
ecnológica, tend m a gozar de maior 
ntitruste brasileira fl ex ib iliza o exame 
sua potencialidade para a promoção 

co de situações nas quais o d isti ntos 
clual e da defesa da concorrência po
ninado na obra, de transaçào judicial 
lologada pelo juiz do feito, que produ
.ores, em razão do tratamento dado a 

'riedade intelectual. 

lOS casos em que o li ce nciamento da 
.buso de posição econômica. Afinal, o 
!nto: um mero abuso de direito ou um 

livro de Brancher vem complemen
dedicado às repercussões do ab uso de 

(ional que envolve tecnologias; outro 
:;prudência nacional sobre a matéria. 

Uvas econômicas otimistas. A transna
~ência tecnológica, a inclusão digital, a 
ofim, os destinos do País dependerão, 
ividade e da ousadia de nossos empre
ambém, em larga medida, de aparado 
sutis garantias tanto de um mercado 
lropriedade intelectuaL Os temas tra 
léditos na literatura jurídica nacional, 
ara a contínua elevação das discussões 
inovação tecnológica e a liberdade de 

aba lho - aprovado com aplausos por 
ores Fábio Ulhôa Coelho, Carlos Ari 
.ul Veiga da Rocha - , orgulhoso por ter 
para o êxito da empreitada, atribuível 
Paulo Brancher. 
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