

fabricantes independentes de cápsulas de café expresso compatíveis com as 

máquinas dos grandes fabricantes71.  

Especialmente na Europa, a Nestlé vem acumulando derrotas na disputa para 

manter a exclusividade na fabricação de cápsulas de café compatíveis com suas 

máquinas. Na França, o órgão de regulação concorrencial entendeu que a Nestlé 

abusou de sua posição dominante para impedir outros dois competidos de atuarem 

no mercado de cápsulas de café, utilizando se de seus direitos, inclusive alterando 

recorrente o formato de suas máquinas e cápsulas com intuito único de dificultar a 

atuação de competidores.  

Após decisão contrária no órgão concorrencial francês, a Nestlé formalizou 

acordo no qual se obriga a não criar barreiras de entrada e desenvolvimento de 

competidores fabricantes de cápsulas de café, sendo igualmente obrigada a fornecer 

 
71 VALOR ECONÔMICO. Nestlé perde exclusividade sobre cápsula de café no TJ-SP. Disponível 
em: <https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2017/03/02/nestle-perde-exclusividade-sobre-capsula-
de-cafe-no-tj-sp.ghtml.>. Acesso 10 out.2021. 



45 

 

 

informações técnicas relacionadas às suas máquinas de café expresso72. Abaixo, 

alguns trechos da decisão do órgão concorrencial francês: 

 

“In response, Nestlé agreed to “lift the barriers to entry and 

development” facing other companies that want to sell capsules for its 

machines, the French Competition Authority said in a statement.” 

 

“now they’re really obliged to share info on their machines so other 

companies can get in.” 

 

Na Alemanha, a Nestlé também a decisão contrária foi proferida pela corte de 

Düsseldorf, que entendeu que o consumidor, ao adquirir uma máquina de café 

expresso, tem o direito de operá-la como quiser, o que inclui a utilização de 

cápsulas de café produzidas por outros fabricantes que não a Nestlé. 

Adicionalmente, referida corte alemã ainda mencionou que as cápsulas de café são 

essenciais para o funcionamento das máquinas de café expresso, não sendo 

componente chave ou um “recurso especial” de invenção73, ou seja, reconhecendo 

sua característica meramente funcional.  

A Nestlé também amargou derrotas em outras países, como Inglaterra e 

Holanda. Porém, uma das decisões mais relevantes foi a proferida pela entidade 

patentária máxima da Europa – European Patent Office (“EPO”). Em 2013, o EPO 

considerou o dispositivo que manipula as capsulas de café enquanto estão na 

máquina de café “Nespresso” seria inválido por não ter sido constatada inovação, 

revogando a patente anteriormente concedida74. 

 No Brasil, a Nestlé também iniciou processo judicial em 201675 vindo a obter 

sentença favorável na 2ª Vara Cível de São Paulo contra empresa portuguesa que 

comercializa cápsulas de café compatíveis com a máquina “Nescafé Dolce Gusto”. O 

 
72 THE NEW YORK TIMES. Nestlé Loses a Clash Over Single-Serve Coffee. Disponível em: 
<https://www.nytimes.com/2014/04/18/business/international/nestle-loses-a-clash-over-single-serve-
coffee.html.>. Acesso 10 out.2021. 
73 FINANCIAL TIMES. Nestlé Lopes bid to stop rival coffee capsules. Disponível em 
<https://www.ft.com/content/062146de-e793-11e1-8686-00144feab49a>. Acesso em 10 de out . de 
2021. 
74 THE WALL STREET JOURNAL. Nestlé Has Patent for Nespresso System Revoked. Disponível 
em <https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304066404579129103462582822 .>.  Acesso 
em 10 de out de 2021. 
75 Processo: 1055248-66.2016.8.26.0100. 
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magistrado reconheceu que a empresa portuguesa violou direitos de propriedade 

industrial da Nestlé. Mesmo após decisão favorável à Nestlé, as Partes formalizarem 

acordo, protegido por sigilo, e encerram a disputa judicial.  

 O exemplo da Nestlé é relevante, pois também poderia ser aplicável de forma 

análoga à questão envolvendo cartuchos de impressora, por exemplo. 

 Não obstante, vale a reflexão no caso das cápsulas de café se os 

consumidores ainda estariam dispostos a adquirirem máquinas de café que 

restrinjam seu direito de escolha e limitem a operacionalização do produto conforme 

eles bem entendam. Também vale a reflexão se a estratégia da Nestlé, ao propor 

ativamente litígios contra concorrentes de cápsulas de café, resultaria em 

afastamento de seus consumidores e redução da aquisição de suas máquinas de 

café e, por consequência, de suas cápsulas de café.  

 

2.4.3. Considerações finais sobre as situações hipotéticas ou fáticas 

envolvendo lock-in 

 

 As situações descritas, embora sejam diferentes, guardam similaridade 

quanto aos potenciais efeitos do lock-in relacionado ao exercício de direito de 

propriedade industrial aplicáveis às peças de reposição ou refis.  

 Nota-se que a jurisprudência europeia avança no entendimento de preservar 

e estimular a concorrência, mitigando potenciais monopólios gerados por direitos de 

propriedade industrial, não considerando estes últimos como direitos absolutos. Não 

obstante, as autoridades concorrenciais e cortes europeias conduzem tais análises e 

decisões de forma cautelosa e precisa, ao segregar itens que reproduzem mera 

funcionalidade em determinados produtos, sem, por outro lado, desprezar os direitos 

de propriedade intelectual garantidos por lei. 

 

2.5 O caráter ornamental dos desenhos industriais e a registrabilidade de 

autopeças de reposição 

 

A doutrina brasileira carece de estudos mais aprofundados que analisem a 

extensão dos efeitos de registros de desenhos industriais sobre peças de reposição, 
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como no caso do setor automotivo. É necessário iniciar a análise pela própria leitura 

da norma sobre a definição de desenho industrial, qual seja, o artigo 95 da LPI76.  

O desenho industrial, na definição de Carla Eugênia Caldas Barros, protegeria 

o conceito ornamental de um produto que poderia ser fabricado em escala industrial. 

Teria como objetivo a utilização de seu design, seu aspecto externo, para incorporar-

lhe valor comercial, ter maior apelo comercial e potencializar sua inserção no 

mercado77. 

Conforme dispõe o Manual de Desenhos Industriais do INPI, o aspecto 

ornamental, ou simplesmente ornamentabilidade: 

Seria o requisito que define a finalidade da proteção oferecida pelo 
registro de desenho industrial, tal qual previsto na LPI, descartados 
os aspectos técnicos e funcionais. Trata-se do contraponto à forma 
funcional do objeto, ou seja, das características decorativas apostas 
à sua configuração com o propósito de mudar sua aparência.78 

 

Segundo o Manual de Desenhos Industriais do INPI acima mencionado, 

aspecto ornamental não seria considerado um aspecto funcional do objeto, por ter o 

propósito de mudar a aparência do objeto.  

Assim, considerando que a definição de desenho industrial é a forma plástica 

ornamental de um objeto, proporcionando resultado visual novo e original na sua 

configuração externa, nos termos do art. 95 da LPI, aliado à desconsideração dos 

aspectos técnicos e funcionais, conforme disposto no Manual de Desenhos 

Industriais do INPI, pode ser entendido que o objeto do registro de desenho 

industrial seria a forma plástica ornamental completa do veículo, como no exemplo 

da Figura 01 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 
76 Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto 
ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado v isual 
novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.  
77 BARROS, Carla Eugênia Caldas. Manual de direito de propriedade intelectual. Local: São Paulo 
Editora Evocati, 2007, p. 393-397.  
78 INPI. Manual de Desenhos Industriais. Disponível em:  
< http://manualdedi.inpi.gov.br/projects/manual-de-desenho-industrial/wiki>. Acesso em: 23 out. 2018. 
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Figura 1 – Reprodução gráfica do veículo 

 

Fonte: INPI 

 

 

Na verdade, a permissibilidade de registros de autopeças de colisão de forma 

individual, parece resultar em prática de over register, ou seja, em registros 

sobrepostos ou adicionais ao próprio registro da forma plástica ornamental completa 

do veículo. 

 As autopeças de colisão, conceitualmente, possuem maior aderência aos 

aspectos técnicos e funcionais de um veículo do que à definição de forma plástica 

ornamental, conferida pelo art. 95 da LPI.   

Também é importante ressaltar que historicamente não existem evidências de 

práticas de fabricação de autopeças, de forma individual e em escalada industrial, 

com o intuito de copiar ou piratear veículos, ou seja, de reproduzir completamente a 

forma plástica ornamental de veículos com intuito de comercializá-los aos 

consumidores finais. Na verdade, referidas autopeças são utilizadas com finalidade 

de reposição em casos de colisão ou manutenção dos veículos. 

Portanto, a permissibilidade de registros de autopeças de colisão, de forma 

individual, parece não cumprir a finalidade de proteção à forma plástica ornamental 

de um veículo, possuindo, por outro lado, efeitos de exclusividade em sua fabricação 

e comercialização diante dos registros de desenho industrial a elas conferidos. 
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Cabe destacar, em complemento à definição de desenho industrial conferida 

pelo art. 95 da LPI, a redação do art. 104 da referida legislação79, ao dispor que o “o 

pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto”. Desta 

forma, o art. 104 da LPI corrobora com o entendimento de que os registros de 

desenhos industriais deveriam ser aplicáveis ao veículo, considerando-o como 

objeto único, não sendo os registros extensíveis às autopeças de colisão forma 

apartada.      

Nesse sentido, o parecer técnico elaborado pela SDE nos autos do caso 

Anfape também concluiu que o veículo deverá ser considerado um objeto único80. 

Ademais, levando-se em consideração o intuito maior dos direitos de 

propriedade intelectual de conferir proteção aos seus inventores, preservando os 

investimentos realizados e sendo incentivo à inovação, é prudente avaliar 

isoladamente os desenhos industriais e não conjuntamente com as patentes. 

 Nos casos dos desenhos industriais, não há evidências concretas de que os 

registros a eles conferidos seriam o estímulo à criação de novos produtos/veículos, 

sendo, na verdade, as tendências de mercado, os aspectos funcionais e 

tecnológicos, assim como o desejo do consumidor em possuir um produto com 

característica visual ou plástica ornamental inédita, como fator decisivo na oferta de 

novos produtos/veículos pelos fabricantes de veículo.  

Neste contexto, os registros de desenhos industriais no mercado de 

autopeças de reposição parecem simplesmente objetivar a exclusividade de 

comercialização por parte das montadoras, criando barreiras de entradas a novos 

competidores, e até mesmo inviabilizando a criação de novos mercados (mercado 

secundário de peças de reposição) diante do efeito lock-in.  

 

 
79 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 p ropósito e guardem entre s i a 
mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) 
variações. 
80 150. Com efeito, o produto “automóvel” é homogêneo no seu aspecto finalístico, serv indo o  fator 
estético como elemento fundamental de diferenciação do produto, o que é feito através do design de 
suas peças externas, muito embora outras peças não relacionadas ao aspecto ornamental também 
possam vir a ser protegidas, desde que cumpra os requisitos legais [...]. 
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3 PRÁTICAS COMERCIAIS DAS MONTADORAS NO BRASIL NO QUE TANGE A 

GARANTIA, LANÇAMENTO DE VEÍCULOS, PREÇO E DISPONIBILIDADE DE 

PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

  

Não obstante este estudo já tenha abordado a relevância dos setores 

automotivo e autopeças no capítulo introdutório, esta parte do trabalho terá por 

objetivo posicionar o leitor a respeito das práticas comerciais adotadas pelas 

montadoras, especialmente relacionadas às questões de garantia contratual de seus 

veículos e aos contratos de transferência de tecnologia às matrizes das montadoras.  

Referidas práticas comerciais, que serão mais bem detalhadas ao longo deste 

capítulo, possuem relação direta ao tema central deste trabalho, portanto, são de 

alta relevância para construção do racional que sustentará a propositura de lege 

ferenda.   

A abordagem das práticas comerciais também visa proporcionar ao leitor 

melhor compreensão a respeito do prazo supostamente excessivo de proteção dos 

desenhos industriais conferido pela LPI.  

Obviamente, não existem manuais ou doutrina que tratará das práticas 

comerciais das montadoras, sendo, portanto, as convicções tratadas neste capítulo 

pautadas essencialmente na experiência profissional do autor, adquirida ao longo de 

anos de trabalho em empresas do setor automotivo. 

 

3.1 Garantia contratual dos veículos como instrumento das montadoras de 

retenção de clientes no mercado secundário de autopeças  

 

Não obstante à garantia legal conferida pelo CDC, é prática usual e já 

consolidada no setor automotivo a concessão de garantia contratual aos veículos 

0km, adicional à garantia legal. 

O prazo médio das garantias contatuais oferecida pelas montadoras de 

automóveis varia entre três e cinco anos, contados da data de comercialização do 

veículo, conforme pode ser verificado na tabela abaixo, cujas montadoras ali listadas 

representam mais de 60% do market share81 no segmento de automóveis: 

 
81 NOTÍCIAS AUTOMOTIVAS. Qual é a marca de carros mais vendida no Brasil? Disponível em: 
<https://www.noticiasautomotivas.com.br/qual-e-a-marca-de-carros-mais-vendida-no-brasil/>. Acesso 
em: 23 out. 2018.  

https://www.noticiasautomotivas.com.br/qual-e-a-marca-de-carros-mais-vendida-no-brasil/
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                            Tabela 2 – Prazo de Garantia dos Veículos 

Montadora Prazo

Volkswagen 3 anos

Fiat 3 anos

Ford 3-5 anos

Chevrolet 3 anos

Hyundai 5 anos

Prazo de Garantia dos Veículos

 
    Fonte: website das montadoras acima citadas. 

 

Para que os consumidores dos veículos automotores possam manter a 

validade da garantia contratual oferecida pelas montadoras, é necessário que eles 

cumpram algumas condições, dentre elas, a aquisição e utilização de peças originais 

ou homologadas, assim como a realização de serviços de reparo e manutenção 

exclusivamente nas concessionárias autorizadas. Abaixo, a transcrição de trechos 

do Manual do Proprietário de algumas montadoras, prática que é amplamente 

difundida em todas as marcas: 

 

V - Condições gerais para a concessão da garantia - São condições 
para efetivação da garantia: – que a reclamação seja feita 
diretamente à Volkswagen ou à Concessionária Volkswagen, logo 
após a constatação do defeito; – que todas as manutenções tenham 
sido executadas por uma Concessionária Volkswagen, observadas 
as quilometragens ou os tempos previstos neste manual; – que 
todas as peças tenham sido substituídas por peças originais 
Volkswagen ou homologadas pela Volkswagen e o serviço 
executado pela Concessionária Volkswagen; – que os defeitos 
não sejam resultantes de desgaste natural das peças, prolongado 
desuso, utilização inadequada, acidentes de qualquer natureza e 
casos fortuitos ou de força maior; – que sejam atendidas as 
orientações e as recomendações sobre o uso, a proteção, a 
manutenção e a conservação do veículo, contidas neste Manual de 
instruções.82 
 
Os termos desta garantia não se aplicam nos seguintes casos: 
- A veículo reparado ou modificado fora da Concessionária ou a 
Oficina Autorizada Chevrolet, de modo que, no julgamento do 

 
82 VOLKSWAGEN. Manual do Proprietário: Veículo Gol, p. 288. Disponível em:  
<https://www.vw.com.br/idhub/content/dam/onehub_pkw/importers/br/li teratura -de-bordo/manual -
gol/MY%202019_D191.5B1.GOL.66.pdf >. Acesso em: 12 jul. 2019. 
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fabricante, tenha seu desempenho e sua segurança afetados 
negativamente.83 
 
Cancelamento da garantia 
A Garantia do veículo estará automaticamente cancelada: 

• Se for reparado fora das oficinas da Concessionária Ford; 

• Se os seus componentes originais, acessórios e equipamentos 
forem substituídos por outros não fornecidos pela Ford Motor 
Company Brasil Ltda;84 

 

Do ponto de vista mercadológico, o cumprimento das condições como 

requisito para validade da garantia contratual85 faz sentido, pois, uma vez que o 

fabricante do veículo está oferecendo ao consumidor uma garantia contratual 

significativamente maior que a garantia legal, o fabricante do produto deve 

assegurar que as peças utilizadas em reparos e manutenção sejam aquelas 

fabricadas por eles próprios ou empresas homologadas, assim como os serviços 

sejam realizados por sua rede de concessionárias, treinada e capacitada para 

executá-los de acordo as recomendações técnicas das montadoras.  

O consumidor, por sua vez, com o intuito de cumprir as condições da garantia 

para mantê-la válida pelo período oferecido pela montadora, tende a adquirir e 

utilizar somente peças originais ou homologados, assim como somente realizar os 

serviços e manutenções nas concessionárias autorizadas das montadoras.   

Assim, já há uma retenção natural de clientes por parte das montadoras no 

mercado secundário de autopeças, como condição de cumprimento das condições 

da validade da garantia contratual por elas oferecida, resultando em recuperação, 

ainda que parcial, dos eventuais investimentos feitos em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), assim como das próprias peças de reposição, dado em 

consideração o razoável prazo de garantia de três a cinco anos.  

Não obstante, caso não fosse permitido o registro dos desenhos industriais 

para autopeças de colisão, os consumidores ainda poderiam se beneficiar dos 

seguintes efeitos: 

 
83 CHEVROLET. Manual do Proprietário: Veículo Onix, p. 254, Disponível em: 
<https://www.chevrolet.com.br/content/dam/chevrolet/mercosur/brazil/portuguese/index/services/owne
r-manuals/05-pdf/onix/my15%205-onix.pdf >. Acesso em: 12 jul. 2019. 
84 FORD. Manual do Proprietário: Veículo Ka Sedan, p. 220, Disponível em: 
<https://www.ford.com.br/content/dam/Ford/website-assets/latam/br/servico-ao-
cliente/manuais/2018/manuais-do-proprietario/Ka-Manual%20do%20Proprietario-MY18.pdf >. Acesso 
em: 23 out. 2018. 
85 A garantia mencionada no texto se refere à garantia contratual oferecida pelas montadoras, não se 
tratando, portanto, da garantia legal disposta no art. 26, inciso II do CDC.  
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i) montadoras concederem prazos mais longos de garantia, visando a 

retenção dos consumidores na aquisição de peças originais ou 

homologados, assim como na utilização dos serviços oferecidos por 

sua rede de concessionárias autorizada; 

ii) maior número de competidores no mercado secundário de autopeças 

de reposição, cabendo aos consumidores avaliarem o custo-benefício 

de manter a aquisição de peças e serviços vinculados às montadoras 

e concessionárias autorizadas, ou optar por adquirir peças fabricadas 

por FIAPs e realizar os serviços de manutenção ou reparo em oficinas 

independentes; e,  

iii) o mercado secundário estar mais bem preparado, com maior número 

de competidores, proporcionando mais opções aos consumidores 

após decorrido o prazo de garantia contratual oferecido pelas 

montadoras.  

 

3.2 Os contratos de transferência de tecnologia e remessa de royalties às 

matrizes estrangeiras 

  

  Neste item será explicado a prática de formalização de contratos de 

transferência de tecnologia entre as matrizes estrangeiras das montadoras e as 

subsidiárias brasileiras, com a finalidade de realizar remessa de royalties ao exterior, 

e sua relação com os registros de desenho industrial. 

 Para contextualizar o tema, de forma resumida, é importante mencionar que 

os maiores centros de P&D das montadoras estiverem localizados nos Estados 

Unidos até o ano de 2008, quando a crise econômica assolou aquele país. Nos 

últimos 10 anos, os centros de P&D, além de ainda terem presença nos Estados 

Unidos, em menor escala, também foram distribuídos e regionalizados na Europa, 

além de terem crescimento exponencial na China86, principalmente após o ano de 

2009, quando o governo chinês lançou o pacote denominado Automotive 

Readjustment and Revitalization Plan, com o objetivo de conceder incentivos 

 
86 FRANÇA, Michael. Internacionalização da P&D Automobilística: Estados Unidos e China. 
Informações Fipe, n. 456, p. 17-19, set. 2018. Disponível em: 
https://downloads.fipe.org.br/publicacoes/bif/bif456-17-19.pdf Acesso em: 23 de maio de 2021. 
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governamentais para as empresas chinesas investirem no desenvolvimento de 

veículos híbridos e elétricos.  

 O Brasil também possui centros de P&D, entretanto, o número de 

profissionais trabalhando em P&D e valores investidos pelas montadoras no país, 

ainda são tímidos em comparação aos Estados Unidos, Europa e Ásia87. 

 Assim, considerando que os principais centros de P&D estão localizados no 

exterior, onde os veículos são planejados e desenvolvidos, é usual que as 

subsidiárias das montadoras no Brasil aproveitam da transferência de tecnologia 

estrangeira para realizar a fabricação e montagem dos veículos no país. 

Neste sentido, as subsidiárias brasileiras, ao receberam a transferência de 

tecnologia das matrizes estrangeiras, podem realizar remessa de royalties com 

benefício fiscal, nos termos da Instrução Normativa nº 70 do INPI, de abril de 201788 

e do artigo 710 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99),89     

Para viabilizar a remessa desses royalties, é necessário que as subsidiárias 

brasileiras realizem a averbação dos contratos de transferência de tecnologia, que 

podem dispor, incluindo, mas não se limitando90, a licença para exploração de 

desenho industrial, conforme disposto no art. 121 da LPI91 . Uma vez averbado os 

contratos de transferência de tecnologia, as subsidiárias podem realizar aa remessa 

de royalties, por meio do Registro Declaratório Eletrônico / Registro de Operações 

Financeiras (RDE/ROF) do Banco Central do Brasil.  

As formas de pagamento mais usuais, pela subsidiária brasileira da 

montadora à matriz estrangeira, são por meio de percentual incidente sobre o preço 

 
87 FRANÇA, Michael. P&D no Setor Automobilístico Brasileiro. Informações Fipe, n.  461, p . 32-38,  
fev. 2019. Disponível em: 
<https://downloads.fipe.org.br/publicacoes/bif/bif461-32-38.pdf>. Acesso em: 23 de maio de 2021. 
88 BRASIL. Instrução Normativa nº 70, de 11 de abril de 2017.  Diário Oficial da União. Disponível 
em: <https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20161195/do1-2017-
04-12-instrucao-normativa-n-70-de-11-de-abril-de-2017-20161173>. Acesso em: 23 out. 2018.  
89 BRASIL. RIR-99 - Decreto nº 3.000 de 26 de março de 1999. Disponível em:  
<https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11829328/artigo-710-do-decreto-n-3000-de-26-de-marco-de-
1999>. Acesso em: 23 out. 2018. 
90 Os contratos de transferência de tecnologia podem ter por objeto: i) licença para uso de marca; i i) 
cessão de marca; iii) licença para exploração de patente; iv) cessão de patente; v) licença 
compulsória de patente; vi) licença para exploração de desenho industrial; vii) cessão de desenho 
industrial; viii) licença de topograf ia de circuito integrado; ix) cessão de topograf ia de circuito 
integrado; x) licença compulsória de topografia de circuito integrado; xi) franquia; xii) fornecimento de 
tecnologia; e, xiii) serviços de assistência técnica e científ ica. Informações disponíveis em: 
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/contratos-de-tecnologia-e-de-f ranquia/transferencia-de-
tecnologia-mais-informacoes 
91 BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso 
em: 12 out. 2018. 

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20161195/do1-2017-04-12-instrucao-normativa-n-70-de-11-de-abril-de-2017-20161173
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20161195/do1-2017-04-12-instrucao-normativa-n-70-de-11-de-abril-de-2017-20161173
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/110446/RIR-99-Decreto-no-3000-de-26-de-Marco-de-1999#art-710
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11829328/artigo-710-do-decreto-n-3000-de-26-de-marco-de-1999
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11829328/artigo-710-do-decreto-n-3000-de-26-de-marco-de-1999
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.279-1996?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm
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líquido da venda do veículo e valor fixo por unidade vendida. É comum as 

subsidiárias brasileiras das montadoras estabelecerem o percentual de até 5% do 

valor do veículo ou refletir tal percentual como valor fixo. 

Embora seja legítimo o direito de as subsidiárias brasileiras remeterem 

royalties à suas matrizes estrangeiras, o registro do desenho industrial do veículo, 

como objeto único, conforme ilustrado na Figura 01 do item 2.5, Capítulo 2 deste 

trabalho, deveria ser suficiente para esta finalidade, não sendo necessário o registro 

individual das autopeças de colisão. 

Acontece que as montadoras também acabam realizado os registros de 

desenhos industriais das autopeças com receio de serem impedidas de remeterem 

royalties as matrizes estrangerias, o que claramente já estaria fundamentado pelo 

registro do veículo como objeto único, assim como a utilização das marcas deles. 

Portanto, não haveria prejuízo às montadoras quanto a remessa de royalties 

decorrentes da não registrabilidade dos desenhos industriais de peças de reposição, 

enquanto ela continuaria sendo viabilizada pelo registro do veículo como objeto 

único.  

  

4 POTENCIAIS REFLEXOS POSITIVOS NA FLEXIBILIZAÇÃO DA LPI 

  

4.1 Aumento nas opções de seguro de veículos e redução de custos aos 

consumidores por meio de utilização de peças de reposição 

 

 Antes de discutir a utilização de autopeças de reposição do mercado 

secundário no reparo de avarias e manutenção dos veículos, é importante refletir 

sobre a sua funcionalidade técnica e qualitativa.  Como o Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) ainda não estudou o assunto, o 

presente estudo utilizará como referência a Entidade Certificadora Americana 

denominada Certified Automotive Parts Association (CAPA)92, e a Associação de 

Seguradoras Americanas denominada Alliance of American Insurers93.  

 
92 A CAPA é uma entidade independente, sem fins lucrativos, estabelecida em 1987 para atender 
interesse público, e tem por finalidade realizar e supervisionar programas de testagem para assegurar 
a adequação e qualidades de peças de reposição automotivas. Desde então, a CAPA se tornou a 
autoridade reconhecida na indústria automotiva americana pela qualidade e segurança de autopeças 
de colisão utilizados na reparação de veículos92. Para ter uma ideia da atuação da CAPA, mais de 
95 milhões de autopeças de reposição no mercado americano já obtiverem o “Certificado CAPA”,  no 
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 Em 2002, a CAPA realizou testagem para aferir a qualidade de 1.907 

autopeças originais no mercado americano, fabricadas pelas montadoras ou 

fabricantes terceirizados por elas, chegando à conclusão que aproximadamente 50% 

do total não atendia às especificações da entidade. Já a Alliance of American 

Insurers realizou uma pesquisa sobre o preço médio de autopeças originais, 

fabricadas por montadoras ou fabricantes terceirizados por estas, concluindo que as 

peças originais eram aproximadamente 60% mais caras que as autopeças dos 

fabricantes independentes. Este estudo ficou mundialmente famoso ao demonstrar 

que o custo para construir um veículo Toyota Corolla, utilizando apenas peças 

fabricadas e comercializadas pela própria montadora, seria superior a cem mil 

dólares, enquanto um veículo zero quilômetro custaria vinte e cinco mil dólares. 

 Os estudos conduzidos pelas entidades acima mencionadas chamaram a 

atenção das seguradoras americanas. Baseado nos testes de confiabilidade e 

qualidade das autopeças fabricadas pelas empresas do mercado secundário, assim 

como a certificação feita pela CAPA, as seguradoras americanas passaram a utilizar 

tais autopeças no reparo de veículos segurados objeto de colisões. Os segurados 

incialmente insatisfeitos com a não utilização das peças originais ingressaram ações 

judiciais contra as seguradoras, exigindo a utilização de peças originais94. 

Entretanto, as seguradoras têm obtido decisões importantes em muitos estados 

americanos, como no estado de Illinois, onde a Suprema Corte do referido estado, 

em julgamento de ação coletiva no caso Avery v. State Farm Mut. Auto. Ins. Co. 835 

N.E.2d 801 (III.2005)95, reconheceu como legítima e legal a prática das seguradoras 

em utilizar autopeças fabricadas por empresas do mercado secundário, não sendo 

obrigadas a utilizar as autopeças fabricadas pelas montadoras. Esta decisão foi 

bastante relevante pelo fato de a State Farm ser a maior seguradora dos Estados 

 
intuito de certif icar que autopeça de reposição atendeu elevado padrão de qualidade. Maiores 
informações em: CAPA. Certified Automotive Parts Association. Disponível em:  
https://www.capacertified.org/about-capa/overview/ Acesso em: 23 out. 2018.  
93 Em 2004, a Alliance of American Insurers realizou a fusão com a National Association of 
Independent Insurers, criando uma nova organização denominada Property Casualty Insurers 
Association of America (PCI), que, atualmente, representa 60% do mercado de seguradoras nos 
Estados Unidos. Maiores informações em: PCI. Property Casualty Insurers Association of 
America. Disponível em: http://www.pciaa.net/pciwebsite/cms/content/viewpage?sitePageId=55493  
Acesso em: 23 out. 2018.  
94 As autopeças fabricadas pelas montadoras ou empresas terceirizadas por eles também são 
denominadas, em inglês: Original Equipment Manufactured (OEM). 
95 A íntegra da decisão: ILLINOIS SUPREME COURT. Avery v. State Farm Mut. Auto. Ins. Co.  835 
N.E.2d 801 (III.2005). Disponível em: <https://www.courtlistener.com/opinion/2001572/avery-v-state-
farm-mut-auto-ins-co/>. Acesso em: 18 out. 2018. 

https://www.capacertified.org/about-capa/overview/
http://www.pciaa.net/pciwebsite/cms/content/viewpage?sitePageId=55493
https://www.courtlistener.com/opinion/2001572/avery-v-state-farm-mut-auto-ins-co/
https://www.courtlistener.com/opinion/2001572/avery-v-state-farm-mut-auto-ins-co/
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Unidos de acordo com a Standard & Poor’s Global Marketing Intelligence96. A partir 

da referida decisão judicial, outras seguradoras e fabricantes de autopeças do 

mercado secundário foram encorajados a ingressar com outras ações coletivas em 

outras estados americanos. 

 Atualmente, nos Estados Unidos, 35 estados já possuem decisões judiciais 

que permitem às seguradoras a utilização de autopeças fabricadas por empresas do 

mercado secundário na reparação de veículos objeto de colisão, ou, seja, já 

admitem a utilização de peças não fabricadas pelas montadoras ou empresas 

terceirizadas por elas. Do total de 35 estados, 31 deles requerem que as 

seguradoras divulguem uma declaração97 com a descrição das autopeças fabricadas 

pelo mercado secundário98; 20 estados requerem que as seguradoras identifiquem 

as empresas fabricantes das autopeças do mercado secundário; 13 estados 

requerem que as autopeças do mercado secundário sejam classificadas como 

“parecidas em tipo e qualidade” em relação às autopeças fabricadas pelas 

montadoras e empresas terceirizadas; e 6 estados requerem o consentimento do 

segurado antes da seguradora utilizar as autopeças fabricadas pelo mercado 

secundário99. 

 
96 ZAWACKI, Tim. Insurance 2018 US Property Casualty Insurance Market Report. S&P Global 
Market Intelligence, 26 out. 2018. Disponível em: 
<https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/blog/2018-us-property-casualty-
insurance-market-report>. Acesso em: 23 out. 2018. 
97 A legislação do Estado americano do Arkansas é uma das quais exige a declaração na hipótese de 
utilização de autopeças fabricadas pelo mercado secundário. De acordo com o Arkansas Code, 4-90-
307. Insurance, as seguradoras que pretendem utilizar autopeças do mercado secundário 
(aftermarket) devem divulgar aos segurados, por escrito, tanto na apólice de seguro ou em um 
adesivo afixado à apólice de seguro, a seguinte informação em letra não menor que fonte 10:  “No 
reparo do seu veículo automotor sob as condições de cobertura de reparo a danos f ísicos desta 
política, nós podemos requerer ou especificar o uso de autopeças não fabricadas pela montadora.  
Estas peças devem atender o mínimo de igualdade em termos de encaixe, qualidade, performance e 
garantia em relação à autopeça original substituída”. A seguir, a transcrição f iel da legislação 
americana, no idioma inglês: “4-90-307. Insurance. Every insurer that writes motor vehicle insurance 
and that intends to require or specify the use of aftermarket parts must disclose to its policyholders in 
writing, either in the policy or on an attached sticker, the following information in no smaller than 10 -
point type: “IN THE REPAIR OF YOUR COVERED MOTOR VEHICLE UNDER THE PHYSICAL 
DAMAGE COVERAGE PROVISIONS OF THIS POLICY, WE MAY REQUIRE OR SPECIFY THE USE 
OF MOTOR VEHICLE PARTS NOT MADE BY THE ORIGINAL MANUFACTURER. THESE PARTS 
ARE REQUIRED TO BE AT LEAST EQUAL IN TERMS OF FIT, QUALITY, PERFORMANCE, AND 
WARRANTY TO THE ORIGINAL MANUFACTURER PARTS THEY REPLACE”. (UNITED STATES. 
2010 Arkansas Code; Title 4 - Business and Commercial Law; Subtitle 7 - Consumer Protection; 
Chapter 90 – Automobiles; Subchapter 3 - Af termarket Crash Parts; § 4-90-307 - Insurance.  Justia 
US Law. Disponível em: <https://law.justia.com/codes/arkansas/2015/title-4/subtitle-7/chapter-
90/subchapter-3/section-4-90-307>. Acesso em: 23 out. 2018. 
98 As autopeças fabricadas pelo mercado secundário também são denominadas, em inglês,  como: 
Non Original Equipment Manufactured (Non-OEM). 
99 WICKERT, Gary L. and COZ, Jacob.  Claims Journal, 5 out. 2017. Disponível em:  
<https://www.claimsjournal.com/news/national/2017/10/05/280887.htm.>. Acesso em: 23 out. 2018.  

https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/blog/2018-us-property-casualty-insurance-market-report
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/blog/2018-us-property-casualty-insurance-market-report
https://law.justia.com/codes/arkansas/2015/title-4/subtitle-7/chapter-90/subchapter-3/section-4-90-307
https://law.justia.com/codes/arkansas/2015/title-4/subtitle-7/chapter-90/subchapter-3/section-4-90-307
https://www.claimsjournal.com/news/national/2017/10/05/280887.htm
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 Alguns efeitos da flexibilização de utilização de autopeças do mercado 

secundário foi o aumento nas opções de contratação de seguros por parte dos 

segurados, podendo os consumidores optarem, a seu critério, pela utilização das 

autopeças denominadas OEM - exclusivamente fabricadas pelas montadoras ou 

empresas terceirizadas por estas – ou optar pela utilização de autopeças fabricadas 

por empresas do aftermarket – mercado secundário. Os segurados têm tanto a 

opção de já escolher a modalidade do seguro no momento da contratação, assim 

como optar pela contratação genérica, escolhendo pela utilização das peças OEM 

ou aftermarket, apenas na ocorrência do sinistro, colisão do veículo, recebendo os 

orçamentos das duas opções das autopeças de reposição100.  

 No Brasil, as seguradoras parecem seguir entendimento similar ao das 

seguradoras no mercado americano. Em recente esclarecimento público emitido 

pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), órgão federal de fiscalização 

do setor, em agosto de 2019, por meio da Carta Circular Eletrônica nº 

1/2019/SUSEP,101 ao mercado de seguros, referida instituição menciona sua 

concordância e autorização de uso de autopeças do mercado secundário, ou seja, 

autopeças não fabricadas pelas montadoras ou empresas por ela terceirizadas, na 

reparação de danos parciais de automóveis segurados. Por outro lado, as 

seguradoras devem, em todos os casos de utilização de peças não originais, ou 

seja, aquelas fabricadas pelo aftermarket, comunicar para o consumidor, de forma 

clara, na proposta de seguro ou condições comerciais, devendo ficar explícito ao 

consumidor em quais componentes poderão ser utilizados os diferentes tipos de 

peças.  

 O esclarecimento acima mencionado foi realizado após a divulgação do 

parecer jurídico nº 00104/2019/COAFIPFE-SUSEP-SEDE/PGF/AGU pela 

 
(Esse é um dos principais veículos de comunicação dos Estados Unidos especializados no setor de 
seguros).  
100 A própria seguradora State Farm, mencionado no processo judicial da Suprema Corte do estado 
americano de Illinois, oferece às opções de seguro e contratação de peças OEM ou do af termarket . 
(STATE FARM. Disponível em: <https://www.statefarm.com/claims/claims-help/auto/replacement -
parts>. Acesso em: 23 out. 2018).  A seguradora, em questão, também menciona em seu website que 
as autopeças utilizadas na reparação dos veículos são certif icadas pela CAPA  – mencionada 
anteriormente neste trabalho – e adicionalmente por outra agência certif icadora denominada NSF 
International. 
101 O esclarecimento da SUSEP foi feito mediante publicação da Carta Circular Elet rônica nº 
1/2019/SUSEP. (BRASIL. Carta Circular Eletrônica nº 1/2019/SUSEP.  Seguro Automóvel – 
utilização de peças nos sinistros de danos parciais. Disponível em: 
<http://www.susep.gov.br/setores-
susep/noticias/noticias/Carta%20Circular%20Eletronica%20SUSEP%201%202019.pdf/view>. Acesso 
em: 23 out. 2018). 

https://www.statefarm.com/claims/claims-help/auto/replacement-parts
https://www.statefarm.com/claims/claims-help/auto/replacement-parts
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Procuradoria Geral Federal à SUSEP, no qual houve a manifestação de ausência de 

impedimento regulatório quanto à utilização de peças novas, originais ou não, 

nacionais ou importadas, ou mesmas usadas no âmbito da Lei nº 12.977/2014. Em 

suma, o parecer jurídico emitido pela Procuradoria Geral Federal à SUSEP concluiu 

que, nos termos do art. 21 do CDC (Lei nº 8.078/90), caberia ao consumidor a 

autorização de peças não originais que mantenham as especificações técnicas dos 

fabricantes: 

 

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.102 

 

 À época da divulgação da Carta Circular Eletrônica nº1/2019/SUSEP, em 

agosto de 2019, o então diretor da SUSEP, Sr. Rafael Scherre, esclareceu que a 

autarquia objetivava trazer segurança jurídica para o mercado, e, dessa forma, 

ampliar a concorrência e a oferta de produtos de seguros aos consumidores103. Em 

entrevista à mídia especializada, o diretor da SUSEP ainda mencionou que a medida 

poderia ter um impacto de redução de pelo menos 10% no custo do seguro e 

ampliar a base de veículos cobertos peça proteção no país, que seria, atualmente, 

inferior a 30% da frota circulante. A seguir, há a transcrição de parte da entrevista 

concedida pelo diretor da SUSEP à mídia especializada:  

 

Hoje, o mercado é muito centrado no seguro tradicional, que utiliza 
amplamente peças genuínas, muito mais caras, para efetuar os 
reparos cobertos em apólice. Tem havido tentativas de as 
seguradoras lançarem produtos específicos, usando peças paralelas, 
porém esbarram em ações judiciais. Queremos dar a segurança 
jurídica necessária às seguradoras, de forma que surjam 
gradualmente opções mais diversificadas e baratas.104 

 
102 BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivi l_03/leis/l8078compilado.htm 
Acesso em: 23 out. 2018. 
103 SUSEP. SUSEP emite parecer jurídico sobre a utilização de peças nos sinistros  dos seguros de 
automóveis. Notícias, 22 ago. 2019. Disponível em: 
<http://www.susep.gov.br/setores-susep/noticias/noticias/susep-emite-carta-
circularcomesclarecimento-sobre-pecas-utilizadas-em-seguros-de-automoveis>. Acesso em: 23 out.  
2018. 
104 UOL CARROS. O seguro do seu carro pode baixar mais de 10% com peça paralela; veja 
como. Disponível em: <https://www.uol.com.br/carros/noticias/redacao/2019/08/22/susep-avaliza-
uso-de-pecas-paralelas-para-reduzir-preco-do-seguro-do-carro.htm>. Acesso em: 23 out. 2018. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.078-1990?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.susep.gov.br/setores-susep/noticias/noticias/susep-emite-carta-circularcomesclarecimento-sobre-pecas-utilizadas-em-seguros-de-automoveis
http://www.susep.gov.br/setores-susep/noticias/noticias/susep-emite-carta-circularcomesclarecimento-sobre-pecas-utilizadas-em-seguros-de-automoveis
https://www.uol.com.br/carros/noticias/redacao/2019/08/22/susep-avaliza-uso-de-pecas-paralelas-para-reduzir-preco-do-seguro-do-carro.htm
https://www.uol.com.br/carros/noticias/redacao/2019/08/22/susep-avaliza-uso-de-pecas-paralelas-para-reduzir-preco-do-seguro-do-carro.htm
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 Conforme pode ser verificado acima, parece haver um entendimento uníssono 

das seguradoras quanto à viabilidade de utilização de peças não originais (não 

fabricadas pelas montadoras), no sentido de aumentar as opções de escolha do 

consumidor e fomentar a concorrência no mercado de seguros. Não obstante o 

posicionamento da Procuradora Geral Federal e da SUSEP, quanto à 

permissividade de utilização de peças não originais na reparação de veículos pelas 

seguradoras, a concorrência pretendida por elas somente seria plena mediante uma 

maior abertura do mercado secundário de autopeças, sem as atuais restrições legais 

impostas pela LPI no que tange a proteção conferida pelos desenhos industriais às 

autopeças de reposição. Assim, se houvesse maior flexibilização em relação aos 

registros de desenhos industriais aplicáveis às autopeças, os consumidores 

poderiam experienciar, com maior efetividade, os reflexos concorrenciais positivos 

no mercado de seguros. 

 

4.2 Estímulo à concorrência no fornecimento de peças de reposição após o 

término do prazo de garantia dos veículos 

 

Uma das obrigações dos fabricantes é fornecer aos consumidores as peças 

de reposição enquanto fabricarem ou importarem tais produtos. Após o período de 

fabricação, ele deve ofertar a peça por razoável período de tempo, conforme dispõe 

o artigo 32 do CDC (Lei nº 8.078/90): 

 

Art. 32. Os 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.105 
 

 A parte mais controversa do artigo 32 do CDC está em seu parágrafo único, 

uma vez não há a definição expressa e clara sobre qual o período o fabricante deve 

ofertar os componentes e peças de reposição após interromper a produção ou 

importação de determinado produto.  

 
105 BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivi l_03/leis/l8078compilado.htm 
Acesso em: 23 out. 2018. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.078-1990?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
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 Essa obrigação do CDC, aliada à dinâmica de lançamentos de novas versões 

em curto espaço de tempo, representa um verdadeiro fardo para as montadoras, 

uma vez que gera custos adicionais relativos à estocagem de peças, recursos 

humanos e infraestrutura. 

Na prática, as montadoras priorizam a fornecimento de peças para os 

veículos que estão em linha de produção e/ou ainda estão cobertos pelo prazo da 

garantia contratual fornecidas por elas.  

Assim que determinado modelo de veículo deixa ser fabricado pelas 

montadoras ou não há mais a necessidade de fornecimento de autopeças para 

cumprimento da garantia contratual, as montadoras reduzem drasticamente a 

fabricação e fornecimento de tais autopeças.  

Desta forma, há um desabastecimento do mercado secundário de autopeças 

para veículos fora da garantia contratual, e, por outro lado, há a restrição legal da 

LPI de que fabricantes independentes produzam e comercializem referidas 

autopeças. 

Caso a registrabilidade de desenho industrial não fosse aplicável às 

autopeças de reposição no mercado secundário, as montadoras se beneficiariam de 

redução em seus custos de logística, armazenagem e pessoal, uma vez que poderia 

ter maior número de opções para desenvolver fornecedores por meio dos FIAPs, em 

parceria com as montadoras, que ficariam encarregados de fabricar peças e 

componentes de veículos que deixaram de ser fabricados ou importados, além das 

montadoras se manterem em conformidade com a obrigação legal disposta no artigo 

32 do CDC.  

Além disso, as montadoras de veículos poderiam ser adicionalmente 

beneficiadas com a redução de estoque obsoleto junto aos concessionários, o que 

reduziria a exposição de riscos das montadoras em relação ao pagamento de 

indenização no caso de fechamento das concessionárias, nos termos da art. 24 da 

Lei Ferrari (Lei 6.729/79), que prevê a reaquisição, pelas montadoras, não apenas 

do estoque de veículos, mas de todos os implementos e componentes novos pelo 

preço de venda ao consumidor106. 

 
106 Art. 24, inciso I, da Lei 6.729/79: I – readquirindo-lhe o estoque de veículos automotores, 
implementos e componentes novos, peço preço de venda ao consumidor, vigente na data de 
rescisão contratual.  
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Ademais, poderia haver estímulo à concorrência no mercado secundário de 

autopeças, uma vez que um maior número de FIAPs poderiam competir entre si. 

Portanto, o ideal seria as FIAPs não terem restrição na fabricação e comercialização 

das peças e componentes automotivos de reposição, em especial, aqueles 

chamados de “peças e componentes de colisão”, já explicados neste trabalho. 

 

5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE LEGE FERENDA 

 

O caso Anfape proporcionou discussões de alto nível a respeito dos direitos 

de propriedade industrial e sua interseção com o direito concorrencial, tais como 

mercado relevante, abuso de direito, efeito lock-in, dentre outros. Naturalmente, 

diante da complexidade do caso, ocorreram divergências entre os próprios 

conselheiros do CADE, até mesmo pelo processo ter transcorrido por longo período, 

ocorrendo alterações de seus conselheiros.  

Adicionalmente, o presente trabalho trouxe questões de ordem operacional e 

prática aplicáveis ao setor automotivo, sejam elas por imposição comercial das 

montadoras por meio de contratos de concessão e políticas ou por imposição legal 

da Lei Ferrari. 

Ao final do trabalho, destacou-se potenciais oportunidades e benefícios que 

eventual flexibilização da LPI poderia trazer ao setor de autopeças de reposição. 

Neste sentido, também haveria oportunidades e benefícios concorrenciais, de forma 

geral, a demais setores de peças de reposição ou refis, incluindo, mas não se 

limitando, ao setor de bens de consumo, como celulares, motocicletas, capsulas de 

café, e cartuchos de impressoras.  

Um ponto importante que há de ser destacado no caso Anfape diz respeito a 

afirmação e consolidação do CADE no julgamento de questões concorrências que 

possuem intersecção com propriedade industrial. Tal questão foi confirmada pelo 

próprio INPI por meio de nota técnica no curso do Procedimento Administrativo. Ou 

seja, houve a confirmação de que o CADE é o órgão competente para avaliar 

questões concorrências envolvendo direitos de propriedade industrial, enquanto, por 

outro lado, cabe ao INPI exclusivamente avaliar a aplicabilidade da LPI na 

concessão de registros de propriedade industrial.  

 



63 

 

 

Neste contexto, o caso Anfape tem fundamental importância para conferir 

segurança jurídica à preservação de direitos de propriedade industrial, sem, 

contudo, abdicar da ótica e análise concorrencial na manutenção do equilíbrio 

destes direitos constitucionais.   

Assim, o caso Anfape, além de expor as complexidades relacionadas à 

intersecção entre direitos de propriedade intelectual e direito concorrencial, 

apresenta também a oportunidade de potenciais benefícios mediante flexibilização 

da LPI no que tange a registrabilidade de desenhos industriais não somente 

aplicáveis às autopeças de reposição, mas às peças de reposição em geral, motivo 

pelo qual o presente estudo apresentará, a seguir, a proposta de lege ferenda à LPI. 

  

5.1 Proposta de alteração da LPI no que se concerne aos desenhos industriais 

 

Feitas as considerações acima, o presente estudo pretende propor alteração 

do art. 100 da LPI, visando estabelecer que os peças de reposição de bens de 

consumo em geral, que possuem caráter meramente funcional, incluindo autopeças 

de reposição, não seriam registráveis como desenho industrial. 

Desta forma, a proposta de lege ferenda, mediante projeto de lei, teria por 

objetivo incluir o inciso “III” ao artigo 100 da LPI, que passaria a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

Art. 100. Não é registrável como desenho industrial: 
 
I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que of en da a 
honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de 
consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de 
respeito e veneração; 
II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela 
determinada essencialmente por considerações técnicas ou 
funcionais; 
III – as peças de reposição de bens de consumo em geral, que 
possuem caráter essencialmente funcional, incluindo, mas não se 
limitando, às peças e itens necessários para manutenção e/ou 
correto funcionamento de bens de consumo, tais, como, peças de 
veículos automotores e de motocicletas.107 

 

 
107 BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm Acesso em: 
12 out. 2018. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.279-1996?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm


64 

 

 

A alteração legislativa teria como justificativas os motivos explicitados no 

Capítulo 4 deste trabalho, incluindo, mas não se limitando, aos seguintes objetivos: i) 

viabilizar novas opções de seguro e redução de custos aos consumidores por meio 

de utilização de peças de reposição fabricadas pelos FIAPs; ii) viabilizar o direito de 

escolha dos consumidores no que tange às autopeças de reposição, assim como 

tornar executável o direito de reparação mediante utilização de peças de reposição 

não originais, nos termos do CDC; iii) desonerar as montadoras da fabricação de 

peças de reposição pelo período posterior ao término da fabricação ou importação 

dos veículos, mediante fomento e incentivo a fabricação de tais peças pelos FIAPs, 

assim como mitigar custos e prejuízos financeiros com recompra de autopeças 

obsoletas nos termos da Lei Ferrari (Lei 6.729/79), e iv) desestimular os furtos e 

roubos de veículos para revenda de autopeças de reposição no mercado ilegal, 

contribuindo para diminuição da violência e bem estar social, uma vez que as 

autopeças de reposição poderiam ter preços mais competitivos e reduzidos em 

relação às autopeças essencialmente fabricadas pelas montadoras. 
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