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RESUMO  

 

Furtado, R.D. Abuso de posição dominante no Mercosul e na União Européia: uma 
análise da concorrência e seus efeitos.[dissertação de mestrado]. Programa de Pós-
graduação em Direito – PUC – São Paulo -2011 

 

O direito da concorrência nasceu nos Estados Unidos decorrente da necessidade de 

coibir a formação de cartéis e o abuso de concentrações de poder econômico e de 

mercado. Desde então, legislações de outros Estados também incorporaram o direito 

antitruste em seus ordenamentos jurídicos com o escopo de zelar por uma 

concorrência mais justa e lícita, moldando-se assim aos tempos atuais. 

Não foi diferente no Brasil, começando na década de 1930 até os nossos dias com a 

Lei n° 8.884/94, a chamada Lei Antitruste Brasileira. Esta lei marca o início do Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência, que apesar de muito criticado tenta exercer o 

seu papel de zelar por uma concorrência benéfica à sociedade. 

Discorre-se sobre o que seja posição dominante e seu abuso no contexto legislacional 

tanto interno quanto externo. Adentra-se então nos blocos econômicos do Mercosul e 

da União Européia com uma análise da concorrência dos Estados em ambos os blocos 

e especificamente em determinados  países. 

Por fim, faz-se uma comparação entre os blocos econômicos, desde o princípio de 

suas formações, passando pelo papel de integração até a supranacionalidade. Analisa-

se os problemas encontrados e suas possíveis soluções para um Mercado Comum 

satisfatório no Mercosul, seguindo os moldes da União Européia. 

 

Palavras-chave: concorrência, abuso de posição dominante, Mercosul, União Européia. 

 



ABSTRACT 

Furtado, R.D. Abuse of dominat position in Mercosur and the European Union: an 
analysis of competition and its effects. [dissertation]. Post graduate program in Law– 
PUC – São Paulo -2011 

 

Competition law was created in the United States due to the need to curb cartels and 

abuse of concentration of economic and market power. Since then, other countries have 

also incorporated the antitrust law in their jurisdictions, with the aim of ensuring a more 

just and lawful competition, thus shaping our times.  

It was no different in Brazil, beginning in the 1930s to the present day with Law number 

8.884/94, the so called Brazilian antitrust law. This bill marks the beginning of the 

Brazilian system for protection of the competition, which although much criticized, 

attempts to exercise its role of ensuring a competitive benefit to society. 

In this dissertation we discourse about what is dominant position and its abuse in the 

legislational context, both internal and external. We proceed with an analysis of the 

competition in  Mercosur and the European Union economic blocks. 

Finally we compare both economic blocks since their beginnings, going through their 

integrational role until supranationality. We analyze the problems encountered and 

possible solutions to a satisfactory Mercosur Common market, along the lines of the 

European Union. 

 

Keywords: competition, abuse of dominant position, Mercosur, European Union  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O comércio mundial evoluiu significativamente, principalmente após a 

Segunda Grande Guerra, e os países não se encontram mais isolados como no 

início da mercantilização. A economia apresenta papel fundamental para o 

crescimento social e financeiro de um Estado, de uma região e de um povo.  

Com a globalização os agentes econômicos expandiram-se cada vez 

mais, notadamente através de empresas transnacionais, que atuam no 

mercado internacional com uma imensa fome de concorrência. Em 

conseqüência deste poder econômico, estas passaram a ditar suas próprias 

regras e condições para com seus produtos e serviços, ocorrendo então atos e 

práticas desleais ao comércio, e mais ainda, ao consumidor.  

O Direito da Concorrência, ramo do Direito Econômico, tem como 

fundamentos a livre iniciativa e a livre concorrência, possibilitando que qualquer 

pessoa, seja física ou jurídica, possa ingressar no comércio tanto interno 

quanto no exterior. Cabe ao Estado estabelecer regras claras e rígidas para a 

defesa da concorrência, pois no fim do ciclo comercial encontra-se o 

consumidor, vulnerável e frágil ante às empresas transnacionais.  

Deve-se salientar que concorrência, em sentido amplo, significa 

competição, disputa ou mesmo rivalidade entre dois ou mais antagonistas. 

Porém na seara do direito concorrencial este termo adquire novos significados: 

lesar o empresário concorrente, causar prejuízo a outrém através de abuso de 

poder econômico.  Abuso este que no Direito da Concorrência tem um 

elemento próprio, o chamado abuso de posição dominante.  

Na legislação antitruste encontramos os elementos que caracterizam 

esse abuso. Este trabalho tem por objetivo definir o que seja abuso de posição 

dominante, visto que as legislações em vigor não o descrevem, apenas 

tipificam este elemento tão importante do direito Concorrencial. Analisaremos 

desde seu fundamento econômico, que se encontra na Constituição Federal de 

1988, passando pela lei antitruste nacional, até a legislação européia.  
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Em termos de regulação concorrencial a União Européia encontra-se 

muito além de nós, países do Mercosul. Portanto, avaliaremos o abuso de 

posição dominante no direito da Concorrência na Comunidade Econômica 

Européia, para em seguida fazermos uma análise comparativa com a 

legislação em vigor no Mercosul. Por fim, concluiremos avaliando as ligações 

entre o Direito da Concorrência e a Globalização. 
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2. O Direito da Concorrência no Brasil 

2.1 A origem do Direito da Concorrência 

 As Revoluções Francesa e Americana tinham como bases a livre 

concorrência e a livre iniciativa, introduzindo assim uma corrida para o livre 

comércio e o crescimento das cidades. Com a Revolução Industrial iniciou-se a 

produção em grande escala, com mão-de-obra abundante e salários 

extremamente baixos, surgindo então os grandes conglomerados industriais. O 

crescimento da indústria por intermédio da produção em larga escala e o 

aparecimento de uma enorme demanda no mercado fez com que a sociedade 

empresarial crescesse cada vez mais no final do século XIX. 

 Nos Estados Unidos empresas visando um lucro maior compravam suas 

concorrentes e se associavam a outras, formando assim os chamados cartéis. 

Estes são constituídos por grupos de empresas com o fim de adquirir posição 

dominante em diversos segmentos do comércio, tendo como objetivo principal 

controlar os setores mais importantes da economia. 

 Em virtude destes acontecimentos, foram estabelecidas leis para coibir 

este tipo de manipulação empresarial. Foi então que em 1890 surgiu nos 

Estados Unidos o Sherman Antitrust Act, a primeira lei de defesa da 

concorrência. Posteriormente, em 1914 o Clayton Act complementou alguns 

pontos referentes à lei de 1890. O segundo país a promulgar uma lei de 

concorrência foi a Austrália, em 1906, o Australian Industries Preservation Act. 

 A origem do termo antitruste é fornecida por Fábio Nusdeo1: 

 Cunhou-se naquela época um outro nome para designar tais 

normas: lei ou legislação antitruste, até agora utilizado 

mundialmente como sinônimo para as leis de tutela da 

concorrência. A razão é muito simples. É que na seção I do 

Sherman Act fazia-se alusão explícita ao trust como uma das 

possíveis formas de se falsear ou eliminar a concorrência nos 

mercados interestaduais e, como sabido, o trust é um instituto do 

Direito Civil proveniente do Direito Romano (fidúcia), o qual foi 
                                                            
1 SADDI, Jairo (org.) Fusões e Aquisições: Aspectos jurídicos e econômicos. São Paulo: Editora IOB, 2002, 
p. 336. 
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obrigado diretamente pelo sistema da common law na Inglaterra 

e, posteriormente, nos Estados Unidos, onde manteve a mesma 

nomenclatura. 

 A defesa concorrencial fortaleceu-se após a Segunda Guerra Mundial, 

pois as economias mais potentes viram no direito da concorrência um 

mecanismo para limitar o poder econômico dos grandes conglomerados 

industriais. Nasciam assim as leis de defesa da concorrência no mundo, 

principalmente na Europa. Na Alemanha Ocidental as primeiras leis sobre livre 

concorrência e repressão a cartéis surgiram nos anos 50. Em 1957 os países 

europeus de economia dominante assinaram o Tratado de Roma, que se 

referia à política básica de defesa da concorrência. 

 Atualmente quando um país se propõe a escrever e promulgar uma lei 

de defesa da concorrência, esta basear-se-á na lei dos Estados Unidos ou 

principalmente da União Européia, considerada hoje a mais evoluída.  

 Efetivamente existem enormes diferenças entre os mercados 

desenvolvidos e aqueles de países em desenvolvimento, principalmente no 

tocante à participação do Estado enquanto regulador. Nestes o Estado pode 

fixar as premissas necessárias para o desenvolvimento de seus mercados 

internos, podendo, inclusive, proteger ou beneficiar alguns setores da 

economia em detrimento de participantes estrangeiros ou de outros setores da 

mesma economia, no sentido de fortalecer determinadas empresas nacionais, 

a fim de prepará-las para a concorrência internacional ampla.2 

 Em virtude dos mercados internos estarem cada vez mais 

transformando-se em mercados globais, torna-se clara a necessidade de 

legislações de defesa da concorrência tanto dos consumidores quanto dos 

próprios empresários.  

 

 

 

                                                            
2  FINKELSTEIN,  Cláudio.  A  dimensão  e  o  controle  internacional  do  comércio  local.  In  Comércio 
Internacional e Tributação. TORRES, Heleno Tavares (org.). São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 67 
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2.2.  Histórico no Brasil 

 Foi a partir da Constituição de 1937, no regime do Estado Novo do então 

presidente Getúlio Vargas, que o Brasil iniciou uma política pública para 

normatizar a defesa da concorrência, com a intervenção direta do Estado como 

protetor da economia popular. 

 Nas décadas de 30 e 40 havia imensa instabilidade econômica no país 

em virtude das Grandes Guerras e da queda da Bolsa de Nova York em 1929. 

Não só o Brasil encontrava-se em crise, mas também todos os países que 

apresentavam uma sociedade cada vez mais burocrática e menos funcional, 

com isto formando uma economia menos produtiva e rentável. Com a queda do 

preço das exportações, os mercados interno e externo passavam por grandes 

dificuldades financeiras. 

 Surge então um despertar para a indústria nacional, com a iniciativa do 

próprio governo, que passou a inaugurar e investir em grandes empresas de 

cunho nacional. Com isso, além de incentivar a indústria brasileira, reduzir-se-

iam também as importações. 

 Na Constituição de 1937, nota-se o dispositivo do art. 135, a qual diz: 

 “Na iniciativa individual, no poder de criação de organizações e de invenção do 

indivíduo, exercido nos limites do bem público, funda-se a riqueza e a prosperidade 

nacional. A intervenção do Estado no domínio econômico só se legitima para suprir as 

deficiências da iniciativa individual e coordenar os fatores de produção, de maneira a 

evitar ou resolver os seus conflitos e introduzir no jogo das competições individuais o 

pensamento dos interesses da Nação, representados pelo Estado. A intervenção no 

domínio econômico poderá ser mediata ou imediata, revestindo a forma do controle, 

do estímulo e da gestão direta.” 

 E seguindo o mesmo caminho, o art. 141 diz: 

 “A lei fomentará a economia popular, assegurando-lhe garantias especiais. Os 

crimes contra a economia popular são equiparados aos crimes contra o Estado, 

devendo a lei cominar-lhes penas graves e prescrever-lhes processos e julgamentos 

adequados à sua pronta e segura punição” 
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 Com a Constituição de 1937, os empresários da época reivindicavam 

menos intervenção do Estado em seus negócios e mais incentivo de capital 

estatal em suas empresas, iniciando-se a defesa da concorrência. Tendo como 

base o art. 141, foi editado o Decreto-lei n° 869, de 18 de novembro de 1938, 

normatizando crimes contra a economia popular, sendo esta a primeira 

legislação brasileira antitruste. 

 Ao mesmo tempo, o art. 141 do texto constitucional brasileiro de 1937 

colocava como princípio a proteção à economia popular. Regulamentando o 

referido dispositivo, veio o Decreto-lei 869, de 18 de novembro de 19383, em 

muitos de seus aspectos já uma lei antitruste. Note-se que o primeiro diploma 

brasileiro antitruste surge com uma função constitucional bastante definida, 

buscando a tutela da economia popular e, portanto, precipuamente, do 

consumidor4. 

 Em 1945 é editado o Decreto-lei n° 7.666, de 22 de junho, por influência 

de Agamenon Magalhães, parlamentar e ministro no governo de Getúlio 

Vargas. Há nítida referência ao protecionismo nacional coibindo práticas 

abusivas do poder econômico privado, dando ênfase à proteção e soberania 

                                                            
3 DECRETO‐LEI N° 869/38: 

Art. 1º Serão punidos na forma desta lei os crimes contra a economia popular, sua guarda e seu 
emprego. 

Art. 2º São crimes dessa natureza: 

I, destruir ou inutilizar, intencionalmente e sem autorização legal, com o fim de determinar alta 
de preços, em proveito próprio ou de terceiro, matérias primas ou produtos necessários ao consumo do 
povo ; 

II,  abandonar  ou  fazer  abandonar  lavouras  ou  plantações,  suspender  ou  fazer  suspender  a 
atividade  de  fábricas,  usinas  ou  quaisquer  estabelecimentos  de  produção,  ou meios  de  transporte, 
mediante indenização paga pela desistência da competição; 

III, promover ou participar de consórcio, convênio, ajuste, aliança ou fusão de capitais, com o fim 
de  impedir ou dificultar, para o efeito de aumento arbitrário de  lucros, a concorrência em matéria de 
produção, transporte ou comércio; 

IV,  reter  ou  açambarcar  matérias  primas,  meios  de  produção  ou  produtos  necessários  ao 
consumo do povo, com o fim de dominar o mercado em qualquer ponto do país e provocar a alta dos 
preços; 

V, vender mercadorias abaixo do preço de custo com o fim de impedir a concorrência; 

VI, provocar a alta ou baixa de preços, títulos públicos, valores ou salários por meio de notícias 
falsas, operações fictícias ou qualquer ouro artifício; (...) 

 
4 FORGIONI, Paula. Os fundamentos do Antitruste. 2ªed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, pg. 115. 
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estatais e estimulando a indústria local. No entanto, a maior importância deste 

decreto foi instituir a Comissão Administrativa de Defesa da Concorrência 

(CADE), órgão autônomo do Poder Executivo, vinculado diretamente ao 

Presidente da República e presidido pelo Ministro da Justiça e Negócios 

Interiores com o objetivo de reprimir os cartéis e os trustes. Entretanto este 

Decreto-lei foi revogado antes mesmo do seu terceiro mês de existência. Diante 

deste fato, Agamenon Magalhães encaminhou o Projeto de Lei n° 122, de 15 

de abril de 1948, no qual propunha a regulamentação do art. 148 da 

Constituição Federal para a repressão de toda e qualquer forma de abuso de 

poder econômico, incluindo uniões e agrupamentos de empresas que tivessem 

por finalidade dominar os mercados nacionais, eliminar a concorrência e 

aumentar arbitrariamente os lucros. No título segundo o Projeto previa a 

criação da Comissão Administrativa de Defesa Econômica, cuja competência 

era verificar os atos ou fatos que constituíssem as formas de abuso do poder 

econômico, ou seja, o embrião do Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE)5. 

 Em 10 de setembro de 1962 foi promulgada a Lei n° 4.137, criando em 

seu art. 8°, enfim, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, 

com o objetivo de regular a repressão ao abuso do poder econômico.  

 A concentração do poder econômico sempre esteve presente na vida 

econômica nacional. Suas origens, que datam do monopólio bilateral 

compulsório existente entre Brasil e Portugal na época colonial, se 

perpetuaram de modo a alcançar o Brasil independente, no qual a monocultura 

de produtos primários voltados à exportação foi acompanhada pela importação 

de bens de consumo monopolizada pelos grandes traficantes de escravos. O 

quadro permaneceu o mesmo com a industrialização do país, uma vez que o 

montante necessário aos investimentos para a criação de indústrias nacionais 

encontrava-se concentrado nas mãos dos poucos exportadores de bens 

agrícolas. Com a intervenção do governo sobre e na economia aprofundou-se 

o sistema concentracionista sob o incentivo do Estado, passando pela política 

econômica nacionalista de Vargas, pelo processo desenvolvimentista de 

                                                            
5 BAGNOLI, Vicente. Introdução ao Direito da Concorrência. São Paulo: Singular, 2005, pg. 155. 
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Kubitschek e pela industrialização forçada estabelecida no período pós-64, com 

governos militares. Além disso, prevalecia a orientação da Comissão 

Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal) de substituição de 

importações, com incentivo à indústria nacional.6 

 A Constituição Federal de 1988 evidenciou ainda mais a ordem 

econômica, principalmente no que se referia ao princípio da livre iniciativa e 

livre concorrência. 

 Em 11 de junho de 1994 instituiu-se a Lei Antitruste n° 8.884, tendo 

como finalidade regular a estrutura dos mercados, fornecendo mais 

independência ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, sendo este 

transformado em autarquia e com poderes administrativos para julgar a 

concorrência no país. 

 

2.3 A Constituição Federal do Brasil de 1988 

 2.3.1 O art. 170 da Constituição Federal de 1988 

A ordem econômica na Constituição Federal de 1988 estabelece no 

caput do art. 1707 a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa, ou seja, 

uma economia de livre mercado fundada nesses dois valores. Trata-se aqui 

não somente dos entes privados da economia, mas também dos públicos. 

 Um novo modelo de estado foi surgindo com o decorrer do tempo na 

livre iniciativa, provocando a ruptura do sistema e acarretando uma 

concentração econômica nas mãos de poucos empreendedores com poderes 

                                                            
6 E SILVA, Valéria Guimarães de Lima. Direito Antitruste – Aspectos Internacionais. Curitiba: Juruá, 2009, 
pág. 284 
7 Art. 170: A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da  justiça social, observados os seguintes 
princípios:  I – soberania nacional;  II ‐ propriedade privada;  III – função social da propriedade;  IV ‐  livre 
concorrência; V – defesa do consumidor; VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração 
e prestação; VII –  redução das desigualdades  regionais e sociais; VIII – busca do pleno emprego;  IX – 
tratamento  favorecido para  as  empresas de pequeno porte  constituídas  sob  as  leis brasileiras  e que 
tenham sua sede e administração no País. Parágrafo único. É assegurado o  livre exercício de qualquer 
atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos 
em lei. 
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financeiros para ditar as normas e regras à sua vontade, levando assim a um 

entrave para o restante dos comerciantes. 

 Os consumidores também são atingidos, pois com a concentração 

econômica dirigida por um pequeno grupo não haverá a concorrência salutar 

no comércio. Assim, os empresários sentir-se-ão livres para estabelecer preços 

abusivos que afetam diretamente o consumidor e colocar no mercado 

mercadorias de baixa qualidade. 

 A Constituição de 1988 promove a livre iniciativa, mas também 

considera a valorização do trabalho como fundamento da ordem econômica. 

Valorizar o trabalho significa privilegiar o próprio homem: vê-se então a 

importância da leitura conjunta dos dois valores. A livre iniciativa é admitida, 

mas não como valor único. Havendo desigualdade nas relações econômicas, o 

Estado deve interferir para preservar o princípio da dignidade da pessoa 

humana como fundamento do Estado Democrático de Direito e da ordem 

econômica. 

 O Estado deve focar nas políticas públicas que atendam às 

necessidades dos trabalhadores, fornecendo-lhes qualidade de vida digna. O 

uso adequado do Poder Econômico, direcionado para o bem coletivo, deve ser 

incentivado pelo Estado, que deve criar condições para o desenvolvimento das 

atividades econômicas, assegurando a livre iniciativa e promovendo os valores 

sociais do trabalho. A economia de mercado não deve se desenvolver num 

vazio institucional, jurídico e político, devendo o Estado intervir na economia 

com o objetivo de assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, nos termos do caput do art. 170 da Constituição Federal. 

 O Estado tem o dever de adotar políticas econômicas para alcançar 

alguns dos objetivos fundamentais da sociedade moderna, estabelecidos 

constitucionalmente: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais, como está descrito no art. 3°, III, da 

Constituição Federal de 1988. 

 A concentração de recursos financeiros é uma das conseqüências do 

liberalismo econômico, que baseia-se no princípio que  os agentes 
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econômicos, agindo livremente no mercado, naturalmente se controlariam, 

dispensando a intervenção do Estado na economia. No entanto, a crescente e 

descontrolada concentração econômica provou que as premissas do 

liberalismo estavam equivocadas. Nesse sentido Washington Peluso Albino de 

Souza8 esclarece: 

A aceitação da livre concorrência como “lei natural do mercado”, 

conduzindo ao domínio final por um vencedor único, ou por pequeno 

número de concorrentes, permitiu a revelação de um fato fundamental 

nesse mecanismo que se configurou na “lei econômica da 

concentração”. Agora, pelo fato econômico “concentração”, o “sujeito” 

concorrente encontrou-se diante da fatalidade de “crescer ou perecer”, 

ou seja, de aumentar sucessivamente a sua capacidade de luta, e, 

portanto, o seu poder econômico; ou de ser lançado fora da arena e 

derrotado. Dessa forma, chegou-se aos expedientes aperfeiçoados que 

a teoria econômica liberal não esperava que pudessem efetivar-se, pois 

imaginava a renovação natural, automática permanente dos 

concorrentes, na medida em que os derrotados fossem afastados e se 

abrissem oportunidades para os que os substituíssem. 

 É da relação da livre iniciativa com a livre concorrência que o Estado, 

como agente regulador da atividade econômica, atua na proteção do livre 

mercado. Todavia, a realidade é totalmente diversa: a economia já está, há 

muito, centralizada nas grandes empresas e agrupamentos, o que torna 

praticamente ineficaz a legislação de tutela da livre concorrência. É uma 

realidade que não será modificada com mera determinação legal, mas com a 

transformação de seus próprios fundamentos. 

  

2.3.2 Livre iniciativa 

O termo livre iniciativa tem um amplo conceito, mas é na ordem 

econômica da Constituição que ele se sobressai, tanto em liberdade quanto em 

iniciativa econômica.  

                                                            
8 DE SOUZA, Washington Peluso Albino. Primeiras  linhas de Direito Econômico. 6ª ed., São Paulo: LTR, 
2005, p. 240. 
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O Princípio da Livre Iniciativa é fundamento da República e da ordem 

econômica no texto constitucional brasileiro. Relaciona-se ao princípio da livre 

concorrência, mas não é a ele equivalente. O princípio da livre iniciativa 

relaciona-se com a manutenção das possibilidades reais de acesso e exercício 

de atividade econômica pelos indivíduos, como garantia de sua liberdade 

econômica. O princípio da livre concorrência refere-se às possibilidades desses 

agentes disputarem as preferências do consumidor no mercado e às medidas 

de salvaguarda a um tipo de mercado que assim o permita.9 

A livre iniciativa fornece a noção de um mercado com liberdade de ação 

para o seu desenvolvimento, tendo então um sentido social e não individualista. 

Esse caráter social encontra-se no caput, do art. 170, sendo assim, a liberdade 

de iniciativa um fundamento da ordem econômica. 

Para Eros Roberto Grau10 liberdade de iniciativa econômica é a garantia 

da legalidade: liberdade de iniciativa econômica é liberdade pública 

precisamente ao expressar não sujeição a qualquer restrição estatal senão em 

virtude de lei. E continua, importa deixar bem vincado que a livre iniciativa é 

expressão de liberdade titulada não apenas pela empresa, mas também pelo 

trabalho. A Constituição, ao contemplar a livre iniciativa, a ela só opõe, ainda 

que não exclua, a “iniciativa do Estado”; não a privilegia, assim, como bem 

pertinente apenas à empresa. 

 Sendo o princípio da livre iniciativa, enquanto valor social – isto é, 

ponderado pelos princípios estabelecidos no art. 170 -, um dos fundamentos da 

ordem econômica, justifica-se a criação de leis de proteção à concorrência, 

para manter as condições – mercados competitivos – nas quais a livre 

iniciativa, enquanto meio de assegurar a todos existência digna, se possa 

expressar. Nesse sentido, ainda que a Constituição não estabelecesse a livre 

concorrência como princípio da ordem econômica, ou não mencionasse a 

                                                            
 
 
9  NUSDEO,  Ana Maria  de  Oliveira.  Defesa  da  concorrência  e  globalização  econômica:  o  controle  da 
concentração de empresas. São Paulo: Malheiros editores, 2002, p. 234. 
 
10  GRAU,  Eros  Roberto.  A  ordem  econômica  na  Constituição  de  1988.  9ªed.,  São  Paulo: Malheiros 
editores, 2004, p. 189‐190. 
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necessidade de repressão ao abuso de poder econômico, estaria a existência 

de leis de proteção à concorrência no Brasil devidamente fundamentada, a 

partir da posição ocupada pela dimensão social da livre iniciativa no sistema. 11 

2.3.3 Livre concorrência 

 A ordem econômica atual versa sobre o neoliberalismo, que é a política 

econômica que confere grande autonomia ao empreendedor, porém com uma 

supervisão estatal para que a crise de 1929 não se repita. 

 Instrumento da livre iniciativa é o princípio da livre concorrência, na 

medida em que este se torna um dos elementos para que aquela seja exercida 

com observância de sua carga social, mantendo as condições ideais de 

competitividade dos agentes econômicos, em benefício dos consumidores, e 

em conseqüência, de toda a coletividade. 

 O princípio da livre concorrência tem um caráter instrumental ao 

princípio da livre iniciativa, na medida em que constitui um dos elementos a 

balizar seu exercício, a fim de que ela seja exercida dentro de suas finalidades 

sociais, mantendo condições propícias à atuação dos agentes econômicos, de 

uma lado, e beneficiando os consumidores, do outro12. 

 Muito embora alguns o vejam como subproduto da livre iniciativa, o 

princípio da livre concorrência é, efetivamente, um aparelho que serve àquele, 

atuando como fundamento de validade de mecanismos dos sistemas jurídicos 

voltados à consecução de fins socioeconômicos definidos, como a garantia 

institucional da competição em prol de consumidores e concorrentes, sem 

esquecer-se de outros preceitos formalmente consagrados em nossa 

Constituição. 

 A livre concorrência expressa a opção pela economia de mercado, e 

contem a crença de que a competição entre os agentes econômicos, de um 

                                                            
 
11 NUSDEO,  Ana Maria  de Oliveira. Defesa  da  concorrência  e  globalização  econômica:  o  controle  da 
concentração de empresas. São Paulo: Malheiros editores, 2002, p. 236. 
 
 
12 NUSDEO,  Ana Maria  de Oliveira. Defesa  da  concorrência  e  globalização  econômica:  o  controle  da 
concentração de empresas. São Paulo: Malheiros editores, 2002, p. 237. 
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lado, e a liberdade de escolha, do outro, produzirão os melhores resultados 

sociais: qualidade dos bens e serviços e preços justos. É a liberdade de 

trabalho para angariar os melhores meios de produção, tanto individuais como 

coletivos, e dessa forma atingir a busca pelo desenvolvimento do bem estar e 

da pessoa humana. 

 É pressuposto jurídico-comercial de uma Constituição que adote 

princípios do neoliberalismo no regramento da ordem econômica, o incentivo à 

livre iniciativa, pois dessa forma incrementa-se o mercado e por conseqüência 

a livre concorrência, uma vez que esta é considerada um desdobramento 

daquela. Porém a livre concorrência não deve ser usada como forma de 

impedir a livre iniciativa dos outros, ou seja, não deve haver abuso de poder 

econômico para obtenção de aumento de lucro arbitrário. Dessa forma as 

regras de concorrência são cogentes, isto é, elas obrigam as empresas às suas 

observâncias. 

 A Lei n° 8.884/94 e suas normas complementares são instrumentos 

fundamentais para a política de concorrência, deles se valendo o Poder Público 

para preservar e promover a livre concorrência nos mercados, evitando assim 

condutas indesejáveis dos agentes econômicos. 

 Desde a Constituição de 1946 está prevista a existência de um direito da 

concorrência, e nesse sentido Ana Maria Nusdeo13 afirma que a partir das 

inovações trazidas pela Constituição de 1988 à disciplina da ordem econômica, 

deve-se concluir ser o princípio da livre concorrência, e não o da repressão ao 

abuso do poder econômico, o fundamento da lei antitruste (Lei 8.884, de 1994). 

Essa conclusão não se limita a interesses meramente classificatórios, mas tem 

importância na definição da natureza da lei. 

  

 

 

                                                            
13 NUSDEO, Ana Maria.  In Defesa da concorrência e globalização econômica: o controle da concentração 
de empresas. São Paulo: Malheiros editores, 2002, p. 239. 
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2.3.4 A concorrência desleal 

Podemos ter um significado mais preciso para o que seja concorrência 

desleal com Eliane Yachouh Abrão14: 

O instituto da concorrência desleal, previsto nas leis da propriedade 

industrial e especialmente na Convenção de Paris (Decreto n° 635, de 

21/08/1992), é reconhecido como qualquer ato de concorrência 

contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. Mas 

não figura nas leis de direito autoral. As leis de propriedade industrial 

tratam da concorrência desleal como um crime, e visam eliminar a 

confusão estabelecida no mercado entre produtos e serviços. 

Concorrência ilícita é a denominação utilizada pela doutrina civilista 

para descrever a mesma concorrência “que não deve ser feita”, 

acrescida de mais um ato lesivo: a propaganda parasitária. Por esta se 

entende o ato praticado pelo concorrente que visa beneficiar-se dos 

investimentos diretos e indiretos, feitos pelo titular do produto original, 

em promoção e publicidade, e aproveitados pelo infrator. 

O Brasil se tornou signatário por meio do Decreto n° 635/92 sobre o 

tema da concorrência desleal, que é matéria do art. 10 da Convenção de Paris. 

Este tema apresenta-se no nosso ordenamento jurídico desde 1934 – 

art. 113, n° 18 e 19, em 1937 – art. 136, 1946 – art. 141, §1°, 1967 – art. 150, 

§4° e na Emenda Constitucional n° 01/1969 – art. 153, §24 e na Constituição 

Federal de 1988 no art. 5°, XXIX, que assim se exprime: 

 (...) a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio 

temporário para utilização, bem como proteção às criações industriais, à 

propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos 

distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento 

tecnológico e econômico do País; (...) 

A concorrência desleal é reprimida pela Lei de Propriedade Industrial, no 

seu art. 195 (Lei n° 9.279/1996)15, e ocorre entre particulares envolvendo 

somente os interesses econômicos do empresário vitimado pela conduta ilegal. 

                                                            
14 ABRÃO, Eliane Yachouh. Direitos de Autor e Direitos Conexos. São Paulo: EDB, 2002, pg. 219 
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 Apesar de nos encontrarmos sob o prisma da livre concorrência, como 

estabelecido no princípio do nosso ordenamento jurídico, ainda devem existir 

limites contratuais.  As práticas comerciais, condutas e atos desleais praticados 

pelos agentes econômicos afetam exclusivamente a estes, não alterando a 

seara do livre mercado, podendo haver exceções. Os meios para se chegar a 

certos fins é que serão reprimidos, tanto civil quanto penalmente para que não 

ocorra a concorrência desleal. 

 As práticas são classificadas em específicas e genéricas. 

 A concorrência desleal específica enseja reparação civil, ou seja, não há 

dúvidas quanto à natureza do seu ato desleal sendo tipificado como crime, 

disposto no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial. Esta abrange os crimes 

mais graves, como fraudes em relação a patentes, desenhos industriais, 

marcas e nomes comerciais. 

                                                                                                                                                                              
15 Art. 195 Comete crime de concorrência desleal quem: I – publica, por qualquer meio, falsa afirmação, 
de  detrimento  de  concorrente,  com  o  fim  de  obter  vantagem;  II  –  presta  ou  divulga,  acerca  de 
concorrente,  falsa  informação,  com  o  fim  de  obter  vantagem;  III  –  emprega meio  fraudulento,  para 
desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; IV – usa expressão ou sinal de propaganda 
alheios,  ou  os  imita,  de  modo  a  criar  confusão  entre  os  produtos  ou  estabelecimentos;  V  –  usa, 
indevidamente,  nome  comercial,  título  de  estabelecimento  ou  insígnia  alheios  ou  vende,  expõe  ou 
oferece à  venda ou  tem em estoque produto  com essas  referências; VI –  substitui, pelo  seu próprio 
nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento; 
VII – atribui‐se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve; VIII – vende ou 
expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou 
dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o 
fato não constitui crime mais grave;  IX – dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de 
concorrente, para que o empregado,  faltando  ao dever do emprego,  lhe proporcione  vantagem; X – 
recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever 
de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; XI – divulga, explora ou utiliza‐se, 
sem  autorização,  de  conhecimentos,  informações  ou  dados  confidenciais,  utilizáveis  na  indústria, 
comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam 
evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, 
mesmo  após  o  término  do  contrato;  XII  –  divulga,  explora  ou  utiliza‐se,  sem  autorização,  de 
conhecimentos ou informações que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve 
acesso mediante  fraude;  XIII  –  vende,  expõe  ou  oferece  à  venda  produto, declarando  ser  objeto  de 
patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona‐o, 
em  anúncio  ou  papel  comercial,  como  depositado  ou  patenteado,  ou  registrado,  sem  o  ser;  XIV  – 
divulga, explora ou utiliza‐se sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, 
cuja  elaboração  envolva  esforço  considerável  e  que  tenham  sido  apresentados  a  entidades 
governamentais,  como  condição para aprovar a  comercialização de produtos. Pena – detenção, de 3 
(três) meses a 1  (um) ano, ou multa. §1°  Inclui‐se nas hipóteses a que se referem os  incisos XI e XII o 
empregador,  sócio  ou  administrador  da  empresa,  que  incorrer  nas  tipificações  estabelecidas  nos 
mencionados dispositivos. §2° O dispositivo no  inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão 
governamental  competente  para  autorizar  a  comercialização  de  produto,  quando  necessário  para 
proteger o público. 
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 As normas relativas à concorrência desleal visam aos atos sob o prisma 

individual, enquanto o direito antitruste focaliza as condutas sob uma ótica 

social. As primeiras referem-se ao dano que a conduta ilícita acarreta 

diretamente à vítima, as últimas endereçam-se – em geral sem ignorar a sorte 

do concorrente atingido – às práticas que tendem ou alcançam a idéia de 

concorrência em si mesma e a estrutura do mercado.16  

 E como assevera Nuno T. P. Carvalho17 em relação ao assunto “(...) os 

atos de concorrência desleal são caracterizadores pela sua natureza e pela sua 

finalidade: são desleais os atos (1) fraudulentos e (2) que visam desviar a 

clientela de um concorrente (ou a evitar que a clientela se mude para um 

concorrente)”, mas que não constituem infração de nossa ordem econômica 

por não comprometerem as forças competitivas que atuam no próprio mercado.   

 

2.3.5 A concorrência perfeita 

A concorrência perfeita, de acordo com os ditames da doutrina atual, 

seria uma composição teórica que teria como objetivo agregar tantos requisitos 

que seria impraticável a sua realização. Seria um modelo ideal, mas impossível 

de ser detectado inteiramente nos mercados atuais. 

A noção tradicional de concorrência pressupõe uma ação desenvolvida 

por um grande número de competidores, atuando livremente no mercado de 

um mesmo produto, de maneira que a oferta e a procura provenham de 

compradores ou de vendedores cuja igualdade de condições os impeça de 

influir, de modo permanente ou duradouro, no preço dos bens ou serviços.18 

Os requisitos essenciais seriam: a) grande número de compradores e de 

vendedores em integração recíproca; b) nenhum deles suficientemente 

importante a ponto de exercer qualquer influência nas condições de compra ou 

de venda do produto em questão (atomização do mercado); c) homogeneidade 

                                                            
16  BAPTISTA,  Luiz Olavo. Origens  do Direito  da  Concorrência.  In  Comércio  internacional  e  tributação. 
TORRES, Heleno Tavares (coord.). São Paulo: Quartier Latin, 2005, pág. 538. 
17  CARVALHO,  Nuno  T.  P.  As  concentrações  de  empresas  no  direito  antitruste.  São  Paulo:  Resenha 
Tributária, 1995, pg. 26. 
18 VAZ, Isabel. Direito Econômico da Concorrência. São Paulo: Editora Forense, 1993, pg. 27 
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do produto objeto das operações; d) plena mobilidade dos agentes operadores 

e de seus fatores, isto é, facilidade de acesso ao mercado e de retirada dele 

por parte de qualquer interessado; e) pleno acesso dos operadores a todas as 

informações relevantes; f) ausência de economias de escala; g) ausência de 

economias externas (externalidades).19 

É importante ressaltar este modelo para estudo, pois na função em que 

é utilizado serve como parâmetro para a análise e controle das estruturas de 

mercado, mais do que fornecer dados e fatos do mercado real. 

 Sérgio Varella Bruna20 expõe que: 

 No modelo da concorrência perfeita, portanto, o preço de 

mercado é absolutamente uniforme. 

 Além disso, o produto ofertado deve ser também absolutamente 

homogêneo, sem qualquer diferença entre os bens produzidos 

pelos diversos produtores, não só em relação a preço, mas 

também em relação a características como qualidade e 

apresentação, o que faz com que a identificação dos produtos 

por marcas de comércio ou indústria seja incompatível com o 

modelo, ainda que a qualidade dos produtos seja idêntica. 

Portanto, no modelo de concorrência perfeita o produtor está à mercê do 

mercado em que se encontra, não podendo influir, mas sendo controlado pelo 

mesmo. Produz em igual quantidade a seus concorrentes, com o fim de ter o 

mínimo de perdas e lucros, apenas para conseguir manter-se no mercado em 

atividade. Mesmo querendo elevar ao máximo seu lucro, não o realiza em 

virtude do mercado no qual se encontra. 

 

 

 

                                                            
19 NUSDEO, Fábio. Curso de Economia – Introdução ao Direito Econômico. 5ªed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 267. 
20 BRUNA, Sérgio Varella.  In O poder econômico e a conceituação do abuso em seu exercício. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 27 
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2.4. O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência 

 O atual Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) não se 

encontra em nossa legislação pátria, tratando-se sim de uma convenção, 

designando os órgãos do governo responsáveis pela defesa da concorrência, 

prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica em nosso país. 

Fazem parte do SBDC, o CADE – Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica, autarquia ligada ao Ministério da Justiça, a SEAE – Secretaria de 

Acompanhamento Econômico, órgão ligado ao Ministério da Fazenda, e a SDE 

– Secretaria de Direito Econômico ligada ao Ministério da Justiça. Todos atuam 

sob a Lei n° 8.884/94, a Lei de Defesa da Concorrência. Incube à SEAE e a 

SDE a instrução dos processos e ao CADE o julgamento administrativo. As 

decisões do CADE podem ser revistas pelo Poder Judiciário, mas não cabe 

revisão na seara do Poder Executivo. 

 O objetivo principal do SBDC é a promoção de uma economia 

competitiva por meio da prevenção e da repressão de ações que possam 

limitar ou prejudicar a livre concorrência no Brasil21. 

 As atuações desses órgãos compreendem: a) função preventiva – no 

controle de estrutura de mercado, na análise dos atos de concentração, seja 

por fusões, aquisições ou incorporações de empresas; b) função repressiva – 

verifica a ocorrência da formação de cartéis e trustes, são as práticas 

anticoncorrenciais e c) função educacional, com o objetivo de divulgar a 

concorrência. 

 A partir de importantes acontecimentos da década de 90, como a 

abertura dos mercados pelo Governo Collor, a promulgação da Lei de Defesa 

da Concorrência em 1994, a estabilidade monetária propiciada pelo Plano 

Real, as desestatizações, o processo de concessões e privatizações e o 

fenômeno da globalização, o SBDC vai aos poucos ganhando força, e hoje 

representa importante autoridade que pode contribuir na implementação de 

                                                            
21 Disponível em http://portal.mj.gov.br. Acesso em 17/03/2011 
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políticas de Estado e de Governo e para assegurar o bem-estar econômico dos 

consumidores.22 

  

2.5 O Conselho Administrativo de Defesa Econômico (CADE) 

 Criado em 1962 e transformado em 1994 em autarquia, vinculada ao 

Ministério da Justiça, tem suas atribuições previstas na Lei n° 8.884, de 11 de 

junho de 1994. Possui a finalidade de orientar, fiscalizar, prevenir e apurar 

abusos de poder econômico, exercendo um papel tutelador de prevenção e 

repressão. 

 O CADE é a última instância na esfera administrativa, responsável pela 

decisão final sobre a matéria concorrencial. Assim, após receber os pareceres 

das duas secretarias – Secretaria de Direito Econômico e Secretaria de 

Acompanhamento Econômico – terá então a função de julgar os processos.  

A sua função é prevenir, reprimir e educar. O papel preventivo 

corresponde a análise dos atos de concentração, ou seja, avalia as fusões, 

incorporações e associações de qualquer espécie entre agentes econômicos. 

Os atos de concentração não são ilícitos anticoncorrenciais, mas negócios 

jurídicos privados entre empresas. O CADE analisa os efeitos desses acordos 

comerciais, avaliando a possibilidade de prejuízos ou restrições à livre 

concorrência. Caso o negócio seja danoso à concorrência, o CADE tem o 

poder de impor restrições às empresas, como condição para a sua aprovação. 

 O papel repressivo corresponde a análise das condutas 

anticoncorrenciais. O CADE tem a função de reprimir práticas de infração à 

ordem econômica. 

 Para o cumprimento do papel educativo do CADE é importante a 

parceria com instituições de ensino e pesquisa, associações e órgãos do 

governo. Esta função é realizada através de cursos, seminários, palestras e 

divulgação em revistas e cartilhas, para que sejam disseminadas as regras de 

defesa da concorrência perante a sociedade. 

                                                            
22 BAGNOLI, Vicente. Introdução ao Direito da Concorrência. São Paulo: Singular, 2005, pg. 154. 
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 Sem dúvida a Lei 8.884/94 e as normas que a complementam são 

instrumentos fundamentais para a política de concorrência, e é por meio 

desses instrumentos que o Poder Público procura preservar e promover a livre 

concorrência nos mercados. O CADE busca a preservação do jogo competitivo, 

inibindo ou coibindo certos tipos indesejáveis de condutas dos agentes 

econômicos, com a manutenção do ambiente concorrencial, propiciando a 

auto-regulação do mercado por meio do livre confronto das forças da oferta e 

da demanda.23 

2.6  A Secretaria de Direito Econômico (SDE) 

 A Secretaria de Direito Econômico promove Averiguação Preliminar ou 

instaura processo administrativo, conforme o caso. Suas funções estão no art. 

14, conforme a Lei n° 8.884/94. 

 A sua origem encontra-se no Decreto no 99.244 de 1990, que criou a 

Secretaria Nacional de Direito Econômico. E na Lei no 8.028 de 1990, já define 

a SNDE, como um dos órgãos ligados ao Ministério da Justiça, em seu art. 23, 

letra “l”. Já na Lei no 8.158 de 1991, estabelecia à Secretaria Nacional de 

Direito Econômico o poder de fiscalizar o mercado, mas até então com certos 

limites. Apenas em 1994, com a criação da Lei Antitruste Brasileira, de no 

8.884, que revogou a Lei no 8.158 de 1991, que  a SNDE, passou a se chamar 

Secretaria de Direito Econômico, dando-lhe mais poderes do que a antiga lei, e 

auxiliando diretamente o CADE (Conselho Administrativo de Direito 

Econômico).  

 A Secretaria de Direito Econômico está subordinada ao Ministério da 

Justiça e tem como administrador o Secretário de Direito Econômico, indicado 

pelo Ministro de Justiça e nomeado pelo Presidente da República. 

 Cabe à SDE zelar pelo cumprimento da Lei no 8.884, de 1994, com o fim 

de prevenir as infrações da ordem econômica, tanto acompanhando, como 

                                                            
23 WALD, Arnoldo. A concorrência, o direito do desenvolvimento e o projeto de reforma da Lei 8.884/94. 
In Direito Empresarial – Aspectos atuais de Direito Empresarial Brasileiro e Comparado. PERIN JR., Ecio; 
KALANsKY, Daniel; PEYSER, Luís (coord.). São Paulo: Método, 2005, pág. 14 
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supervisionando o mercado, procedendo a investigações e instaurando 

processos administrativos. 

2.7  A Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE) 

 A SEAE promove análise dos custos e benefícios dos atos de 

concentração, sugerindo a aprovação daqueles que gerarem efeitos líquidos 

positivos para o bem-estar econômico e a reprovação ou a adoção de medidas 

corretivas àqueles que gerarem efeitos líquidos negativos. 

            A Secretaria de Acompanhamento Econômico teve, por meio da Portaria nº

386, de 14 de Julho de 2009, suas competências recentemente alteradas, em virtude 

da reestruturação ao qual foi submetido todo o Ministério da Fazenda. Este órgão está 

subordinado ao Ministério da Fazenda e tem como atuação a promoção e defesa da 

concorrência; a regulação econômica e o acompanhamento de mercados. É dirigida 

pelo Secretário de Acompanhamento Econômico, sendo indicado pelo Ministro da 

Fazenda e nomeado pelo Presidente da República. 

Junto ao CADE e a Secretaria de Direito Econômico tem como funções o 

controle de estruturas de mercado, analisando fusões, aquisições e incorporações de 

empresas e o controle de condutas ou práticas anticoncorrenciais, havendo a 

constatação de infrações à ordem econômica no mercado. 

A análise econômica de operações dispostas no art. 54 da Lei no 8.884/94 

(controle de estruturas) é garantida à SEAE por essa mesma Lei, a fim de que a 

Secretaria se manifeste acerca dos impactos da operação sobre a concorrência. Já no 

tocante às infrações contra a ordem econômica (controle de condutas ou práticas), 

conforme previsão dos arts. 20 e 21 da Lei n° 8.884/94, nos quais a SDE promove a 

averiguações preliminares ou instaura processos administrativos para decisão final do 

CADE, a participação da SEAE é facultativa.24 

 

 

 

                                                            
24 BAGNOLI, Vicente. Introdução ao Direito da Concorrência. São Paulo: Editora Singular, 2005. Pág 158 
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2.8 Críticas ao SBDC 

 Dentre as principais críticas contra o Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência podemos elencar o que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados 

do Brasil disse em seu relatório final da comissão de defesa da concorrência25: 

excesso de burocracia e morosidade das análises, órgãos sujeitos a injunções 

políticas, estrutura voltada para análise de transações que não geram impactos para 

os mercados. E podemos acrescentar mais: a falta de pessoal especializado, de 

recursos técnicos e de recursos financeiros. 

 Áurea Ramim também concorda que a morosidade26 seja o principal entrave 

para que o SBDC se desenvolva como instituição e para o consumidor e ainda cita 

Gesner Oliveira a respeito do assunto: 

 O principal problema desse tipo de política no Brasil reside no excesso 

de burocracia, demora e fragmentação para a tomada de decisão e 

conseqüentemente insegurança jurídica. As empresas que promovem 

uma operação de aquisição ou fusão podem esperar a autorização por 

mais de um ano depois de a transação ter sido realizada e de uma série 

de providências, envolvendo contratos com fornecedores, clientes e 

trabalhadores, terem gerado efeitos sobre o mercado. Isso eleva o risco 

de uma operação anticompetitiva, bem como os custos associados a 

sua eventual proibição, muito tempo depois de sua ocorrência. 

 Critica-se também a fraca atuação preventiva aos atos anticoncorrenciais, 

continuando a ser o objetivo principal do SBDC a repressão, ou seja, a atuação após o 

ato concretizado, tanto em fusões como em aquisições. As empresas deveriam ser 

analisadas previamente ao acordo, e obviamente não após terem realizado o contrato 

de fusão ou aquisição. Neste ponto Cláudio Finkelstein27 cita o exemplo da regulação 

concorrencial européia: 

                                                                                                                                                                              
25 CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. Relatório final da comissão de defesa 
da concorrência. Brasília, 2000, pg. 2 e ss.  
26 A morosidade das análises é,  inequivocamente, a principal crítica que se faz ao SBDC. A demora dos 
julgamentos  e  a  burocratização  do  processo  acabam  rotulando  o  Sistema  de  ineficiente.  In  RAMIM, 
Áurea Regina Sócio de Queiroz.   As  Instituições Brasileira de Defesa da Concorrência, Brasília: Fortium, 
2005, pg. 76‐77. 
27  FINKELSTEIN,  Cláudio.  A  Dimensão  e  o  controle  internacional  do  comércio  local.  In  Comércio 
internacional e tributação. TORRES, Heleno Tavares (coordenador), São Paulo: Quartier Latin, 2005, pg. 
75 
28  CARDOZO, Maria  Izabel  Andrade  Lima.  A  recepção  de  direitos  no  sistema  brasileiro  de  defesa  da 
concorrência. Direito, Estado e Sociedade, n. 30, p. 200 a 209, jan/jun 2007. 
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Um aspecto curioso da regulação concorrencial na União Européia diz 

respeito ao controle de operações de fusões e aquisições. Essas 

operações, no bloco europeu, estão sujeitas tão-somente a um controle 

preventivo (controle das estruturas), de forma que fusões e aquisições 

de grandes proporções que tenham a potencialidade de causar efeitos 

anticoncorrenciais somente podem ser vetadas antes de sua 

consumação. No entanto, se, após esse controle preventivo, uma 

operação como essa for aprovada, passa a ser imune a qualquer 

oposição dentro da União Européia ou em qualquer Estado-membro. 

Nesse ponto, a legislação de defesa da concorrência européia é 

substancialmente diferente da que vige a maioria dos países do mundo, 

que tem legislações de defesa da concorrência. 

  Outro problema que se constata é a ausência de jurisprudência padronizada a 

respeito de determinada matéria reiteradamente submetida à apreciação do SBDC, tal 

como já existe nos Estados Unidos desde o início do século XX e na Comunidade 

Européia desde a década passada, havendo conflito de decisões sobre o mesmo 

assunto, a depender da composição do CADE, num dado momento. Agrava esta 

situação o curto período de mandato dos conselheiros (dois anos prorrogáveis por 

igual período) sendo os jurisdicionados surpreendidos, a cada renovação do Conselho, 

por mudanças súbitas de posicionamento, que criam um clima de insegurança jurídica 

entre os jurisdicionados28 

 De fato, os problemas verificados são muitos e as críticas ao atual Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência extensas, mas com a maturidade já definida de 

outros sistemas, principalmente o europeu para que o nosso sistema se espelhe à ele, 

aos poucos o nosso está crescendo e melhorando, protegendo não somente os 

empresários, mas principalmente o consumidor. 
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2.9 A Lei n° 8.884, de 11 de junho de 1994 

 

 

           No começo da década de 1990, no governo do Presidente Fernando 

Collor de Mello, iniciou-se a abertura do mercado para importações. Pode-se 

fazer uma analogia com a História do Brasil, no tocante a abertura de nossos 

portos ao comércio com as nações amigas de Portugal promulgada por D. João 

VI. Apesar de em menor escala, esta abertura significou um processo de 

liberação econômica e comercial para o Brasil, sendo decisiva para uma 

retomada da indústria no país. Os investimentos adviram das bolsas de 

valores, da própria indústria nacional e através de incentivos do Estado ao 

empresariado. Foram notórias as melhorias verificadas, mas a indústria 

nacional não estava conseguindo acompanhar as fortes empresas 

provenientes dos países desenvolvidos. 

 Com o Plano Real, iniciado em 1994, atingiu-se a estabilização 

econômica por intermédio da fixação monetária, atingindo o país uma maior 

estabilidade para com os seus investimentos internos. E foi a partir desta 

política neoliberal que se instaurou uma estrutura empresarial de cunho jurídico 

e econômico no país. 

 Importante destacar o papel do Estado como um agente participativo, 

modernizador e regulador da economia. É notório o crescimento da indústria 

nacional, principalmente em função da globalização. Com isso, o Estado 

também cresce acompanhado de sua população. 

 Verificou-se então a necessidade de uma legislação concorrencial nos 

moldes das legislações dos Estados Unidos e Comunidade da União Européia, 

que tivesse a função de regular e estruturar a concorrência interna. 

 A Constituição de 1934 trazia os primeiros passos no que se referia a 

uma legislação concorrencial, que culminou com a atual Lei Antitruste de 11 de 

junho de 1994, baseada nos princípios constitucionais da livre iniciativa, livre 

concorrência, defesa do consumidor e função social da propriedade. 
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 A lei n°8.884 promulgou a autonomia do CADE, transformando-o em 

autarquia, julgando como um Tribunal Administrativo, com poderes de 

sancionar, regular, liberar e vetar a concorrência no Brasil. Acompanhavam o 

CADE a Secretaria de Acompanhamento Econômico (SAEA), ligada ao 

Ministério da Fazenda e a Secretaria de Direito Econômico (SDE), ligada ao 

Ministério da Justiça. A elas cabia a elaboração dos pareceres jurídicos e 

econômicos das empresas investigadas e o repasse ao CADE, responsável 

pela análise final e julgamento. 

 A concorrência é fenômeno próprio do mercado econômico, formado 

pela oferta e procura livres de bens e serviços. O abuso do poder econômico 

por parte dos agentes atuantes nestes mercados, que frustra a concorrência, 

materializa-se inexoravelmente se não for ele reprimido e prevenido 

efetivamente. Esta função dupla é posta como dever do Estado, e faz objeto da 

Lei 8.884/94; para ser cumprida integralmente, não poderia a Lei deixar de 

destinar suas regras a todos os mercados de bens e serviços e a todos os seus 

figurantes, a todos que neles atuam. Do contrário, estaria o legislador deixando 

à margem da repressão ao abuso do poder econômico, que é fenômeno 

próprio da atividade econômica, a ação de alguns agentes em determinados 

mercados de bens e serviços, em inaceitável exceção à regra constitucional.29 

  

2.10  Controle dos atos de concentração 

 As concentrações econômicas são classificadas em três formas: 

horizontais, verticais e conglomeradas. 

 As horizontais são aquelas que ocorrem entre concorrentes do mesmo 

mercado relevante. Nas verticais as relações dos agentes estariam em 

mercados relevantes diversos. E nos conglomerados há o crescimento de um 

agente em função da concentração com um outro agente, não sendo 

concorrente direto, cliente ou  fornecedor. 

                                                            
29  DUTRA,  Pedro.  Livre  concorrência  e  regulação  de mercados:  estudos  e  pareceres.  Rio  de  Janeiro: 
Renovar, 2003, pg. 252. 
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 O controle preventivo dos atos de concentração é encontrado no art. 54 

da Lei n° 8.884/94. Este artigo dispõe que os atos que possam limitar ou 

prejudicar a livre concorrência ou resultar no domínio de mercados relevantes 

de bens ou serviços, deverão ser submetidos à apreciação do CADE. Em seu 

§3° do mesmo artigo, determina-se que o atos que visem a qualquer forma de 

concentração econômica, seja por meio de fusão ou incorporação de 

empresas, constituição de sociedade para exercer o controle de empresas ou 

agrupamento societário, que implique participação de empresa ou grupo de 

empresas resultante em 20% de um mercado relevante, ou em que qualquer 

dos participantes tenha registrado faturamento bruto anual no último balanço 

equivalente a 400 milhões de reais, devem ser submetidos à aprovação de 

CADE. 

 Quando presentes os requisitos previstos na lei, torna-se obrigatório a 

apreciação pelo CADE. De acordo com §4°, o ato deverá ser apresentado para 

análise previamente ou no prazo máximo de 15 dias úteis contados de sua 

realização, mediante encaminhamento da respectiva documentação em três 

vias à SDE, que enviará, imediatamente, uma via ao CADE e outra à SEAE. Se 

o ato for rejeitado pelo órgão governamental, o parágrafo 9° do art. 54 

determina a sua desconstituição, total ou parcial. A inobservância do prazo de 

apresentação, segundo o parágrafo 5° do art. 54, será punida com multa 

pecuniária de valor não inferior a sessenta mil UFIRs nem superior a seis 

milhões de UFIRs a ser aplicada pelo CADE, sem prejuízo de abertura de 

processo administrativo.  

 A apreciação do ato de concentração pelo CADE é informada por 

manifestações técnicas das duas secretarias pertencentes ao SBDC, sendo 

que cada uma possui o prazo de 30 dias para se manifestar. Entretanto, a 

decisão da autarquia não se encontra vinculada aos pareceres emitidos por 

esses órgãos, podendo o CADE decidir de forma contrária aos entendimentos 

manifestados pelas secretarias. 

 Na sua decisão, o CADE orienta-se de acordo com os dispositivos 

legais, podendo autorizar o ato se entender que este atende a produtividade, 

melhora a qualidade de bens ou serviços ou propicia a eficiência e o 
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desenvolvimento tecnológico ou econômico (inciso I); os benefícios decorrentes 

sejam distribuídos equitativamente entre os seus participantes e os 

consumidores ou usuários finais (inciso II); não impliquem eliminação da 

concorrência de parte substancial de mercado relevante de bens e serviços 

(inciso III); sejam observados os limites estritamente necessários para atingir 

os objetivos visados (inciso IV).  

Todas essas condições referem-se à defesa e não ao estímulo da 

concorrência, o que afasta das decisões do CADE a incidência de teorias como 

a da concorrência potencial, que são aplicadas para estimular a mesma.  

No pertinente ao §2°, o CADE não poderá impugnar os atos de 

concentração se três das quatro condições do §1° estiverem presentes, desde 

que demonstrada a necessidade da concentração por motivos preponderantes 

da economia nacional e do bem comum, além da ausência de prejuízo ao 

consumidor ou usuário final. 

 A atuação do CADE na apreciação do ato de concentração deve 

considerar os fatores que o inspiram, ou seja, os motivos preponderantes da 

economia nacional e do bem comum. A avaliação desses fatores, de 

competência exclusiva do Poder Executivo, trata-se de um poder exercido 

dentro de certos limites estabelecidos por lei, e uma vez ultrapassados pode 

caracterizar desvio de poder. Esses limites encontram-se estabelecidos no §2° 

do art. 54, pelo qual o ato de concentração é admitido e legítimo, mesmo que 

possa ser prejudicial à livre concorrência ou resultar no domínio de mercado 

relevante de bem ou serviço se estiverem presentes pelo menos três das 

quatro condições previstas no parágrafo 1°. Se apenas uma ou duas das 

condições previstas forem atendidas, o CADE não poderá regular o ato 

submetido à sua apreciação, ainda que invoque motivo preponderante da 

economia nacional e do bem comum, pois não se encontram presentes os 

pressupostos legais para a sua admissão.  

A lei não esclarece se compete exclusivamente ao CADE decidir sobre a 

existência de motivo preponderante da economia nacional e do bem comum 

para justificar determinados atos, ou se referida competência estende-se a 

outros órgãos do Estado. Se o CADE aprovar o ato submetido à sua 
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apreciação, definirá os termos do compromisso de desempenho a ser firmado 

pelos interessados, de forma a assegurar o cumprimento das condições 

estabelecidas no §1°. No compromisso de desempenho são estabelecidas 

metas qualitativas ou quantitativas em prazos pré-definidos, sendo o 

cumprimento dessas metas acompanhado pela SDE e também pelo CADE. O 

parágrafo 3° prevê que o descumprimento injustificado do compromisso de 

desempenho implicará na revogação da aprovação do CADE e na abertura de 

processo administrativo para adoção das medidas cabíveis. 

 No que se refere à previsão de multa pelo descumprimento dos 

termos firmados no compromisso de desempenho, cumpre destacar que a Lei 

n° 8.884/94 não apresenta disposição específica a respeito, o que afasta a 

possibilidade de sua imposição, com base no princípio da legalidade. 

Entretanto, o CADE tem previsto multa diária no valor mínimo de 5000 UFIRs 

pelo descumprimento dos termos de compromisso de desempenho com 

fundamento no art. 25 da mesma lei. 

 

2.11  Infrações à Ordem Econômica 

 Caracteriza-se como infração à ordem econômica dois artigos da Lei 

n°8.884/94: o art. 20 e o 21. O art. 20 expõe que: 

I – limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre 

iniciativa; 

II – dominar mercado relevante de bens ou serviços; 

III – aumentar arbitrariamente os lucros e  

IV – exercer de forma abusiva a posição dominante. 

 O art. 2130 apresenta as condutas infracionais, ou seja, as práticas 

comerciais consideradas anticompetitivas: 

                                                            
30 Art. 21 As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipóteses prevista no 
art. 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica: I – fixar ou praticar, em acordo com 
concorrente, sob qualquer forma, preços e condições de venda de bens ou de prestação de serviços; II – 
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● Preços concertados; 

● Conduta comercial uniforme ou concertada; 

● Divisão de mercados ou de fontes de fornecimentos de matéria-prima; 

● Limitação ou obstáculo ao acesso ao mercado; 

● Dificultação de constituição, funcionamento ou desenvolvimento de 

empresa; 

● Obstáculo de acesso a fontes de insumo; 

● Exclusividade de publicidade; 

● Atuação concertada em licitação pública; 

● Oscilação de preços de terceiros; 

                                                                                                                                                                              
obter ou  influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes;  III – 
dividir  os  mercados  de  serviços  ou  produtos,  acabados  ou  semi‐acabados,  ou  as  fontes  de 
abastecimento  de matérias‐primas  ou  produtos  intermediários;  IV  –  limitar  ou  impedir  o  acesso  de 
novas  empresas  ao  mercado;  V  –  criar  dificuldades  à  constituição,  ao  funcionamento  ou  ao 
desenvolvimento  de  empresa  concorrente  ou  de  fornecedor,  adquirente  ou  financiador  de  bens  ou 
serviços; VI – impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias‐primas, equipamentos ou 
tecnologia, bem como os canais de distribuição; VII – exigir ou conceder exclusividade para divulgação 
de publicidade nos meios de  comunicação de massa; VIII  –  combinar previamente preços ou  ajustar 
vantagens  na  concorrência  pública  ou  administrativa;  IX  –  utilizar meios  enganosos  para  provocar  a 
oscilação de preços de terceiros; X – regular mercado de bens ou serviços, estabelecendo acordos para 
limitar ou controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção de bens ou serviços ou à 
sua  distribuição;  XI  –  impor,  no  comércio  de  bens  ou  serviços,  a  distribuidores,  varejistas  e 
representantes,  preços  de  revenda,  descontos,  condições  de  pagamento,  quantidades  mínimas  ou 
máximas, margem  de  lucro  ou  quaisquer  outras  condições  de  comercialização  relativos  a  negócios 
destes com  terceiros; XII – discriminar adquirentes ou  fornecedores de bens ou serviços por meio da 
fixação diferenciada de preços, ou de condições operacionais de venda ou prestação de serviços; XIII – 
recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das condições de pagamento normais aos 
usos e costumes comerciais; XIV – dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de relações 
comerciais de prazo  indeterminado em  razão de  recusa da outra parte em submeter‐se a cláusulas e 
condições  comerciais  injustificáveis  ou  anticoncorrenciais;  XV  –  destruir,  inutilizar  ou  açambarcar 
matérias‐primas, produtos  intermediários ou  acabados,  assim  como destruir,  inutilizar ou dificultar  a 
operação de equipamentos destinados a produzi‐los, distribuí‐los ou  transportá‐los; XVI – açambarcar 
ou  impedir a exploração de direitos de propriedade  industrial ou  intelectual ou de  tecnologia; XVII – 
abandonar,  fazer abandonar ou destruir  lavouras ou plantações, sem  justa causa comprovada; XVIII – 
vender  injustificadamente mercadoria abaixo do preço de custo; XIX – importar quaisquer bens abaixo 
do custo no país exportador, que não seja signatário dos códigos Antidumping e de subsídios do GATT; 
XX –  interromper ou reduzir em grande escala a produção, sem  justa causa comprovada; XXI – cessar 
parcial  ou  totalmente  as  atividades  da  empresa  sem  justa  causa  comprovada;  XXII  –  reter  bens  de 
produção ou de consumo, exceto para garantir a cobertura dos custos de produção; XXIII – subordinar a 
venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um 
serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem; XXIV –  impor preços excessivos, ou aumentar 
sem justa causa o preço de bem ou serviço.  
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● Regulação de mercado; 

● Imposição de condições a distribuidores; 

● Discriminação de adquirentes ou fornecedores; 

● Recusa de fornecimento; 

● Dificultação ou rompimento de relação comercial; 

● Destruição, inutilização ou açambarque de insumo; 

● Obstáculos à exploração ou açambarque de direitos intelectuais; 

● Abandono ou destruição injustificada de lavouras; 

● Venda a preço inferior ao custo; 

● Dumping; 

● Interrupção ou redução de produção; 

● Cessação de atividade de empresa; 

● Vendas casadas e 

● Preços excessivos 

 O agente econômico que tiver infração contra a ordem econômica 

comprovada estará sujeito ao que apresenta o art. 23, da Lei n° 8.884/94: multa 

de um a trinta por cento do faturamento bruto no último exercício e ao 

administrador, seja direta ou indiretamente responsável pela infração cometida, 

multa de 10 a 50 por cento do valor da multa aplicada à empresa.  

 Importante ressaltar que a Lei n° 8.884/94 mostra dois tipos de sanções: 

com sanção pecuniária (art. 23) e sem sanção pecuniária (art. 24)31. Também 

                                                            
31 Art. 24 Sem prejuízo das penas cominadas no artigo anterior, quando assim o exigir a gravidade dos 
fatos  ou  do  interesse  público  geral,  poderão  ser  impostas  as  seguintes  penas,  isolada  ou 
cumulativamente:  I – a publicação, em meia página e às expensas do  infrator, em  jornal  indicado na 
decisão,  de  extrato  da  decisão  condenatória,  por  dois  dias  seguidos,  de  uma  a  3  (três)  semanas 
consecutivas;  II – a proibição de contratar com  instituições  financeiras oficiais e participar de  licitação 
tendo por objeto aquisições, alienações, realização de obras e serviços, concessão de serviços públicos, 
junto à Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e Distrito Federal, bem como entidades da 
administração indireta, por prazo não  inferior a 5 (cinco) anos; III – a  inscrição do  infrator no Cadastro 
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pode ocorrer infração contra a ordem econômica juntamente a um crime contra 

a ordem econômica, ou seja, ao mesmo tempo ocorreria o que está elencado 

nos arts. 20 e 21 da Lei n° 8.884/94, mais os arts. 4° e 6° da Lei n° 8.137/90 

(Lei dos crimes contra a ordem econômica). Neste caso a lei prevê pena de 

reclusão de dois a cinco anos ou multa. 

  

2.12  Aplicação extraterritorial da Lei Antitruste 

 A extraterritorialidade de leis gera um estudo complexo, em virtude de 

adentrar na própria soberania dos Estados, incitando discussões aprofundadas 

sobre o assunto. 

 A Constituição Federal de 1988, em seu art. 170, explana sobre o 

princípio da livre concorrência, determina repressão ao abuso do poder 

econômico que vise eliminar a concorrência, dominar mercados e aumentar 

arbitrariamente os lucros e orienta punição aos atos praticados contra a ordem 

econômica. E para que não ocorram estes atos, existe a nossa Lei Antitruste. 

 O objetivo da lei é prevenir e reprimir tendo como base a livre iniciativa e 

a livre concorrência, como exposto  no art. 2° da Lei n° 8.884/9432, ficando sua 

aplicação limitada a atos  que possam produzir efeitos no Brasil. 

 Muito embora os países tendam a aplicar sanções ou expedir ordens a 

empresas ou pessoas físicas sediadas ou domiciliadas no exterior, os efeitos 

extraterritoriais das leis antitruste sofrem limitações impostas pelas soberanias 

de outros países. Algumas vezes a imposição de limites manifesta-se pela 

promulgação e aplicação de uma lei de bloqueio (blocking law) destinada a 

impedir, em território nacional, a produção de efeitos de ordens proferidas por 

                                                                                                                                                                              
Nacional de Defesa do Consumidor; IV – a recomendação aos órgãos públicos competentes para que: a) 
seja  concedida  licença  compulsória de patentes de  titularidade do  infrator; b) não  seja  concedido ao 
infrator parcelamento de tributos  federais por ele devidos ou para que sejam cancelados, no todo ou 
em parte,  incentivos  fiscais ou subsídios públicos; V – a cisão de sociedade,  transferência de controle 
societário,  venda  de  ativo,  cessação  parcial  de  atividade,  ou  qualquer  outro  ato  ou  providência 
necessários para a eliminação dos efeitos nocivos à ordem econômica. 
32 Art. 2° Aplica‐se esta  lei, sem prejuízo de convenções e  tratados de que seja signatário o Brasil, às 
práticas  cometidas  no  todo  ou  em  parte  no  território  nacional  ou  que  nele  produzam  ou  possam 
produzir efeitos. 
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autoridades estrangeiras, sejam sentenças, sejam determinações de 

constituição de provas.33  

 O Conselho Administrativo de Defesa Econômica assumiu a 

responsabilidade de apreciar atos e negócios empresariais firmados no exterior 

que possam apresentar conseqüências econômicas para o país. 

 Em virtude da soberania dos Estados, as autoridades antitruste 

internacionais têm encontrado dificuldades em impor as suas leis fora de suas 

limitações geográficas nacionais, acarretando assim processos nulos ou 

insatisfatórios por falta de provas para irem a julgamento. 

 Entretanto nota-se nos últimos anos que países em bloco, como a 

Comunidade Européia e os Estados Unidos já realizam acordos bilaterais em 

matéria de defesa concorrencial, como o firmado em 1991 (Cooperation 

Agreement), que tem como foco uma das partes tomar medidas que visem  

proteger o acesso das empresas da outra parte ao seu mercado interno. E em 

1998 este mesmo tratado foi modificado com o objetivo de aumentar o grau de 

cooperação entre as partes. 

 Atualmente, o exemplo mais avançado de integração regional é, sem 

dúvida, a União Européia. Esse bloco tem uma política comum de defesa da 

concorrência cujo controle fica a cargo de órgãos supranacionais, porém cada 

Estado-membro tem o seu próprio sistema de defesa da concorrência 

paralelamente ao sistema comunitário. No entanto, a competência dos órgãos 

internos de defesa da concorrência da cada Estado-membro é limitada às 

situações em que uma determinada prática afeta apenas aquele Estado-

membro. Ademais, na hipótese de antinomia entre dispositivos legais da 

Comunidade e de algum Estado-membro, a norma nacional é afastada.34 

 Para Paula Forgioni35 a solução desta questão estaria na harmonização 

das legislações, em virtude da soberania e interesses de cada país. Já para 

                                                            
33 FORGIONI, Paula. Os Fundamentos do antitruste. 2ªed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, 
pg. 512. 
34  FINKELSTEIN,  Cláudio.  A  dimensão  e  o  controle  internacional  do  comércio  local.  TORRES,  Heleno 
Tavares (coord.) In Comércio internacional e tributação. São Paulo: Ed. Quartier Latin, 2005, pg. 73 
35 “Uma vez que a questão do antitruste  toca á soberania nacional e aos  interesses próprios de cada 
país, o caminho natural da harmonização das legislações deveria passar pela negociação gradual de cada 
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Cláudio Finkelstein36 a solução estaria na Organização Mundial do Comércio – 

OMC, através do contencioso econômico internacional, por causa da diferença 

cultural entre os mais diversos países. 

 

2.13  Projeto de reforma da lei e de reestruturação do SBDC 

 A Lei Antitruste do Brasil, n° 8.884 de 11 de junho de 1994, tornou 

permanente três pilares configurados na defesa da concorrência: a promoção 

da concorrência, a investigação e repressão de condutas anticompetitivas e a 

análise de fusões e aquisições. Porém com o decorrer dos trabalhos realizados 

durante a vigência da lei foram verificadas deficiências que devem ser 

corrigidas com a máxima urgência, para que possamos ter um sistema de 

defesa da concorrência eficiente para os dias atuais e compatíveis com nosso 

mercado, tanto nacional quanto internacional. 

 Os problemas do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência são, 

principalmente, o esgotamento da capacidade dos órgãos do sistema, a 

lentidão na análise de Atos de Concentração (ACs) e a desproporção nos 

julgamentos entre casos de concentração e de condutas.37 

 As principais críticas à atual lei e ao SBDC elaboradas pelos próprios 

órgãos38 são: 

                                                                                                                                                                              
uma das modificações e não, simplesmente, pela adoção de um código internacional.” Os fundamentos 
do antitruste. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, pg 521. 
36 “Todavia, essa hipótese somente seria viável caso houvesse uma real e ampla discussão por parte dos 
Estados‐membros da OMC, no sentido de erigir  tais normas  levando em consideração os objetivos da 
organização,  respeitando  as  particularidades  dos  diversos  sistemas  jurídicos  existentes  e  suas 
respectivas necessidades políticas e mercadológicas e dos distintos estágios de evolução dos mercados 
emergentes. Seria uma saída negociada, bem ao estilo OMC.”A dimensão e o controle internacional do 
comércio local. TORRES, Heleno Tavares (coord.) In Comércio internacional e tributação. São Paulo: Ed. 
Quartier Latin, 2005, pg. 82 
37 WALD, Arnoldo. A concorrência, o direito do desenvolvimento e o projeto de reforma da Lei 8.884/94. 
In Direito Empresarial – Aspectos atuais de Direito Empresarial Brasileiro e Comparado. PERIN JR., Ecio; 
KALANsKY, Daniel; PEYSER, Luís (coord.). São Paulo: Método, 2005, pág. 15. 
38  Texto  elaborado  em  conjunto pelas  Secretarias de Acompanhamento  Econômico do Ministério da 
Fazenda,  de  Direito  Econômico  do Ministério  da  Justiça  e  pelo  Conselho  Administrativo  de  Defesa 
Econômica, por ocasião da Cerimônia de assinatura, pelo senhor Presidente da República, da Mensagem 
de  encaminhamento  ao  Congresso Nacional  do  Projeto de  Lei  que  estrutura  o  Sistema Brasileiro  de 
Defesa  da  Concorrência,  no  dia  1  de  setembro  de  2005.  Disponível  em  <www.seae.fazenda.gov.br> 
Acesso em 20/03/2011. 
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● A existência de dois órgãos de instrução (SDE e SEAE) para as 

decisões do tribunal administrativo (CADE), gerando redundância de 

atribuições e retrabalho; 

● O critério que define quais operações de fusão e aquisição tem que ser 

submetidas ao SBDC é demasiadamente amplo; 

O CADE aprecia e julga todos os casos (de fusão e aquisição e de condutas 

anticompetitivas) prejudicando o foco nos casos realmente complexos; 

● A análise de fusões e aquisições é feita a posteriori, isto é, as empresas 

podem consumar a operação antes do julgamento pelo CADE, o que cria 

incentivos perversos de procrastinação na apresentação de informações à SAE 

e à SDE durante a fase de instrução, mas uma “enxurrada” de pareceres na 

véspera do julgamento pelo CADE; 

● A ineficiência na análise de fusões e aquisições impede que se aloquem 

recursos para priorizar a investigação de condutas anticompetitivas e a 

promoção da concorrência, duas áreas com potencial muito maior e de geração 

de benefícios para a sociedade e  

● A falta de estabilidade do corpo técnico e o mandato de apenas dois 

anos dos Conselheiros gera uma taxa muito alta de rotatividade que dificulta a 

formação e o acúmulo de “expertice” no SBDC. 

 Na análise feita pelos próprios órgãos do SBDC o foco será a celeridade 

e a eficácia nas principais áreas, quais sejam: 

● Racionalização e fortalecimento dos órgãos do SBDC – A SEAE e o 

SDE seriam uma secretaria única e o CADE estaria mais fortalecido através de 

uma Superintendência Geral; 

● Aumento da seletividade e velocidade da análise de fusões e aquisições 

- a seletividade hoje é extremamente amplo, capturando por assim dizer, 

empresas com faturamento alto fora do país e sem presença importante 

internamente e a análise deverá ser mais simplificada, apenas em casos mais 

complexos deverá haver maior dispêndio de recursos 
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● Fortalecimento da investigação de condutas anticompetitivas – os 

procedimentos de investigação devem ser claros e céleres para permitir um 

maior uso dos recursos utilizados, ao mesmo tempo fornecer amplo direito de 

defesa e de contraditório à quem está sendo investigado; 

● Criação de foco na promoção da concorrência – na forma atual do SBDC 

a função da promoção da concorrência não se encontra evidente nos seus 

órgãos, assim esta falta de foco, causa uma ineficiência enorme na análise de 

fusões e aquisições. 

 Para uma reformulação do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência deve ser aprovado Projeto de Lei Complementar n° 06/2009 que 

altera a Lei Antitruste e reestrutura o SBDC. O dispositivo mais importante seria 

a análise prévia de fusões e aquisições. O projeto também aumentaria o 

número de técnicos responsáveis pelas análises e determina que o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica emita  suas decisões num prazo de no 

máximo 30 dias. 

 Para Juliana Domingues39 deve haver uma análise prévia dos atos de 

concentração como nos Estados Unidos e na União Européia, evitando 

desconfortos em casos mais complexos. A atual lei já sofreu mudanças 

significativas, mas  agora precisa de novas alterações. 

 É importante que a modernização legislativa seja iminente, para que o 

Brasil preserve os avanços que já alcançados e continue se desenvolvendo 

com um Sistema Antitruste mais eficiente, racional e ágil. Contribuições da 

comunidade antitruste e do próprio SBDC para que a Câmara tome sua 

decisão rapidamente poderão facilitar esse resultado.40 

 

 

 

                                                            
39 DOMINGUES,  Juliana.  Lei Antitruste  chega ao 15° aniversário no  limite. Publicado em 06/06/2009.  
Disponível em < http://www.conjur.com.br> Acesso em 19/03/2011  
40  FARINA,  Elizabeth  e  TITO,  Fabiana. A  premiação  internacional  e  a  demora  legislativa.  Jornal Valor 
Econômico, artigo publicado em 14/03/2011. 
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3. Intervenção do Estado no Domínio Econômico 

3.1  Noção de intervenção 

 A intervenção do Estado na economia é realidade que se apresenta não 

somente no Brasil, mas praticamente em todos os países. Nesse contexto, 

cresce a especulação quanto aos padrões que devem orientar essa atuação e 

a conveniência de uma presença mais abrangente do Estado no mercado. 

 Exemplo clássico foi a crise de 2008/2009, em que os Estados 

forneceram uma grande quantidade de dinheiro para salvar empresas que com 

certeza iriam à falência, acarretando não só o fechamento de muitas delas, 

mas também desemprego e falta de um ciclo econômico para muitas regiões. 

 Importante destacar a análise da atuação estatal em si, para a 

investigação dos mecanismos de legitimação dessa intervenção. Nessa busca, 

duas são as possibilidades aparentes: concluir pela validade estatal com base 

exclusivamente no texto constitucional, ou em contraposição a isso, enxergar a 

necessidade de alteração desse modelo interpretativo, especialmente a partir 

do Estado Democrático de Direito. 

 O indivíduo, a empresa e seus núcleos de organização, como sindicatos, 

confederações ou associações, ganham relevância nessa nova abordagem, 

sendo daí resgatada a idéia da subsidiariedade. 

 O princípio da subsidiariedade afirma-se como único meio de garantir a 

essência da democracia e, ao mesmo tempo, possibilitar a implementação de 

um Estado em harmonia com a realidade social em que se insere. A 

intervenção do Estado será legítima, não porque constitucionalmente prevista, 

mas porque foi construída dentro dos parâmetros jurídico-legislativos.  

 Para Nelson Nazar41 impera a atividade reguladora do Estado no 

momento político atual. Isso se dá porque o Estado, em seu perfil empresarial, 

iniciou um processo de desmonte, onde a privatização teve papel importante 

para substituir o Estado produtor direto de bens e serviços por um Regulador, o 

                                                            
41 NAZAR, Nelson. Direito Econômico. 2ªed., São Paulo: EDIPRO, 2009, p. 70. 
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qual promove a direção descentralizada, em torno de funções de fiscalização, 

fomento e planejamento da atividade econômica. 

 E para Eros Grau42 a questão da intervenção do Estado é encontrada 

em sua titularidade dentro da esfera pública: 

Daí se verifica que o Estado não pratica intervenção quando presta 

serviço público ou regula a prestação de serviço público. Atua, no caso, 

em área de sua própria titularidade, na esfera pública. Por isso mesmo 

dir-se-á que o vocábulo intervenção é, no contexto, mais correto do que 

a expressão atuação estatal: intervenção expressa estatal em área de 

titularidade do setor privado; atuação estatal, simplesmente, expressa 

significado mais amplo. Pois é certo que essa expressão, quando não 

qualificada, conota inclusive atuação na esfera do público.  

 

3.2  Liberalismo econômico 

 O liberalismo clássico é uma ideologia que defende a maximização da 

liberdade individual mediante o exercício dos direitos e da lei. Advoga uma 

sociedade caracterizada pela livre iniciativa, onde o Estado não deve exercer 

funções industriais ou comerciais e não deve intervir nas relações econômicas 

que existem ou venham a existir entre os indivíduos, classes ou nações. O 

Estado deve limitar suas ações à esfera policial, judiciária e militar.  

 O liberalismo econômico tem como postulados principais a livre iniciativa 

e a livre concorrência, em princípio sem qualquer interferência do Estado 

(laissez-faire, laissez-passe, laissez-vivre). Os fisiocratas propunham um 

sistema de economia livre, menos protecionista e intervencionista, mais natural 

e espontâneo. Para eles a expressão laissez-faire significa eliminar o 

intervencionismo, para que cada indivíduo produzisse e fizesse o que lhe 

melhor conviesse; e por laissez-passer entendiam romper as barreiras 

alfandegárias, estimular o comércio e a circulação de riquezas entre os demais 

Estados.  

                                                            
42 GRAU, Eros Roberto.  A ordem econômica na Constituição de 1988. 9ªed., São Paulo: Malheiros, 2004, 
p. 84. 
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3.3 Estado liberal 

 Este objetiva estabelecer um afastamento completo do Estado do 

controle sobre a iniciativa privada e sua atuação econômica. O principal 

argumento está vinculado à idéia que a forma mais adequada de manter a 

sanidade do mercado é eliminar toda a forma de intervenção governamental. 

 Admitia os princípios de liberdade de iniciativa, liberdade de 

concorrência e não-intervenção estatal no domínio econômico. 

 Entendia que os indivíduos deveriam ser livres para atuar no campo 

econômico, sem ingerências por parte do Estado, pois a atuação individual 

livre, traduzida pela máxima “laissez faire, laisse passer, le monde va de lui-

même” engendraria necessariamente a satisfação do interesse social, a 

organização racional da economia e o funcionamento equilibrado do 

mercado.43 

 

3.4  Estado regulador 

 É o que reconhece as imperfeições do livre mercado. O Estado nesta 

situação deve assegurar, por intermédio de um conjunto normativo, condições 

mínimas para o bom funcionamento do mercado, evitando a tendência de 

concentração do capitalismo, garantindo a vontade do consumidor e impedindo 

que grupos econômicos exerçam influências prejudiciais ao mercado. Em 

síntese, atua protegendo o consumidor e fiscalizando as condições de 

mercado.  

 Ao longo do século XX o Estado ocupou diversas posições em face da 

iniciativa privada, ora em avanço ora em recuo na linha demarcatória de suas 

competências. O Estado já foi mero espectador das ações econômicas, mas 

                                                            
43 CUÉLLAR,  Leila; MOREIRA, Egon Bockmann.  Estudos de direito  econômico. Belo Horizonte:  Fórum, 
2004, pág. 30 
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progressivamente avançou para ocupar posições ativas e conformadoras da 

economia.44 

 O Estado agindo como regulador atua basicamente elaborando normas, 

reprimindo o abuso do poder econômico, interferindo na iniciativa privada, 

regulando preços e controlando o abastecimento. 

 O fenômeno da liberalização econômica, que procede logicamente a 

globalização, impôs ao Estado ainda um novo figurino. O Estado deixa de atuar 

como agente econômico para ocupar o posto de agente normatizador das 

atividades econômicas. De prestador de serviços públicos passa a ser 

preferencialmente seu regulador.45 

 Regra geral, o Estado não deve intervir de forma direta na ordem 

econômica. A própria Constituição Federal em seu art. 170, estabelece alguns 

limites a serem levados em conta pelo Estado no exercício dessa atribuição, 

para que não venha a ferir princípios como o da liberdade de iniciativa, 

direcionado, em regra, aos particulares.  

 O art. 174 da Constituição Federal de 1988 expõe: 

 Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 

planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo 

para o setor privado. 

  Desta forma, atuando como regulador, o Estado impõe normas e 

mecanismos jurídicos de cunho preventivo e repressivo, especialmente aos 

particulares, responsáveis pela mobilidade do setor econômico, visando evitar 

possíveis condutas abusivas. 

 Nesse contexto, o Estado atua no domínio econômico de forma direta e 

de fato, como regulador, sendo responsável pelo funcionamento de 

mecanismos de prevenção e de normas de repressão às práticas que por 

ventura possam vir a macular a harmonia social. 

                                                            
44 AGUILLAR, Fernando Herren. Direito econômico e globalização.  In Direito global. SUNDFELD, Carlos; 
VIEIRA, Oscar Vilhena (coord.). São Paulo: Max Limonad, 1999, pág. 275. 
45 Ibidem. 
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3.5 Agências Reguladoras 

 No que se refere aos objetivos da regulação, Washington Peluso Albino 

de Souza46 esclarece o seu ponto de vista: 

São os mais amplos os objetivos da Regulação, se os considerarmos a 

partir do seu tratamento genérico. Por esse prisma, vão além do 

controle público das atividades privadas, quando projetadas na 

sociedade e das relacionadas com o mercado. Cuida-se da regulação 

entre as partes públicas e privadas, como vimos, efetivadas entre o 

“regulador” e o “regulado”. Assim, praticamente qualquer atividade pode 

ser “regulada”, porém para tanto deve ser definido um objetivo 

justificador. Este, segundo os autores, é o “bem público”, embora de 

difícil conceituação. 

São órgãos que atuam em diferentes setores da economia, assumindo 

diferentes estatutos jurídicos, tanto na administração pública direta, como 

órgão independente. Tem como funções principais a edição de normas, regras 

e procedimentos com força de lei sob o setor em que atua e do poder judiciário, 

julgando, impondo penalidades e interpretando contratos e obrigações entre os 

agentes econômicos. 

 A sua criação no Brasil deu-se com o objetivo de ser um órgão 

independente e não como subordinado à administração direta. Foram criadas 

durante o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002) 

com o intuito de regular os serviços públicos que começavam a ser 

privatizados. As primeiras foram a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel), a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Agência 

Nacional do Petróleo (ANP). Com o relativo sucesso das agências existentes, 

outras vieram a serem criadas. 

 A sua autonomia financeira se garante através de sua organização, na 

forma de autarquia, esta autonomia configura-se também na forma de 

estabelecer as suas próprias normas. Por serem então independentes, suas 

                                                            
46 DE SOUZA, Washington Peluso Albino. Primeiras Linhas de Direito Econômico. 6ª ed., São Paulo: LTR, 
2005, pág. 341. 
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decisões não cabem a serem analisadas pela Administração direta, mas sim 

pelo Poder Judiciário. 

 As suas funções irão depender de cada agência, mas entre as principais 

estão a fiscalização dos agentes econômicos dos mercados por elas regulados, 

a de sanção ao agente econômico, uma vez que descumpre as normas, os 

regulamentos e os contratos estabelecidos e a julgadora, que julga em âmbito 

administrativo conflitos existentes entre agentes no mercado em que atua. 

 

3.6 Poder econômico 

 A Constituição Federal de 1988 elevou a livre concorrência à categoria 

de princípio constitucional, e em seu artigo 173, §4° prevê medida de controle 

do poder econômico privado.  

 A concorrência, como processo econômico, implica a existência de um 

ou mais vencedores ao final da competição. A atividade econômica acarreta, 

assim, a sobreposição de um ou alguns concorrentes sobre os demais e a 

existência de poder econômico. 

 Em seu sentido clássico, o poder consiste na possibilidade de alguém 

impor sua vontade sobre o comportamento de outras pessoas. É capacidade 

de agir autonomamente. O poder econômico, enquanto manifestação 

específica do poder, é a possibilidade que tem uma entidade de tomar certa 

decisão econômica independente, face a determinadas circunstâncias, como 

fixação de preços, ou a escolha do volume de trabalho, e de se impor sobre os 

concorrentes. Trata-se de posição de força, opção comercial autônoma, que 

muitas vezes acarreta atuação monopolística da empresa detentora do poder 

de mercado. 
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3.7  Abuso de poder econômico 

 O poder econômico existe de fato, decorrendo da própria competição no 

mercado, e é aceito pelo ordenamento jurídico. No entanto, condena-se sua 

utilização abusiva, prejudicial à liberdade e à justiça econômica. 

 O artigo 173, §4° da Constituição Federal destaca que deverão ser 

reprimidas as práticas consistentes com abuso de poder econômico que 

objetivem: I – domínio de mercados; II – eliminação da concorrência e III – 

aumento arbitrário de lucros. 

 Domínio dos mercados indica a utilização de meios ardilosos, impedindo 

que novas forças econômicas surjam ou que forças existentes se expandam. 

 Para Pontes de Miranda, dominar os mercados nacionais significa ficar 

em situação de poder impor preço de mão-de-obra, de matéria-prima, ou de 

produto, ou de regular, a seu talante, as ofertas.47  

 O domínio de mercado equivale à posição de supremacia, de controle 

por parte da empresa, quer sobre a atuação dos concorrentes, ainda que 

potenciais, quer sobre o próprio mercado. A empresa dominante atua de forma 

a impedir que o mercado funcione livremente. 

 Eliminar a concorrência significa suprimir a liberdade de oferta e procura 

no mercado. Impede-se o acesso de novos empresários ao mercado ou o 

desenvolvimento das atividades dos concorrentes e/ou elimina a possibilidade 

de escolha pelos consumidores.  

 Para Miguel Reale48 o que caracterizaria o abuso de poder econômico 

seriam três conceitos: a) o domínio dos mercados, que se dá quando uma ou 

mais empresas, através de meios ardilosos, susta o advento de novas 

estruturas econômicas, ou bloqueia a expansão de outras já existentes, o que 

se liga, por outro lado, ao chamado processo de concentração de poder 

(monopólios, oligopólios, trustes, cartéis, etc.); b) a eliminação da concorrência, 

                                                            
47 PONTES DE MIRANDA, Francisco. Comentários à Constituição de 1967. 2ªed. , São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1972, t. VI, p. 51. 
48 REALE, Miguel. Abuso do poder econômico e garantias  individuais.  In Poder econômico: exercício e 
abuso  ‐  Direito  Antitruste  Brasileiro.  FRANCESCHINI,  José  Inácio  Gonzaga;  FRANCESCHINI,  José  Luiz 
Vicente de Azevedo (org.). São Paulo: RT, 1985. 
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que não se reduz ao fato anterior, mas que com ele intimamente se 

correlaciona, visando pôr termo à economia de mercado, baseada na livre 

iniciativa e na livre fixação dos preços, em função da oferta e da procura, quer 

controlando a aquela, quer recorrendo a acordos e convênios destinados a 

impor soluções artificiais ao sabor dos interesses de um grupo, inclusive 

retendo mercadorias ou adquirindo-as em excesso para provocar escassez ou 

alta, com a ruína dos concorrentes (dumping); c) o aumento arbitrário dos 

lucros é o outro aspecto do mesmo problema, quase que o assunto visto em 

razão de seu escopo essencial, que é a obtenção, por todos meios de 

resultados e vantagens desproporcionais ao valor do investimento efetivamente 

realizado. 

 Existe aumento arbitrário de lucros sempre que a busca e obtenção do 

lucro e acumulação de capital sejam realizadas de forma astuciosa e 

desproporcional aos custos do investimento. O aumento arbitrário de lucros 

pressupõe que a elevação dos resultados da empresa não guarde qualquer 

relação com a estrutura e o funcionamento do mercado, mas decorra da 

exclusiva deliberação pessoal do empresário, que impõe suas próprias 

decisões ao mercado. 

 Frise-se que o artigo 173, §4° possui natureza exemplificativa, 

determinando o núcleo essencial da lei reguladora do abuso de poder 

econômico. Por conseguinte, pode o legislador descrever como abusivos 

outros comportamentos não previstos no mencionado artigo da Constituição, 

desde que consistem em abuso de poder econômico.49 

 

3.8  Monopólio 

 Representa uma estrutura de mercado na qual um bem é fornecido por 

um único produtor. Neste caso, há total e plena concentração do poder 

econômico por parte desse agente, que detém força suficiente para interferir na 

relação de compra e venda. 

                                                            
49  FRANCESCHINI,  José  Inácio Gonzaga.  Introdução ao Direito da Concorrência.  São Paulo: Malheiros, 
1996, p. 334‐335. 
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 O monopólio tem como característica o fato de reduzir a produção, 

embora o aumento de preços não traga como conseqüência a perda de 

clientes, visto que, nesse sistema, estes não têm poder de escolha. O 

monopólio atua num mercado com ausência de concorrência.50 

 Sendo o único vendedor, o monopolista tem pleno controle da oferta, 

podendo determinar, a seu bel-prazer, qual será a quantidade total ofertada no 

mercado. Por via de conseqüência, através da variação das quantidades 

ofertadas, poderá influir sobre o preço, fazendo-o oscilar de maneira 

inversamente proporcional ao volume da oferta. Ganancioso, tal como o 

competidor em concorrência perfeita, procurará obter o máximo de ganho 

possível me sua atividade, mas agora, como pode decidir qual será o nível de 

oferta no mercado, provocará intencionalmente a escassez, a fim de que os 

preços se elevem.51 

 Contudo, é difícil verificar uma situação de monopólio total no mercado, 

já que, maximizados os lucros de uma atividade, outros empreendedores 

passam a observar boas oportunidades de ganhos, aumentando o interesse 

em competir no mercado com o desenvolvimento e incursão de produtos 

sucedâneos. 

 Diante da concorrência, os custos individuais de cada empresa poderiam 

ser majorados o suficiente até para inviabilizá-la, pois conseqüentemente, 

excessivos seriam também os preços aos compradores finais. 

  

3.9 Oligopólio 

 No oligopólio, um ramo de atividade econômica é dominado por um 

reduzido número de produtores, seja porque estes formam um grupo restrito, 

seja porque poucos produtores possuem poder econômico muito superior aos 

demais que compõem o mercado, dominando-o perto de sua totalidade. 

                                                            
50 DA  SILVEIRA,  Paulo Antônio  Caliendo Velloso. Defesa  da  concorrência  no Mercosul:  acordos  entre 
empresas, abuso de posição dominante e concentrações. São Paulo: LTR, 1998, pág. 78. 
51 BRUNA, Sérgio Varella. O poder econômico e a conceituação do abuso em seu exercício. São Paulo: RT, 
2001, pág. 31. 
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 Com a supremacia de alguns setores oligopolizados somada aos 

grandes investimentos a que os caracterizam, originam-se barreiras à entrada 

de novos competidores.  

 Na visão de Fábio Nusdeo, a manutenção dessas barreiras, evitando 

que outros participem do jogo de mercado, talvez seja a maior preocupação 

dos oligopolistas, que passam a sofisticar seus produtos mesmo sem 

necessidade e, noutros casos, até “(...) capturando as agências reguladoras do 

seu setor de atividade, sugerindo medidas obrigatórias de qualidade ou 

segurança cuja finalidade é a de dificultar a chegada de novos participantes”.52 

 Sérgio Bruna Varella53 acrescenta ainda que havendo colusão entre os 

partícipes, teremos a formação de um cartel, o qual, se lograr reunir todos os 

ofertantes, procederá tal como um monopólio, ou seja, como se um só produtor 

oferecesse o produto através de suas várias filiais. O modelo de formação de 

preços seguiria, assim, o modelo do monopólio, com algumas pequenas 

alterações, no que se refere à instabilidade do equilíbrio (...) 

  

3.10  Monopsônio e o oligopsônio 

 O monopsônio é o correspondente ao monopólio de compra de bens e 

serviços, ou seja, quando um único agente comprador controla totalmente um 

mercado em que há oferta advinda de uma pluralidade de produtores. O 

monopsonista tende a retardar suas compras ao limite, visando mascarar a 

procura e baixar os preços. 

 O oligopsônio é um modelo em que poucos compradores acessam um 

grande número de vendedores dispersos no mercado. Eles constituem um 

oligopólio às avessas, pois passam a controlar a procura em vista de baixar os 

preços, e assim, majorar seus lucros.  

                                                            
52 NUSDEO, Fábio. Curso de economia: Introdução ao Direito Econômico. 5ª ed., São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 272 
53 BRUNA, Sérgio Varella. O poder econômico e a conceituação do abuso em seu exercício. São Paulo: RT, 
2001, pág. 44. 
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 No mais, a situação de equilíbrio de preços encontrada em condições de 

monopsônio e oligopsônio em tudo será similar ao que ocorre com o oligopólio 

e com o monopólio, com a única diferença de que o controle será exercido já 

não mais pelo lado da oferta, mas agora pelo lado da procura.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
54 BRUNA, Sérgio Varella. O poder econômico e a conceituação do abuso em seu exercício. São Paulo: RT, 
2001, pág. 55. 
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4. Mercado relevante 

4.1  Noção de mercado relevante 

 O conceito de mercado relevante é extremamente importante para a 

análise de operações que impliquem concentração de mercado e também para 

a avaliação de condutas praticadas por empresas dentro de um suposto poder 

de mercado.  

 A noção de posição dominante é relativa. Ela só tem sentido uma vez 

definido, em concreto, o mercado a que respeita, ou seja, aquilo que se 

designa normalmente como mercado relevante ou mercado em causa. 

Determinar este mercado, primeiro passo para a detecção de posições 

dominantes, é, como vimos, determinar os seus limites geográficos e materiais. 

Num mercado relevante de grande amplitude, as posições dominantes serão 

difíceis de encontrar. Pelo contrário, num mercado relevante restrito, mesmo 

empresas de dimensão média poderão deter uma posição dominante.55 

 Ao analisar-se a Lei n° 8.884/94 constata-se que um dos conceitos mais 

trabalhados pelo legislador é o de mercado relevante. Todavia, a Lei Antitruste 

não traz em seu corpo normativo a definição deste, deixando para o seu 

aplicador a tarefa de buscar e concretizar o sentido ali contido. Depende, pois, 

sua explicação do complemento de outras normas jurídicas, procedentes de 

outras instâncias legislativas. Neste caso, inexiste outro diploma a regular as 

concentrações que melhor explicite o conceito de “mercado relevante.” Trata-

se, portanto, de um conceito em aberto que caberá ao aplicador da lei 

construir.  

Para Werter Faria56, os acordos entre empresas restritivos da 

concorrência e os abusos de posição dominante são proibidos e sancionados 

quando prejudicam a livre competição no território nacional ou em parte dele. 

Para avaliar o prejuízo, em cada caso concreto, é necessário saber em que 

mercado ou parcela de mercado as empresas se acham em situação de 

                                                            
55 DOS  SANTOS, António Carlos; Gonçalves, Maria  Eduarda; MARQUES, Maria Manuel  Leitão. Direito 
econômico. 5ª ed., Coimbra: Almedina, 2008, pág. 357. 
56 FARIA, Werter.  Direito da Concorrência e contrato de distribuição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 1992, p. 23. 
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concorrência, o que, na expressão se Bernini (1982, p. 38) “pressupõe 

valoração, em termos de zona geográfica e de produto (e respectiva 

substituibilidade), sem a qual é impossível determinar, em concreto, aqueles 

dados que permitem medir a ‘relevância’ do prejuízo e da restrição 

ocasionados pela colusão”. De imediato, o autor expressa que a verificação do 

prejuízo e da intensidade da restrição à concorrência significa definir o mercado 

sobre o qual deve concentrar-se a análise do intérprete, a fim de apurar (a) se 

a conduta da empresa ou das empresas recai no âmbito das proibições e (b) 

se, no caso de acordo entre empresas, este, apesar de compreendido na 

vedação, possa ser aprovado. E acrescenta ainda Werter Faria: Em síntese, a 

definição de ‘relevant market’ representa um verdadeiro o próprio medidor do 

âmbito da aplicabilidade das regras da concorrência: tal âmbito mostrar-se-á 

ampliado no contexto de um ‘relevant market’ mais restrito, ao passo que 

tenderá a diminuir onde, ao contrário, a definição do ‘relevant market’ se dilate. 

 O conceito de mercado relevante é uma das peças centrais da moderna 

teoria de defesa da concorrência. Constitui o ponto de partida da análise das 

autoridades antitruste no que tange à avaliação dos entraves concorrenciais 

tanto no âmbito de atos de concentração como de processos envolvendo 

abuso de posição dominante. 

 

4.2 Poder de mercado 

 O poder de mercado, dentro de um contexto econômico, equivale à 

diferença entre o preço praticado pela empresa para um determinado produto e 

o seu custo unitário de produção.  

 Essa definição é muito restrita, uma vez que observa apenas o exercício 

de poder do vendedor sobre o comprador, desconsiderando o poder que pode 

ser exercido por uma empresa sobre seus fornecedores, clientes e mesmo 

concorrentes.  

 O poder de mercado é fruto da estrutura do mercado em que se 

encontra, e sua existência está relacionada a fatores estruturais dos mesmos. 

Em mercados mais competitivos, este poder será menor.  
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4.3  Mercado relevante material 

 O mercado relevante material (ou mercado de produto) é aquele no qual 

o agente econômico enfrenta a concorrência, considerando um bem ou serviço 

que fornece.57  

A delimitação do mercado relevante material é feita a partir da 

perspectiva do consumidor: se este pode substituir um produto ou serviço por 

outro igual ou semelhante, ambos pertencem ao mesmo mercado relevante 

material.  

Assim, a o uso dos produtos para o consumidor faz com que integrem 

mercado relevante material idêntico. Se a mercadoria ou o serviço podem ser 

perfeitamente substituídos conforme a avaliação do consumidor, por outros de 

igual qualidade, oferecidos na mesma localidade ou região, então o mercado 

relevante compreenderá também todos os outros produtos ou serviços 

potencialmente substitutos. 

  

4.4 Mercado relevante geográfico 

 É a área restrita onde ocorre a concorrência relacionada à prática 

comercial. O mercado relevante geográfico considerado pode ser uma região, 

um Estado, um ou mais países, na hipótese de ausência de barreiras 

alfandegárias. 

 A área de concorrência real ou potencial pode ser qualquer área 

geográfica comercialmente significante. Se os ofertantes de uma certa área 

tomam suas decisões de política empresarial e comercial sem ter que se 

preocupar com ofertantes localizados fora da referida área, então temos um 

mercado relevante especialmente considerado; se, ao contrário, os ofertantes 

devem preocupar-se com os ofertantes situados fora de sua respectiva área, 

seja porque estes podem, com relativo grau de facilidade, oferecer seus 

produtos ou serviços naquela ou, ainda, porque os demandantes podem buscar 

                                                            
57 FORGIONI, Paula. Os fundamentos do antitruste. 2ª ed., São Paulo: RT, 2005, pág. 241. 
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produtos ou serviços alternativos em outras áreas, então o mercado foi definido 

restritivamente demais.58 

 

4.5 Mercado relevante temporário 

 O conceito de mercado temporal deriva da constatação que todos os 

períodos de tempo não são intercambiáveis entre si. Este mercado temporal, 

por exemplo, permite às sociedades de distribuição de eletricidade aplicar 

tarifas mais elevadas nos horários de maior pico. Da mesma forma, aceita que 

os hoteleiros tenham a possibilidade de aplicar preços superiores na alta 

temporada. 

 O conceito global de mercado temporal é essencialmente dinâmico, 

delimitado material e geograficamente. Por isso, o mercado concreto deverá 

ser observado e considerado num momento determinado, mas estes diferentes 

momentos oferecem normalmente condições que fazem variar os limites 

lógicos do mercado específico. Esta perspectiva de evolução no tempo é a 

ótica adequada para observar cada mercado, que pode ser mais ou menos 

abrangente em função do momento de seu exame. 

  O critério temporal de delimitação deve ser feito no terreno prático, 

apreciando os fenômenos do mercado, especialmente a situação, as relações 

entre empresas e consumidores e ainda outros fatores que sejam relevantes, 

nos diferentes momentos, atendendo ao ciclo mercantil. 

 

 

 

 

 

 
                                                            
58  DA  ROSA,  José  Del  Chiaro  Ferreira;  SCHUARTZ,  Luiz  Fernando.  Mercado  relevante  e  defesa  da 
concorrência.  Revista de Direito Econômico. Brasília: out./dez. 1995, p. 67‐68. 
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5. Abuso de posição dominante 

 

5.1 Noção de posição dominante 

 Na Lei Antitruste Brasileira em seu art. 20, posição dominante está 

descrita quando uma empresa ou grupo de empresas controla parcela 

substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediário, adquirente 

ou financiador de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa. E no mesmo 

artigo, acrescenta em seu parágrafo 3°, que a posição dominante é presumida 

quando uma empresa ou grupo de empresas controla 20% (vinte porcento) de 

mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo CADE para 

setores específicos da economia. 

 A posição dominante, como descrita na lei, não esclarece como será 

realizada a medição da porcentagem da participação da empresa no mercado. 

Parte-se então deste percentual fixado, que serve como um indicador do que 

uma empresa possa exercer no mercado relevante. Entretanto, uma empresa 

que apresente um percentual menor poderá se caracterizar como dominante, 

ao passo que uma com percentual maior ou igual pode não se encontrar nesta 

posição. 

 O controle sobre o preço é aspecto importante, mas não totalmente 

indispensável. O ponto central da definição está na autonomia da empresa, isto 

é, na capacidade de agir isoladamente, sem atentar para os concorrentes, 

deturpando a competição. Não se pode definir posição dominante como 

somente a situação na qual não existe a concorrência. Com a inexistência 

desta, no monopólio, há posição dominante clara. No entanto, mesmo em um 

maior  grau de concorrência pode haver posição dominante por parte da 

empresa detentora de grande poder de mercado.59 

  

  

                                                            
59 DA CUNHA, Ricardo Thomazinho. Direito da  concorrência: Mercosul  e União Européia. Barueri,  SP: 
Manole, pág. 88, 2003. 
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5.2  Identificação de posição dominante 

 Não há métodos de interpretação jurídicos ou fórmulas matemáticas que 

levem a uma conclusão segura sobre a existência de posição dominante em 

um determinado mercado, não obstante as inúmeras tentativas dos 

economistas nesse sentido. A posição dominante é um fato, não fácil de se 

constatar.60 

 Uma das maneiras mais clara de caracterizar uma empresa em posição 

dominante é através da análise da parcela de mercado detida pelo agente 

econômico (market share). 

 Outro elemento que caracterizaria a posição dominante seria a falta de 

concorrência em determinados mercados. Estaria então a empresa apta a sair 

do caminho da licitude, visto que não teria concorrência a seu alcance, 

podendo optar por uma maximização bem maior em seus lucros. 

 Em relação ao aspecto temporal, para Paula Forgioni61 ainda que uma 

empresa detenha um elevado percentual de mercado, não é dito que, 

necessariamente, será titular de posição dominante. Isso porque, 

considerando-se a concorrência sob seu aspecto dinâmico, a superioridade da 

parcela que detém pode ser absolutamente esporádica, de forma a não 

assegurar qualquer independência de comportamento. 

 A identificação de uma posição dominante dependerá de vários fatores 

que deverão ser analisados em conjunto, relacionando a estrutura do mercado 

com a empresa e o seu comportamento em determinado mercado relevante. 

 Torna-se mais uma vez evidente a elasticidade da aplicação da Lei 

Antitruste: a partir do momento em que a própria determinação da existência de 

posição dominante é um processo que requer valorações altamente subjetivas 

e a conjugação de variáveis, a serem efetuadas pelo intérprete.62 

 

                                                            
60 FORGIONI, Paula. Os fundamentos do antitruste. 2ª ed., São Paulo: RT, pág. 329, 2004 
61 FORGIONI, Paula. Os fundamentos do antitruste. 2ª ed., São Paulo: RT, pág. 345, 2004 
 
62 Idem. 
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5.3  Noção de abuso de posição dominante 

 A noção de abuso de posição dominante está relacionada ao 

comportamento abusivo de uma empresa, que comprovadamente exerce  

posição dominante perante certo mercado e explora oportunidades que existem 

para si e não para outras empresas. Uma empresa que usa o seu poder de 

mercado como meio ilícito para atingir o objetivo de exclusão de concorrentes, 

seja por meio de barreiras artificiais à entrada de mercadorias ou pelo aumento 

demasiado dos custos para os concorrentes, havendo assim a imposição de 

preços exploratórios. Quando comprovada, a abusividade afetará diretamente o 

desenvolvimento da concorrência e mais ainda o consumidor final. . 

 Não se pode dizer que é ilegítimo deter posição dominante de mercado, 

como a própria Lei n° 8.884/94 retrata. Ilícito é que quando atingido um estado 

de liderança a empresa afaste-se do seu caminho racional. O objetivo de uma 

empresa é sempre o lucro, mas este deve ser obtido perante condições 

normais de concorrência e não percorrendo a ilicitude, tanto da lei como da 

sociedade. 

  

5.4 Identificação de abuso de posição dominante 

 

  Para Calixto Salomão Filho63: 

“O ilícito ‘abuso de posição dominante’ não prescinde, portanto, 

da existência, ao menos potencial, de um resultado econômico. 

O aumento arbitrário é esse resultado. Só que esse resultado 

não precisa ser efetivamente produzido. Assim, por exemplo, a 

redução da quantidade ofertada no mercado é ilícita quando 

injustificada e quanto capaz, em tese, de levar ao aumento do 

lucro monopolista, independentemente da produção efetiva 

desse resultado.” 

                                                            
63 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: as condutas. São Paulo: Malheiros Editores, pág. 220, 
2003. 
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 Para que seja confirmada a ilicitude de uma empresa em relação à sua 

conduta comercial é preciso confirmar que a sociedade esteja sendo lesada 

economicamente, tanto em relação ao aumento de preços quanto à redução do 

excedente do consumidor.  

 (...) De acordo com a intensidade, os agentes econômicos têm maior ou menor 

poder de estabelecer preços. As empresas em situação dominante, isto é, aquelas 

sujeitas a uma concorrência limitada ou a nenhuma concorrência, podem impor preços 

maiores e obter acréscimo nos lucros, operando, muitas vezes, por longos períodos de 

maneira ineficiente e sem aprimorar a qualidade dos produtos. O aumento excessivo 

do lucro das empresas tem como efeito a transferência indevida de renda de toda a 

sociedade para as empresas em posição dominante. Esta renda é, então, mal 

utilizada, pois se desperdiça na aquisição de produtos que poderiam ser comprados 

por preço inferior.64  

 Deve haver a identificação da conduta, ou seja, a transferência de renda 

do comprador para o produtor, para que o ato se enquadre na Lei Antitruste 

Brasileira. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
64  DA  CUNHA,  Ricardo  Thomazinho.  Direito  da  defesa  da  concorrência:  Mercosul  e  União 
Européia.Barueri, SP: Manole, pág. 86, 2003. 
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6. O Direito da Concorrência no Mercosul 

 

6.1 O Mercosul 

 O tratado de fundação do MERCOSUL foi assinado na cidade de 

Assunção, Paraguai em 1991, e criou um espaço integrado pelos Estados-

Membros: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. No artigo 1° são mencionados 

os objetivos gerais propostos para chegar-se a um mercado comum, com o 

firme compromisso pelos Estados-Membros de fortalecer o processo de 

integração: 

a) Pretensão de alcançar o mercado comum e a livre circulação de bens, 

serviços e fatores produtivos entre os países, através, da eliminação dos 

direitos aduaneiros e restrições não tarifárias à circulação de mercancias 

ou de qualquer outra medida equivalente; 

b) Estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma 

política comercial comum em relação a terceiros Estados ou grupos de 

Estados, assim como, a coordenação de posições em foros econômico-

comerciais regionais e internacionais; 

c) Coordenação das políticas macroeconômicas e setoriais entre os 

Estados-Membros, dentre elas as políticas de comércio exterior, 

agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, de serviços, 

alfandegária, de transportes e comunicações, e outras que se acordem, 

com o fim de assegurar as condições adequadas de concorrência entre 

os Estados-Membros. 
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Embora o artigo 1° do Tratado de Assunção65 não se refira de forma 

expressa a uma política comunitária de livre concorrência entre os objetivos 

gerais do MERCOSUL, o faz de forma indireta, no penúltimo parágrafo: “ao 

assegurar condições adequadas de concorrência entre os Estados-Parte”. 

Esse mesmo artigo refere-se à livre circulação de bens, serviços e fatores 

produtivos entre os Estados-Membros e à coordenação de políticas 

macroeconômicas, como condições para alcançar o mercado comum, o que 

também, indiretamente, repercute na política de livre concorrência do 

MERCOSUL. 

 Um dos fatores que justificam aplicar as normas de defesa da 

concorrência nos espaços de integração econômica é que, a partir da 

experiência do Sherman Act, em 1890, a grande maioria dos países 

economicamente fortes estabeleceu em seus territórios sistemas de economia 

de mercados avançados.  

Não se pode pensar que um processo de integração seja considerado 

apenas pelo aspecto econômico, pois todos os segmentos estão interligados e 

apesar da defesa da concorrência exigir a intervenção pública para a adoção 

de normas que a protejam, as imperfeições dos mercados atingem diretamente 

os interesses do cidadão, que demandam soluções jurídicas. 

 

6.2 O Tratado de Assunção 

 O Mercosul foi criado através de tratado em 26 de março de 1991, em 

Assunção no Paraguai, tendo como países integrantes Brasil, Argentina, 

                                                            
65 Art. 1° Os Estados‐Partes decidem constituir um Mercado Comum, que deverá estar estabelecido a 31 
de  dezembro  de  1994,  e  que  se  denominará Mercado  Comum  do  Sul  (MERCOSUL).  Este Mercado 
comum implica: A livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, através, entre 
outros, da eliminação dos direitos alfandegários, restrições não‐tarifárias à circulação de mercadorias ou 
de qualquer outra medida de efeito equivalente; O estabelecimento de uma tarifa externa comum e a 
adoção de uma política comercial comum em relação a terceiros Estados ou agrupamentos de Estados e 
a coordenação de posições em  foros econômico‐comerciais regionais e  internacionais; A coordenação 
de  políticas  macroeconômicas  e  setoriais  entre  os  Estados‐Partes  de  comércio  exterior,  agrícola, 
industrial,  fiscal,  monetária,  cambial  e  de  capitais,  de  serviços,  alfandegária,  de  transportes  e 
comunicações  e  outras  que  se  acordem  –  a  fim  de  assegurar  condições  adequadas  de  concorrência 
entre os Estados‐Partes; e O compromisso dos Estados‐Partes de harmonizar suas legislações, nas áreas 
pertinentes, para lograr o fortalecimento do processo de integração. 
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Uruguai e Paraguai. Atualmente a Venezuela também pertence ao bloco 

econômico, sendo a Bolívia e o Chile países associados. 

 O Mercosul foi inicialmente criado como uma zona de livre comércio, 

onde a circulação de bens e serviços eram livres de barreiras tarifárias. 

Atualmente possui personalidade jurídica de direito internacional, podendo 

assim negociar com outros blocos econômicos, países e organismos 

internacionais. 

 Os objetivos estão elencados em seu artigo 1°: a livre circulação de 

bens, serviços e fatores produtivos entre os países, por meio da eliminação dos 

direitos alfandegários e das restrições não-tarifárias à circulação de mercado e 

de qualquer outra medida equivalente; o estabelecimento de uma tarifa externa 

comum e a adoção de uma política comercial comum em relação a terceiros, 

Estados ou agrupamentos de Estados e a coordenação de posições em foros 

econômicos comerciais regionais e internacionais; a coordenação de políticas 

macroeconômicas e setoriais entre os Estados-partes – de comércio exterior, 

agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, de serviços 

alfandegários, de transporte e comunicação e outras que se acordem – a fim 

de assegurar condições adequadas de concorrência entre os Estados- partes; 

e o compromisso dos Estados-partes de harmonizar suas legislações nas 

áreas pertinentes, para lograr o fortalecimento do processo de integração. 

 O Tratado de Assunção deu ao Mercosul uma estrutura 

intergovernamental: as decisões importantes não são tomadas mediante voto, 

mas em consenso entre os governos participantes. A estrutura normativa e 

institucional do Bloco pode ser definida em alguns pontos: 

a) Conselho do Mercado Comum (CMC) – Órgão supremo do Mercosul. 

Além de estabelecer as diretrizes políticas de integração dos 

governos, tem como função garantir que se cumpram as metas e 

objetivos estabelecidos pelo Tratado de Assunção. Os membros 

deste Conselho são os presidentes e os ministros da Economia e das 

Relações Exteriores de cada país-membro; 

b) Grupo Mercado Comum (GMC) – É o órgão executivo do Mercosul. É 

composto por 16 membros, sendo quatro titulares e quatro suplentes 
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por país, representados pelos Ministérios das Relações Exteriores, 

Ministérios da Economia e Bancos Centrais, coordenados pelos 

Ministérios das Relações Exteriores. Possui autoridade para negociar 

acordos e assiná-los em nome do Mercosul, conforme autorização 

cedida pelo CMC; 

c) Comissão de Comércio (CCM) – Órgão criado para auxiliar o GMC. 

Tem como principal função garantir que sejam cumpridas as políticas 

comerciais já estabelecidas pelos participantes do Mercosul; 

d) Grupos ad hoc – Criados pelo GMC para tratar de algum tema 

específico, os GAH tem duração determinada, e uma vez cumprida a 

tarefa atribuída pelo GMC são extintos. 

  

6.3 O Protocolo de Fortaleza 

 O Protocolo de Defesa da Concorrência66 do MERCOSUL, mais 

conhecido como Protocolo de Fortaleza foi assinado por seus Estados-

Membros em 17 de dezembro de 1996. Entende-se que o Protocolo de 

Fortaleza constitui uma forma de harmonizar a defesa da concorrência no 

âmbito do MERCOSUL, pois assim justificam as razões de seu preâmbulo: “... 

que os Estados-Partes devem assegurar ao exercício das atividades 

econômicas em seus territórios iguais condições de livre concorrência; que o 

crescimento equilibrado e harmônico das relações comerciais intra-zonais, 

assim como aumento da competitividade das empresas estabelecidas nos 

Estados-Partes, dependerão em grande medida da consolidação de um 

ambiente concorrencial no espaço integrado do MERCOSUL (...)” 

 Pelo Protocolo de Fortaleza as condições de livre concorrência das 

atividades econômicas no espaço integrado do MERCOSUL têm que ser iguais 

para todos os sujeitos econômicos. No entanto, o sucesso da aplicação das 

normas contidas nesse protocolo dependerá da instrumentalização do mesmo 

para que, no futuro, contribua ao estabelecer um crescimento equilibrado e 

                                                            
66 Preâmbulo do Protocolo de Fortaleza: “... A necessidade urgente de se estabelecerem   as diretrizes 
que orientarão os Estados‐Partes e as empresas neles sediadas na defesa da concorrência no Mercosul 
como  instrumento  capaz  de  assegurar  o  livre  acesso  ao  mercado  e  a  distribuição  equilibrada  dos 
benefícios do processo de integração econômica ...”  
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harmonioso das relações internacionais, incentivando a competitividade das 

empresas do MERCOSUL, assegurando o livre acesso ao mercado não 

somente das empresas que funcionam em seu território, como de novas 

empresas de outros espaços econômicos, para uma melhor distribuição dos 

benefícios. 

  

Gesner  Oliveira67 comenta sobre o Protocolo de Fortaleza:  

O Mercosul, a exemplo de outros blocos regionais, aprovou protocolo na 

área de defesa da concorrência, por ocasião da 11ª Reunião do 

Conselho Mercosul em Fortaleza, em 1996. A assinatura do Protocolo 

de Defesa da Concorrência do Mercosul representou, em tese, um 

avanço no processo de construção da União Aduaneira, pois, como no 

caso da União Européia, a harmonização das regras de funcionamento 

dos mercados constitui condição essencial para a integração da região. 

 A integração e harmonização entre os países são fundamentais no 

mundo contemporâneo da globalização, cuja tendência é a formação de blocos 

ou sua união, para manter uma economia com livre circulação. A defesa da 

concorrência entre esses mercados, principalmente quando se trata de países 

em desenvolvimento como os do MERCOSUL, é essencial para a 

sobrevivência dos mesmos.  

 

6.4 A legislação interna 

 6.4.1 Paraguai 

 A Constituição Federal do Paraguai, promulgada em junho de 1992, 

consagra o direito da concorrência em seu artigo 107, capítulo IX, Seción I, 

relativa aos Direitos Econômicos,68 garantindo a concorrência no mercado e 

proibindo a formação de monopólio. No que se refere à proteção da 

                                                            
67 OLIVEIRA, Gesner. Concorrência: panorama no Brasil e no mundo. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 42 
68 Toda persona tiene derecho a dedicarse a  la actividad econômica  lícita de su preferência, dentro de 
um  régimen  de  igualdad  de  oportunidades.  Se  garantiza  la  competência  en  el  mercado.  No  serán 
permitidas  La  creación  de monopólios  y  El  alza  o  La  baja  artificiales  de  precios  que  traben  la  libre 
concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán sancionados por ley penal. 
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concorrência, proíbe os aumentos e as reduções de preços praticados por 

agentes econômicos com nítido poder de mercado, acarretando prejuízo aos 

concorrentes. Mas devemos frisar que o Paraguai nunca possuiu uma 

legislação própria sobre defesa da concorrência. 

 O Protocolo de Defesa da Concorrência do Mercosul não é tido como 

um instrumento que venha a substituir as leis nacionais. Uma continuada 

carência paraguaia de uma lei nesse sentido ocasionará efeitos muito 

diferentes na aplicação do referido Protocolo dos tidos em outros países do 

bloco, ademais de outra fortes implicações na concorrência em si e no 

desenvolvimento do país. Por tal, qualquer sugestão que possa ser dada passa 

pela elaboração de uma lei. Mesmo não possuindo uma, o Paraguai foi o 

primeiro país a ratificar o Protocolo do Mercosul.69 

 6.4.2 Uruguai 

 A legislação uruguaia é relativamente nova no tocante à defesa da 

concorrência, decorrente da pressão exercida pelo  Mercosul. Não possui uma 

legislação orgânica e integral sobre a concorrência. Existem planos para que 

esta legislação sofra um maior aprofundamento, por imposição dos países do 

Mercosul, principalmente o Brasil. 

 Encontraremos referência à questão nas normas dos artigos 13, 14 e 15 

da Lei .° 17.243, de 29 de junho de 2000. Também nos artigos 157 e 158 da 

Lei n° 17.296, de 16 de fevereiro de 2001, encontramos a previsão sobre as 

sanções para as infrações contra a concorrência. No mais, o Decreto n° 

86/2001 ratifica a  execução de ambas as leis. 

 Antes, a Constituição da República Oriental do Uruguai de 1967 

consagrava a defesa da concorrência em seu artigo 5070 e estabelecia o 

princípio geral de controle dos agentes econômicos pelo Estado. Ainda assim, 

adotava um conceito já antigo, promovendo o controle estatal sobre toda a 

organização comercial ou industrial sob a forma de truste. 
                                                            
69 JAEGER JÚNIOR, Augusto. Liberdade de concorrência na União Européia e no Mercosul. São Paulo: LTR, 
2006, pág. 627. 
70 Art. 50 El Estado orientará el comercio exterior de la República protegiendo las actividades productivas 
cuyo  destino  sea  La  exportación  o  que  reemplacem  bienes  de  importación.  (...)  Toda  organización 
comercial o industrial trustificada estará bajo ei controlador del Estado. 
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 O artigo 50, no que se refere à proteção da concorrência, repetia o 

descrito já existente nas Constituições de 1934, no artigo 49, na Constituição 

de 1942, no artigo 49 e na Constituição de 1952, em seu artigo 50. 

 No que se refere ao Decreto n° 86/2001, Augusto Jaeger Júnior 

comenta71: 

   Esta legislação veio proporcionar um princípio geral, um marco 

regulatório básico que faltava no Uruguai. A sua colocação em prática permitiria 

apreciar as necessidades, avaliar resultados obtidos e formular novas propostas 

legislativas. No que respeita ao Estado, ela significa uma verdadeira auto-limitação 

que o sistema político impôs a sim mesmo. Todas as regulamentações legais e 

administrativas foram revisadas com a finalidade de identificar as que impunham 

restrições injustificadas à liberdade de concorrência. Dessa revisão surgiram os 

Decretos ns. 241/2000 e 479/2001, que derrogaram normas regulamentares que 

estabeleciam distorções. Outras áreas que têm implicância na política de 

concorrência, consideradas anexas a esta, ainda estão a precisar de reformas, 

simplificações ou mesmo codificações. 

6.4.3 Argentina 

 A defesa da concorrência no direito argentino, de forma semelhante ao 

brasileiro, está consagrada constitucionalmente no art. 42 de sua Constituição 

de 1998, que assim expõe: 

Los consumidores y usuários de bienes y servicios tienen 

derecho, em la relación de consumo, a la protección de su salud, 

seguridad e intereses econômicos; a uma información adecuada y 

veraz; a La liberdad de elección y a condiciones de trato equitativo 

y digno. 

Las autoridades proveerán a La protección de esos derechos, a la 

educación para el consumo, a la defensa de la competenda contra 

toda forma de distorsión de los mercados, al control de los 

monopólios naturales y legales, al de la caíidad y eficiência de los 

                                                            
71 JAEGER JÚNIOR, Augusto. Liberdade de concorrência na União Européia e no Mercosul. São Paulo: LTR, 
2006, pág. 631. 
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servicios públicos, y la constitución de asociaciones de 

consumidores y de usuários  (...) 

 

 Nesse artigo conclui-se que a defesa da concorrência está diretamente 

vinculada aos consumidores e usuários, com tratamento prioritário ao direito de 

escolha dos mesmos, bem como à proteção da saúde, segurança e interesses 

econômicos destes. 

 Em 16 de setembro de 1999 foi promulgada a Lei n° 25.156/99, 

chamada de Lei de Defesa de Concorrência na República Argentina, formando 

a estrutura e o funcionamento do sistema de defesa argentino. Deu um novo 

enfoque ao sistema de concorrência, alterando os conceitos das condutas de 

infração, o procedimento e o órgão aplicador.  

Ela é composta de dez capítulos e sessenta e um artigos. Incorpora o 

controle prévio por parte do Estado de fusões e aquisições, inexistente até 

então, mas limitado a essas práticas. Como deve ser, proíbe o abuso de 

posição dominante e impede acordos entre firmas que falseiem a concorrência 

ou o acesso ao mercado. Estabelece ainda quais condutas ou acordos serão 

proibidos. Define, em seu contexto o que é posição dominante, como sendo 

aquela decorrentes da falta de concorrência substancial, e concentração 

econômica. Repressões às práticas só são efetuadas quando houver prejuízo 

ao interesse econômico geral, o que deixa reconhecer uma filiação à regra da 

razão. Outro indício para tanto é a não-previsão de proibições de per se, tendo 

se desviado, assim, dos nove projetos que haviam surgido desde o início da 

década. Com isso, o atingimento ou o fortalecimento de uma posição 

dominante não é critério suficiente para ensejar a aplicação da lei. Uma 

presunção legal de posição dominante, com há na lei brasileira, não dispõe a 

argentina. Apresenta o princípio do efeito no art. 3°, assim, como na lei 

brasileira. Não prevê a liberação de aplicação das regras para nenhum setor 

econômico. Cria o Tribunal Nacional de Defesa da Concorrência, uma espécie 

de Conselho Administrativo de Defesa Econômica deles, já que tem status de 

autarquia, para aplicá-la e controlar seu cumprimento, com as funções de 

analisar se uma empresa ou grupo detém posição dominante no mercado de 
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sua atividade e penalizar qualquer conduta ilícita em detrimento de outras 

empresas no mesmo ramo comercial. Outra mudança de relevo consiste na 

substituição do caráter essencialmente penal da repressão das condutas, 

previsto nas leis anteriores, por sanções administrativas.72 

 Esta nova lei de concorrência na Argentina teve impacto positivo para o 

Mercosul, pois mostra que o país está determinado a avançar não só dentro do 

bloco, com estas medidas concorrenciais, mas principalmente no seu próprio 

mercado interno, regulando e estruturando o seu setor empresarial. Para 

Ricardo Thomazinho da Cunha73 haverá maior independência na aplicação das 

regras. 

6.4.4 Brasil 

 Na Constituição Federal de 1988, a livre concorrência merece um lugar 

de destaque como princípio geral da atividade econômica (art. 170, IV). No 

entanto, a norma constitucional defensora da legislação antitruste no Brasil é o 

artigo 173, parágrafo 4°, que indica com clareza o conjunto de condutas 

empresariais suscetíveis a repressão legal ao determinar que a lei reprimirá o 

abuso do poder econômico que vise lesões às estruturas do livre mercado.  

 A Constituição Federal traz somente os princípios a serem seguidos na 

defesa da concorrência, remetendo à legislação ordinária a formulação das 

regras sobre a matéria. Com base no preceito constitucional, aprovou-se em 11 

de junho de 1994, a Lei n° 8.884, que regula a prevenção e repressão contra  

infrações na ordem econômica. Esta lei surge em clima econômico de 

transformação da atividade estatal. O Estado procura, por intermédio das 

privatizações, fazer com que a iniciativa privada exerça as atividades 

                                                            
72 JAEGER JÚNIOR, Augusto. Liberdade de concorrência na União Européia e no Mercosul. São Paulo: LTR, 
2006, pág. 619. 
73 “A nova  lei, se corretamente aplicada, aperfeiçoará a defesa da concorrência na Argentina, uma vez 
que modificou de forma positiva a estrutura do sistema. Primeiramente, haverá maior independência na 
aplicação  das  regras,  reduzindo‐se  a  ingerência  política,  possibilitando  resultados  mais  técnicos, 
mediante  a  criação  de  entidade  autárquica  e  autônoma,  o  Tribunal  Nacional  de  Defensa  de  la 
Competencia. A defesa da competição também passa a contar com controle prévio das concentrações, 
inexistente  até  então. Outra mudança de  relevo  consiste  na  substituição do  caráter  eminentemente 
penal  da  repressão  das  condutas  infrativas,  previsto  na  lei  anterior,  por  sanções  administrativas. 
Admite‐se atuação imediata. Na aplicação das multas prevê‐se maior flexibilidade, de acordo com vários 
fatores agravantes ou atenuantes da conduta”. In Direito da defesa da concorrência: Mercosul e União 
Européia. Barueri, SP: Manole, 2003, p. 155. 
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econômicas antes por ele exercidas, e através da quebra de monopólios 

estatais, aumentar a competição em diversos setores da economia. Se o 

Estado se retrai em sua atividade de agente econômico, sua função de 

regulador e controlador da economia torna-se mais importante. Dentro deste 

contexto, a Lei n° 8.884/94 adquire destaque em relação às anteriores, pois se 

por um aspecto confere maior liberdade ao mercado, por outro procura inibir as 

condutas dos agentes econômicos que atravancam a livre competição. A lei 

possibilitou avanço na repressão das práticas ilícitas da concorrência e do 

controle da concentração, constatado pelo número de casos julgados nos 

últimos anos.74 

 O artigo 15 da Lei n° 8.884/94 em vigor prevê que suas normas aplicam-

se às pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, bem como a 

quaisquer associações de entidades ou pessoas, constituídas de fato ou de 

direito, ainda que temporariamente sem personalidade jurídica e mesmo que 

exerçam atividade sob monopólio legal.  

Uma característica desta lei é que para aplicação de sanção 

administrativa oriunda de infração à ordem econômica é irrelevante a 

consideração de culpa do agente no cometimento da conduta anti-

concorrencial. 

 

7. O Direito da Concorrência na União Européia 

7.1 A União Européia 

 A integração européia foi formalizada após cinco décadas de 

negociações através de quatro tratados constitutivos que buscaram superar 

limites impostos pelas diferenças regionais, em alguns casos até imensos. 

 Inicialmente, essa integração entre os Estados – no caso da 

Comunidade Européia – se dá através da economia e comércio. O primeiro 

passo para a criação da União Européia foi através da Comunidade Européia 

                                                            
74 CUNHA, Ricardo  Thomazinho da. Direito de  defesa  da  concorrência: MERCOSUL  e União  Européia. 
Barueri, SP: Manole, 2003, p. 137. 
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do Carvão e do Aço (abril/1951), depois veio a Comunidade Européia da 

Energia Atômica e a Comunidade Econômica Européia (março/1957).75 

 Ao constituir a exploração conjunta do carvão e do aço, envolveu seis 

países: França, Itália, Alemanha, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, de 

modo a promover, entre eles, interesses compartilhados. 

 A integração por regiões ganhou força como meio mais próspero diante 

da resistência aos artifícios dos Estados federalistas. Assim, tornou-se possível 

criar e desenvolver compromissos mútuos, diminuindo os ideais nacionalistas 

em prol de uma Europa unificada. 

 Em 1992, firmou-se o Tratado da União Européia, que reuniu países 

com profundas diferenças de cultura, língua e tradições. Tais nações aderiram 

a um mesmo modelo econômico e a valores substanciais da democracia 

liberal, bem como a um Estado de Direito, consolidando assim as instituições 

européias. 

 As primeiras disposições sobre a legislação antitruste européia se 

encontram nos artigos 81 e 82 do Tratado de Roma, celebrado em 1957. Esses 

dispositivos trataram da proibição de acordos abusivos entre empresas, 

coibindo condutas anticompetitivas entre os Estados-membros76.  

 O parlamento europeu foi formado para manter o equilíbrio institucional 

da Comunidade e caracteriza a natureza democrática da integração européia. 

Possui poderes de controle executivo e legislativo, devendo ser consultado 

sobre os principais textos comunitários. Partilha o poder orçamental com o 

Conselho da União Européia. 

 Com o objetivo de promover uma relação especial entre os Estados-

membros, visando a um crescimento econômico, fez com que as ideias de livre 

                                                            
75 GUIMARÃES, Antônio Márcio da Cunha. Direito internacional. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, pág. 51. 
76 A base da legislação européia, em matéria de livre concorrência, com exceção das regras aplicáveis às 
fusões,  está  regulamentada  nos  artigos  81  e  82,  do  Tratado  da  CE. Nos  termos  do  art.  81,  §1°,  do 
Tratado  de  Roma,  são  proibidos  e  civilmente  nulos  todos  os  acordos  entre  empresas,  decisões  de 
associações  de  empresas  e  todas  as  práticas  acertadas,  que  afetem  o  comércio  entre  os  Estados‐
membros e que tenham por objetivo ou efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência no mercado 
comum.  Conforme  o mencionado  art.  82,  é  também  vetada  a  exploração  abusiva  de  uma  posição 
dominante no mercado comum ou em parte substancial deste. 
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mercado e livre concorrência se desenvolvessem na comunidade. O 

estabelecimento de regras de competição foi considerado relevante desde a 

constituição do mercado comum, visto que a proteção da livre concorrência 

culminaria com a evolução do mercado. 

 A legislação de concorrência da Comunidade Européia dispõe de 

amplos poderes para garantir que as empresas e os governos respeitem as 

regras estabelecidas em matéria de comércio leal de bens e serviços. 

 A experiência da defesa de concorrência efetiva no mercado comunitário 

faz com que hoje exista número suficiente de concorrentes e se cumpram os 

objetivos do Tratado. Serve como instrumento de integração dos mercados 

nacionais, pois de outro modo não poderiam interpretar-se os artigos 81 e 82 

do TCE, nem a cláusula da necessidade de “afetação do comércio 

intercomunitário”, indispensável para existir restrição à concorrência. 

 

7.2 Os Tratados de Paris e Roma  

 Em 1951 foi assinado o Tratado de Paris77, instituindo a Comunidade 

Européia do Carvão e do Aço – CECA. Os países formadores eram: a 

Alemanha Ocidental, França, Itália e os países formadores do BENELUX – 

Bélgica, Holanda e Luxemburgo.  O objetivo desta comunidade está claro em 

seu artigo 2°78, que diz: 

Comunidade Européia do Carvão e do Aço tem por missão 

contribuir, de harmonia com a economia geral dos Estados-

membros e pelo estabelecimento de um mercado comum nos 

termos do artigo 4°, para a expansão econômica, para o aumento 

e para a melhoria do nível de vida nos Estados-membros. A 

                                                            
77 O Tratado que instituiu a Comunidade Européia do Carvão e do Aço – CECA, denominado Tratado de 
Paris, foi assinado em 18 de abril de 1951. Pela primeira vez, um grupo de Estados aceita empenhar‐se 
na via da  integração. O  tratado permitiu  lançar as bases da arquitetura  comunitária,  instituindo uma 
“Alta Autoridade”, uma Assembléia Parlamentar, um Conselho de Ministros, um Tribunal de  Justiça e 
um  Comitê  Consultivo.  Disponível  em  <http://europa.eu/abc/history/1951/index_pt.htm>  Acesso  em 
20/03/2011.  
78  Artigo  2°  do  Tratado  da  Comunidade  Européia  do  Carvão  e  do  Aço,  de  1951.  Disponível  em 
<http://europa.eu.int/servlet/portail/EudorCall> Acesso em 20/03/2011.  
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Comunidade deve promover o estabelecimento progressivo de 

condições que garantam, por si próprias, a repartição mais 

racional da produção ao mais elevado nível de produtividade, 

salvaguardando, ao mesmo tempo, a manutenção do nível de 

emprego e evitando provocar, nas economias dos Estados-

membros, perturbações fundamentais e persistentes. 

 

 A estrutura do Tratado de Paris era composta por: a) A Alta Autoridade, 

responsável por gerir a Comunidade Européia do Carvão e do Aço, órgão 

executivo independente, com poderes proferidos pelos membros que lhes 

permitem tomar decisões em defesa dos interesses comuns vinculados aos 

Estados-membros; b) Conselho de Ministros, representando o Governo dos 

Estados-membros, responsável por exercer o poder de decisão; c) A 

Assembléia Parlamentar sob a responsabilidade da Alta Autoridade, 

deliberante, fornece pareceres, mas não pode legislar; d) O Tribunal de Justiça, 

com a responsabilidade de julgar os litígios que possam surgir entre a 

Autoridade e os governos ou sociedades privadas; e) O Comitê Consultivo, 

composto por representantes dos produtores, consumidores, trabalhadores e 

intermediários, tem por função dar assistência à Alta Autoridade. 

 A CECA foi um êxito dentro da comunidade européia e um exemplo de 

bloco econômico para o resto do mundo, gerando assim o início para formação 

de um bloco comunitário europeu com os mesmos ideais. 

 Em 1957, na cidade de Roma na Itália, os países pertencentes à CECA 

assinaram o Tratado de Roma, instituindo a Comunidade Econômica Européia 

(CEE) e a Comunidade Européia de Energia Atômica (EURATON). 

O objetivo da Comunidade Econômica Européia era a integração 

econômica, um Mercado Comum entre os países participantes, como se deduz 

do preâmbulo do Tratado de Roma, que se refere à necessidade de “reforçar a 

unidade das economias dos Estados-membros” 

 O primeiro objetivo do Tratado de Roma foi a supressão das fronteiras e 

dos obstáculos por elas constituídos. O estabelecimento do mercado comum 
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envolve, além da eliminação das restrições de entrada e saída de mercadorias, 

a abolição dos obstáculos à livre circulação de pessoas, serviços e capitais. O 

tratado entra em vigor em 1° de janeiro de 1958 e nesta mesma data o Tribunal 

de Justiça e a Assembléia Parlamentar também passam a funcionar para as 

três comunidades estabelecidas na Europa.  E foi nesse aspecto que a CEE 

empenhou seus esforços até a entrada em vigor do Tratado da União Européia, 

em 1993. 

 

7.3 O Tratado de Maastricht 

 O Tratado da União Européia ou de Maastricht foi concretizado em 1992 

e marcou o início das conversações acerca de uma moeda única e da 

formação da União Econômica e Monetária. Realçou também a cooperação 

para uma política externa unificada com objetivo de informações e consultas 

mútuas e a criação de uma união política comum a todos os participantes.  

 Então, partindo de uma comunhão de interesses comerciais e/ou 

econômicos, os Estados, reunidos em uma mesma “comunidade”, avançam 

para uma integração também política. Em fevereiro de 1992, com o Tratado de 

Maastricht, Holanda, nasce a União Européia, que além de abranger as 

(antigas) comunidades européias (de comércio), institui também duas novas 

estruturas intergovernamentais de cooperação: Pesc – Política Externa e de 

Segurança Comum, e a Cooperação Policial e Judiciária em matéria penal. 

Esse Tratado de Maastricht transformou a CEE (Comunidade Econômica 

Européia) em CE (Comunidade Européia), com a nítida intenção de ampliar 

sua competências.79 

 Neste tratado foi designado o nome “União Européia” e os conceitos 

principais que nortearam a adoção do Ato Único têm os seguintes motivos80: a) 

dar prosseguimento ao esforço de construção da União Européia; b) promover 

e implementar a cooperação da União Européia; c) promover a democracia; d) 

valorizar o papel do Parlamento Europeu; e) agir com coesão e solidariedade; 

                                                            
79 GUIMARÃES, Antônio Márcio da Cunha. Direito Internacional. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, pág. 51. 
80 CASELLA, Paulo Borba. Comunidade Européia e  seu ordenamento  jurídico.  São Paulo:  LTR, 1994, p. 
179.  
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f) promover a melhoria da situação econômica e social; g) realizar 

progressivamente a união econômica e monetária. 

 O Tratado de Maastricht vem correspondendo às expectativas de 

estarem caminhando no sentido certo, tendo como base a moeda única – 

EURO - e critérios específicos de estabilidade de preços e controle das 

finanças públicas com atenção ao déficit público. O Banco Central Europeu 

também foi criado em conformidade ao tratado, possuindo independência sobre 

os Estados-membros. 

 Para Cláudio Finkelstein81 o Tratado de Maastricht reforçou uma 

estrutura baseada em três pilares, (i) as três comunidades (CECA; Euraton e 

CE, nova denominação da CEE), doravante conhecidas por EU; (ii) a política 

de segurança e assuntos externos comum (PSAE); e (iii), cooperação em 

assuntos de justiça e assuntos internos. 

 

7.4 Os artigos 81 e 82 do Tratado da Comunidade Européia 

 Os artigos 81 e 82 se referem a diferentes práticas anticoncorrenciais. O 

artigo 81 trata o pertinente às colusões dos diferentes agentes econômicos, 

dependentes do acordo de vontades entre diversas empresas. Já o artigo 82 

proíbe as práticas exercidas por apenas um agente econômico, a empresa 

dominante, que abusa do seu poder de mercado. Ambos os artigos são 

aplicados em dilemas concorrenciais diferentes. 

 Há várias condutas, porém, que podem infringir simultaneamente tanto o 

artigo 81 quanto o 82. Isto pode parecer impossível, já que se acredita que o 

primeiro existe diante da colusão entre empresas e o segundo diante da prática 

unilateral. A possibilidade de cumulação surge pelo fato de o abuso de posição 

dominante não existir somente de práticas unilaterais, mas também da 

conclusão de um acordo.82   

                                                            
81  FINKELSTEIN, Cláudio. O processo de  formação de mercados de bloco.  São Paulo:  IOB  –  Thomson, 
2003, p. 46. 
82  DA  CUNHA,  Ricardo  Thomazinho.  Direito  de  defesa  da  concorrência: Mercosul  e  União  Européia. 
Barueri, SP: Manole, 2003, p. 103. 
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 Embora o art. 82 não defina o que seja abuso, elenca não 

exaustivamente uma série de práticas sancionadas como tal, na medida em 

que esses comportamentos possam afetar o comércio entre os Estados-

membros, retardando o processo de integração da economia comunitária.  

Neste mesmo artigo são identificadas as situações em que as práticas 

abusivas podem existir: a) Impor, de forma direta ou indireta, preços de compra 

ou de venda ou outras condições de transação não equitativas; b) Limitar a 

produção, a distribuição ou desenvolvimento técnico em prejuízos dos 

consumidores; c) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições 

desiguais no caso de prestações equivalentes colocando-os, por esse fato, em 

desvantagem na concorrência; d) Subordinar a celebração de contratos à 

aceitação, por parte dos outros contraentes, de prestações suplementares que, 

pela sua natureza ou de acordo com os usos comerciais, não tem ligação com 

o objeto desses contratos. 

 Importante ressaltar as situações previstas pela jurisprudência 

comunitária a respeito de abuso de posição dominante no mercado: a) O 

comportamento abusivo dá-se no mercado dominado; b) O comportamento 

abusivo dá-se no mercado dominado, mas produz efeito num mercado não 

dominado; c) O comportamento abusivo dá-se num mercado não dominado, 

mas produz efeitos no mercado dominado; d) O comportamento abusivo dá-se 

no mercado não dominado, produzindo efeitos somente nesse mercado, neste 

caso o comportamento em causa só poderá ser considerado abusivo se o 

mercado onde ele se desenvolve tenha restritos laços com o mercado 

dominado.                                                                                                                                         

 

7.5. Legislação interna 

 A aplicação das normas de concorrência merece um destacado estudo 

dos países que formam a União Européia, porém nos reservamos a comentar 

somente alguns nos quais a defesa da concorrência encontra-se mais 

avançada. 
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7.5.1 Alemanha 

 A lei alemã foi promulgada em 7 de junho de 1909, fornecendo logo em 

seu primeiro parágrafo o conceito de concorrência desleal: “Aquele que, em 

questões de concorrência cometer atos contrários aos usos honestos nas 

relações profissionais pode ser compelido à cessação e perdas e danos”.  

 Entre os países membros da União Européia a Alemanha tem maior 

importância nas questões relacionadas com proteção à livre concorrência e à 

posição dominante, onde a formação de cartéis mais se desenvolveu.  

  A primeira norma relacionada com o poder de monopólio na Alemanha 

surgiu em 2 de novembro de 1923 contra o abuso de posição econômica no 

mercado, mas não indica nenhuma proibição contra as ententes. A intervenção 

do governo era autorizada nos casos em que as condições levavam à 

conclusão de contratos que fixassem preços para a utilização de uma posição, 

ameaçando a economia.83 

 O artigo 22 da lei de 27 de julho de 1957 contra restrições da 

concorrência, consagra a concepção que havia nascido com a lei de 2 de 

novembro de 1923, vinculando a posição dominante ao mercado relevante, 

pois não se tratava de uma lei contra o abuso de poder econômico, senão de 

uma lei contra as limitações da concorrência. Adota-se então definitivamente 

esta lei para identificar as restrições da concorrência, numa linha 

jurisprudencial que define a posição dominante como posição no mercado, 

deixando claro que a posição dominante em si mesma não é ruim, pois cada 

uma delas comporta-se no mercado de forma diferente, podendo só 

eventualmente constituir abuso.84  

  

 

 

                                                            
83 PRADO, Martha Assuncion Enriquez. Direito da concorrência e posição dominante na União Européia e 
Mercosul. Tese de doutorado PUC/SP: 1999, pág. 198. 
84 Ibidem, pág. 200. 
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7.5.2 Espanha 

 A Espanha promulgou uma lei de defesa da concorrência em 17 de julho 

de 1989, revogando a antiga Lei n° 110/63. Nela são proibidas: a) as práticas 

colusórias originadas de convênios entre as empresas, decisões de uniões, 

associações ou agrupamentos de empresas e condutas conscientemente 

paralelas de empresas, que tenham por finalidade produzir, impedir, falsear ou 

limitar a concorrência toda ou em parte do mercado nacional; b) as práticas 

abusivas mediante as quais uma ou várias empresas exploram sua posição de 

domínio, na totalidade ou em parte do mercado nacional, de forma 

injustificadamente lesiva para a economia nacional, para os interesses dos 

consumidores ou para a atuação dos demais concorrentes.  

 Inicialmente, tanto na legislação comunitária como na espanhola, 

admitia-se uma certa permissividade em relação à concentração econômica, 

pois optou-se por proibir somente o abuso de posição dominante, 

diferentemente da proibição da monopolização praticada pela legislação 

americana. 85 

 Importante destacar que para o direito espanhol a entrada na União 

Européia fez com que a legislação sobre defesa da concorrência refletisse os 

conteúdos dos artigos 81 e 82 do TCE, levando assim a uniformidade na 

interpretação de ambas as normas. 

 

7.5.3 França 

 A legislação francesa é protetora da livre concorrência, sendo a 

concorrência desleal tratada como um ato civil ilícito, aplicando-se os artigos 

1.382° e 1.383° do Código Civil no tocante aos delitos e aos quase delitos.   

A Lei de 2 de julho de 1963 introduz no direito francês a proibição dos 

abusos de posição dominante no mercado, e o Regulamento (Ordonnance) de 

28 de setembro de 1967 modifica o art. 59 da lei de 1945 que proíbe ententes 

                                                            
85 Ibidem, pág. 207. 
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(ações concertadas, convênios, ententes expressas ou tácitas, coalizões sob 

qualquer forma) que tenham finalidade, ou efeito, impedir, restringir ou falsear a 

concorrência.86 

 A legislação francesa mantém um critério proibitivo para as práticas 

relativas a posição dominante e admite isenções. Monopólios e similares não 

são proibidos, somente seus efeitos que possam afetar a concorrência.  

 

7.5.4 Portugal 

 Até 1° de janeiro de 1994 a defesa da concorrência foi assegurada por 

dois diplomas legislativos – o Decreto-Lei n° 422/83 e o Decreto-Lei n° 428/88 

– o primeiro relativo aos acordos entre empresas, aos abusos de posição 

dominante e a certas práticas individuais restritivas da concorrência e o 

segundo ao controle das concentrações. 

 Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n° 371/93, a disciplina dos 

acordos entre empresas, dos abusos de posição dominante e do controle de 

concentrações foi juntada em um único diploma sem que se tivessem verificado 

profundas alterações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
86 PRADO, Martha Assuncion Enriquez. Direito da Concorrência e posição dominante na União Européia e 
Mercosul. Tese de doutorado PUC/SP, 1999, p. 213. 
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8. Comparação entre os dois blocos econômicos e suas perspectivas 

8.1 Abuso de posição dominante no Mercosul 

 O Protocolo de Fortaleza não discriminou condutas proibidas de 

natureza coletiva e individual, apesar de manter um tratamento diferenciado 

para ambas as situações. Contudo, as normas de integração de defesa da 

concorrência, previstas na Decisão n° 21/94 CMC e no Protocolo de Fortaleza, 

contêm uma estrutura de caracterização das condutas proibidas combinando 

dois elementos: a) a utilização de uma cláusula geral de ilicitude ou 

abusividade e b) a enumeração exaustiva de tipos de condutas consideradas 

proibidas. 

  As condutas tipificadas no art. 6° do Protocolo de Fortaleza são: I 

– fixar, impor ou praticar, direta ou indiretamente, em acordo com concorrente 

ou isoladamente, sob qualquer forma, preços e condições de compra ou de 

venda de bens, de prestação de serviços ou de produção; II – obter ou 

influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre 

concorrentes; III – regular mercados de bens ou serviços, estabelecendo 

acordos para limitar ou controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a 

produção de bens ou prestação de serviços, ou para dificultar investimentos 

destinados à produção de bens ou serviços ou à sua distribuição; IV – dividir os 

mercados de serviços ou produtos, acabados ou semi-acabados, ou as fontes 

de abastecimento de matérias primas ou produtos intermediários; V – limitar ou 

impedir o acesso de novas empresas ao mercado; VI – ajustar preços ou 

vantagens que possam afetar a concorrência em licitações; VII – adotar, em 

relação a terceiros contratantes, condições desiguais, no caso de prestações 

equivalentes, colocando0os em desvantagem na concorrência; VIII – 

subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um 

serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à 

aquisição de um bem; IX – impedir o acesso do concorrente às fontes de 

insumos, matérias primas, equipamentos ou tecnologias, bem como aos canais 

de distribuição; X – exigir ou conceder exclusividade para divulgação de 

publicidade nos meios de comunicação em massa; XI – realizar compra ou 

venda sujeita à condição de não usar ou adquirir, vender ou fornecer bens ou 
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serviços produzidos, processados, distribuídos ou comercializados por um 

terceiro; XII – recusar injustificadamente a venda de bens ou a prestação de 

serviços; XIV – interromper ou reduzir em grande escala a produção, sem justa 

causa justificada;  XV – destruir, inutilizar ou açambarcar matérias-primas, 

produtos intermediários ou acabados, assim como destruir, inutilizar ou 

dificultar a operação de equipamentos destinados a produzi-los, distribuí-los ou 

transportá-los; XVII – manipular o mercado para impor preços.   

 Na Argentina a Lei n° 22.262/80, que possui natureza jurídica de direito 

penal, impõe sanções para práticas abusivas desde que tipificadas nos 

diferentes tipos penais. O artigo 1° desta lei proíbe os atos ou condutas 

relacionados com a produção e intercâmbio de bens e serviços que limitem, 

restrinjam ou distorçam a competência ou que constituam abuso de posição 

dominante e possam acarretar prejuízo para o interesse econômico geral.  

 No Brasil as condutas caracterizadas como infração da ordem 

econômica estão tipificadas no artigo 20, IV, da Lei n° 8.884/94: exercer de 

forma abusiva posição dominante. O artigo 21, complemento ao artigo 20, traz 

o rol exemplificativo das condutas que constituem prática abusiva, podendo 

haver também outras condutas não elencadas, mas ilícitas, desde que 

enquadradas no artigo 20. 

 Quanto ao Paraguai e Uruguai, em virtude de não possuírem uma 

legislação específica para a defesa da concorrência e nem se refira ao assunto 

em outra legislação sobre direito da concorrência, muito menos sobre abuso de 

posição dominante, não são questões passíveis de determinação. 

 

8.2  Abuso de posição dominante na União Européia 

 O artigo 82 do Tratado de Roma proíbe o chamado abuso de posição 

dominante. Estar nesta posição significa ter poder suficiente para não se deixar 

influenciar pelas leis do mercado, resguardando-se das pressões dos 

concorrentes e da oferta e procura. O agente econômico tem poder de 

mercado ou de monopólio, o qual, segundo os economistas modernos, significa 

a capacidade de determinação dos preços pelos quais as mercadorias serão 
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comercializadas, com o objetivo de maximizar os lucros. De acordo com a 

intensidade, os agentes econômicos têm maior ou menor poder de estabelecer 

preços. As empresas nesta situação, sujeitas a uma concorrência limitada ou 

ausente, podem impor preços maiores e obter acréscimo nos lucros, operando, 

muitas vezes, por longos períodos de maneira ineficiente e sem aprimorar a 

qualidade dos produtos. O aumento excessivo do lucro tem como efeito a 

transferência indevida de renda de toda a sociedade para as empresas em 

posição dominante. Esta renda é, então, mal utilizada, pois é desperdiçada na 

compra de produtos que poderiam ser adquiridos por preço inferior. 

 Em virtude da grande concentração de poder econômico existente em 

diversos setores da economia e da possibilidade de seu abuso pela imposição 

de preços ou eliminação de concorrentes, o artigo 82 tem por escopo 

estabelecer limites à má utilização deste domínio sobre o mercado. A norma 

objetiva controlar os agentes econômicos com poder, evitando assim danos a 

terceiros. 

 A União Européia procura não somente proteger quem negocia com os 

detentores de poder de mercado, mas principalmente garantir que empresas 

menores possam competir com as de grande porte, buscando-se, assim, atingir 

os objetivos estabelecidos no preâmbulo do Tratado de Roma (a política social, 

a competição leal, a paz e a liberdade).87 

 

8.3 O processo de integração do Mercosul e da União Européia 

 O processo de integração entre Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai 

iniciou-se na década de 1970, porém não ocorreu previamente em virtude de 

obstáculos políticos e econômicos. 

 No capítulo I do Tratado de Assunção, estão presentes os propósitos, 

princípios e instrumentos, prevendo o art. 1° os seus objetivos. Dentre eles 

destaque-se o respeito à livre circulação de bens, de serviços e de fatores 

                                                            
87  DA  CUNHA,  Ricardo  Thomazinho.  Direito  de  defesa  da  concorrência: Mercosul  e  União  Européia. 
Barueri, SP: Manole, 2003, p. 86‐87. 
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produtivos, através, dentre outros, da eliminação dos direitos alfandegários e 

restrições não-tarifárias à circulação de mercadorias e de qualquer outra 

medida de efeito equivalente: o estabelecimento de uma tarifa externa comum 

e a adoção de uma política comercial comum com relação a terceiros Estados 

ou agrupamentos de Estados; a coordenação de políticas macroeconômicas e 

setoriais entre os Estados-partes, para assegurar condições adequadas de 

concorrência entre eles, e o compromisso destes de harmonizar suas 

legislações nas áreas pertinentes, para lograr o fortalecimento do processo de 

integração.88 

 O bloco formado por Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai pretende 

chegar a um mercado comum, mas não possui a estrutura orgânica mínima 

capaz de fazer avançar o processo de integração de uma forma mais efetiva e 

desenvolvida. 

 A falta de coesão e vontade política entre os Estados-membros impede 

também a compreensão que a base fundamental para o desenvolvimento do 

mercado comum é o acesso à livre concorrência. A experiência européia 

advinda de décadas de um processo de união é extremamente interessante 

para os objetivos do Mercosul, pois exemplifica como foram aplicadas as 

normas de defesa da concorrência, e auxilia na aplicação das mesmas dentro 

da nossa realidade no Mercosul. O exemplo da União Européia é útil não só 

em relação a estas normas, mas também a todo o processo de coalizão em si,  

dentro da realidade dos sistemas econômico, político, monetário e  financeiro. 

 E como salienta Gesner Oliveira89: 

 Em todos os casos será importante privilegiar a pauta do mundo real. 

Em vez de discussões infindáveis para se chegar a um documento 

formal que contemple todos os processos dos países da região, convém 

atacar aquilo que pode aumentar produção e investimento no Mercosul. 

                                                            
88 ACCIOLY, Elizabeth. Mercosul e União Européia: Estrutura jurídico‐institucional. 4ªed. , Curitiba: Juruá, 
2010, p. 74. 
 
 
89  OLIVEIRA,  Gesner.  Mercosul  na  prática.  Disponível  em  <www.goliveira.com.br>.  Acesso  em 
19/03/2011. 
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A integração econômica em um bloco comercial é um processo longo. A 

tentativa de queimar etapas e promover tratados detalhados se mostrou 

pouco eficaz no caso do Mercosul. A discussão de problemas concretos 

mediante cooperação sistemática pode ser um caminho eficiente. 

 Os Estados-membros do Mercosul devem reavaliar os seus objetivos em 

relação ao mercado comum, pois se realmente querem ser uma comunidade 

de fato ou uma união aduaneira, questões devem ser debatidas para que o 

Mercosul evolua não só no papel, mas também no mundo real, como ressalta 

Gesner Oliveira. 

 Desde o início a meta principal da Comunidade Econômica Européia foi 

a integração das economias de seus Estados-membros, tanto que no artigo 1° 

do Tratado da União Européia salienta-se o princípio da integração, 

estabelecendo a supranacionalidade à Comunidade: “as Partes Contratantes 

instituem entre si uma União Européia, à qual os Estados-membros atribuem 

competências para atingirem os seus objetivos comuns.” 

 Um dos objetivos da integração da União Européia é estimular os 

potenciais de desenvolvimento de cada Estado-membro, para que haja 

melhores condições de competição para com outros blocos. 

 A diferença econômica entre alguns Estados fez com que houvesse uma 

política financeira de solidariedade dos países mais ricos para com os de 

menores recursos financeiros, mostrando uma importante integração 

econômica nestas situações. A União Européia mostra-se sempre disposta a 

ajudar os Estados que se encontram em dificuldade financeira, principalmente 

nas crises financeiras mundiais. Observa-se não só a solidariedade (é claro 

que com custos, ou seja, pagar em prestações a longo prazo, mas com juros 

baixos e acarretando muitas vezes desemprego em função do aperto financeiro 

imposto pelos credores) para com os  países mais necessitados, mas também 

a coesão da Comunidade. 

 A integração visa o crescimento econômico, regional e social de todos 

os países membros de um bloco, com políticas e legislações adequadas ao 

desenvolvimento de seus membros e promoção de uma economia de mercado 

aberta e competitiva. 
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8.4  A supranacionalidade no Mercosul e na União Européia 

 O fenômeno da globalização da economia e seus conseqüentes 

desdobramentos fez com que a mentalidade dos países fosse paulatinamente 

se modificando, a partir de interesses políticos e econômicos, e diante disso um 

novo conceito de soberania foi se sobrepondo ao tradicional, ao ponto de os 

Estados aceitarem acatar e respeitar as normas emanadas por um poder acima 

dele – o poder supranacional.90 

 Em virtude da globalização os Estados encontram-se hoje interligados, 

em termos econômicos, naturais, guerras, saúde e outros. Alterações que 

ocorrem em um país, principalmente sendo este desenvolvido e com grande 

poder econômico mundial, trará conseqüências imediatas aos demais. E 

quando o assunto é economia, os interesses de cada um ficam ainda mais 

temerários com relação às perdas e ganhos. Por isto surgiram normas e regras 

acima dos poderes dos Estados, uma nova forma de soberania, um poder que 

os Estados respeitem: a supranacionalidade. 

A aceitação de uma ordem jurídica supranacional supõe, destarte, o 

abandono do conceito ultrapassado de soberania, que por muitos anos, esteve 

impugnado nos casos de conflito, sustentadas e manipuladas pela chamada 

doutrina da segurança nacional, que foi uma das causas do atraso dos países 

latino-americanos, e contribuiu para o aumento da fome e da miséria, ao 

manter seus povos pobres e ignorantes, enquanto os países investiam em 

armamentos, precavendo-se de uma eventual guerra com os vizinhos, que 

sempre eram vistos como inimigos91. 

Para esclarecer o conceito de supranacionalidade Cláudio Finkelstein 

expõe92: 

 

                                                            
90 ACCIOLY, Elizabeth. Mercosul e União Européia: Estrutura jurídico‐institucional. 4ªed. , Curitiba: Juruá, 
2010, p. 143. 
 
91 Ibidem. 
92  FINKELSTEIN, Cláudio. O processo de  formação de mercados de bloco.  São Paulo:  IOB  –  Thomson, 
2003, p. 47 
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A supranacionalidade das instituições comunitárias tem sua origem 

quando os Estados-membros se reúnem e, ao criarem um órgão, 

delegam parcelas de suas soberanias a este. A área de competência 

desta nova instituição ultrapassa aquela dos Estados-membros que, nos 

assuntos a serem tratados pela instituição supranacional, obrigam-se a 

respeitar e implementar suas decisões, renunciando a sua capacidade 

legal de legislar ou mesmo adjudicar casos relativos a tal matéria. Em 

suma, a instituição passa a ser hierarquicamente superior ao próprio 

Estado que lhe delegou tais poderes. O mando reside na instituição, 

estando os Estados obrigados a cumprirem suas decisões ou 

recomendações. Os órgãos supranacionais, respeitada aqui também a 

separação dos poderes comunitários, podem criar regras de aplicação 

imediatas em todo território comunitário, controlar a legalidade das 

normas e solucionar os conflitos que derivem da interpretação de tais 

normas. 

A supranacionalidade, na União Européia, decorreu da necessidade de 

aproximação entre Estados-membros e interesses comuns econômicos. É bom 

ressaltarmos que o processo de transformação da Comunidade Econômica 

Européia em União Européia foi baseado em delegação de competências, ou 

no caso, de soberania, dos Estados-membros para a Comunidade e desta para 

a União Européia. O Direito supranacional da União está acima do Direito 

Interno dos países da União Européia. Os Estados-membros têm mecanismos 

para recepcionar e aceitar as normas e regras impostas pela Comunidade, e 

suas constituições devem acatar compromissos e imposições previstos no 

ordenamento jurídico supremo da União Européia. 

A Europa, que foi palco dos maiores conflitos do nosso século, mostrou 

ao mundo que, em vez de guerra, os povos podem se unir, e que da união, da 

cooperação, da delegação de parte de sua soberania, é possível dar aos 

cidadãos um qualidade de vida digna e, aos Estados, uma maior integração e 

desenvolvimento no âmbito econômico e social.93 

                                                            
93 ACCIOLY, Elizabeth. Mercosul e União Européia: Estrutura jurídico‐institucional. 4ªed. , Curitiba: Juruá, 
2010, p. 144. 
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Colocar os interesses maiores de países acima dos seus interesses 

individuais não é tarefa fácil, mas a Europa mostrou que isto é possível, através 

da integração dos países que compõem a União Européia. Em suas 

constituições existem mecanismos para que ocorra, quando necessário, 

delegação a um poder supranacional, acatando e recepcionando as leis da 

comunidade. 

No caso do Mercosul, barreiras constitucionais afetam os países que o 

compõe, causando desde já um impedimento para a sua total integração e a 

instituição de um modelo supranacional, que poderia ser a solução para o tão 

sonhado mercado comum. 

8.5 Perspectivas 

 Para que os Estados-membros do Mercosul possam realizar o descrito 

no Tratado de Assunção, tendo como parâmetro a União Européia, vontade 

política concreta e imediata  é essencial. Somente assim o Mercosul poderá 

trilhar o  caminho ideal, mas os entraves são muitos e imensos.  

 Como exemplo desta dificuldade, Luiz Olavo Baptista94 tem o seguinte 

posicionamento: 

 Do ponto jurídico, parece haver obstáculos, ao menos do ponto de vista 

da Constituição brasileira. 

 Será preciso que ela admita a existência de um órgão judicial 

supranacional, que predomine sobre a estrutura do Poder Judiciário. 

Nós não podemos de modo nenhum ignorar a nossa realidade 

sociológica. E nesta, o corporativismo impera. Na medida em que se 

disser que sobre as Cortes Supremas dos quatro países se erguerá 

uma outra Corte, que terá o poder de revogar as decisões dessas, 

imediatamente veremos o corporativismo judicial pôr-se em ação e 

reagir ante a ameaça de um poder mais alto. Será preciso, então, que o 

processo de educação que nascerá através da prática da Corte Arbitral 

(...) e dos mecanismos de integração em geral, venha a demonstrar a 

                                                            
94 BAPTISTA, Luiz Olavo. As soluções de divergências no Mercosul. In BASSO, Maristela (Org.) Mercosul, 
seus efeitos jurídicos, econômicos e políticos nos Estados‐membros. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
1996, p. 109‐110 
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necessidade e a utilidade de vir a se constituir a Justiça do Mercosul, 

que não será superior à Justiça de cada um dos países, se não 

naquelas matérias da sua exclusiva competência, isto é, verificar a 

interpretação e a atuação que se dá a normas comunitárias. 

 Em uma análise sucinta, o problema primordial do Mercosul é a falta de 

credibilidade na esfera mundial, pois desde o seu início até os dias de hoje  

continua pensando no futuro, mas não consegue concretizar o exposto no 

Tratado de Assunção. Neste ponto Maristela Basso95 opina: 

A conseqüência inexorável desta perda de credibilidade é a erosão dos 

próprios objetivos que determinaram a criação do Mercosul: o bloco 

perde atratividade (tanto para aqueles que apostar no mercado 

integrado, deixando de obter os resultados previstos, como para outros 

que poderiam investir no projeto) e perde respeito (e poder de 

negociação) no plano internacional. 

 A supranacionalidade é essencial para o começo da formação de um 

bloco que queira atingir um nível de Mercado Comum. Este sistema deve se 

sobrepor ao intergovernamental, exemplo clássico é a própria União Européia 

que tem atingido os seus objetivos, mesmo com dificuldades tanto econômicas, 

quanto culturais, mas luta para que exista o interesse comunitário e não o dos 

próprios Estados. 

 E como define Antônio Márcio da Cunha Guimarães96 sobre o assunto: 

A principal diferença entre as duas “comunidades” é que a Européia já  

está numa fase de integração, em estágio muito mais avançado, no qual 

podemos dizer que realmente existe um direito comunitário, que tem 

primazia sobre os ordenamentos jurídicos nacionais dos seus Estados-

membros, ao passo que no Mercosul estamos ainda em fase de 

cooperação entre os países, não chegando a haver uma integração 

efetiva, o que nos delimita em termos do direito internacional tradicional, 

com respeito e prevalência dos ordenamentos jurídicos dos países em 

detrimento da comunidade. 

                                                            
95 Mercosul: do Passado ao Futuro.  In Mercosul – Mercosur. BASSO, Maristela  (Org.). São Paulo: Atlas, 
2007, p. 23‐24 
96 GUIMARÃES, Antônio Márcio da Cunha. Direito Internacional. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, pág. 55. 
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9- Conclusões  

  

A legislação de defesa da concorrência deve ter regras objetivas e claras 

para o consumidor. Caso contrário, tornar-se-á um martírio e um entrave para o 

empresariado e o sistema de atividade econômica como um todo. 

A aplicação da lei antitruste no Brasil, na conjuntura jurídica atual, tem 

como objeto as atividades empresariais e as suas conseqüências econômicas 

dentro do mercado de livre concorrência. O objetivo principal da lei antitruste 

brasileira é proteger este mercado para que ocorra a livre concorrência entre 

empresários e destes para com o consumidor. Outra meta é impulsionar a  

economia da região e, dependendo do tamanho da empresa, do próprio país. A 

aplicação da legislação antitruste deve ser observada tanto de forma repressiva 

quanto preventiva, sendo essencial para a identificação do abuso de posição 

dominante, quer seja através do poder de mercado quanto dos aumentos de 

preços aos consumidores finais. 

 O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência necessita de 

melhorias tanto em relação aos seus órgãos (planos de carreira de seus 

técnicos, maior autonomia ao CADE, maiores prazos aos mandatos dos 

conselheiros e menor burocracia, entre outros), quanto à própria legislação, 

que precisa de uma reforma urgente para adequar-se às exigências do 

mercado atual não só dentro como fora do país. 

A globalização exige hoje dos Estados medidas econômicas e políticas 

de maior abertura comercial, principalmente dentro do bloco econômico ao qual 

o país pertença. A integração e o seu processo são vitais para que ocorram 

livre concorrência com políticas claras e legislações de defesa da concorrência 

que dêem garantias ao empresariado e ao consumidor. Portanto, mecanismos 

nas normas e regras de antitruste que assegurem a identificação de operações 

de concentração empresarial e abuso de posição dominante no mercado e 

estipulem sanções severas para estes atos são essenciais. O monopólio e o 

oligopólio são manobras orquestradas por empresários que não visam a livre 
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concorrência e o mercado lícito, mas sim uma conduta anticompetitiva e 

abusiva da posição dominante e do poder de mercado. 

Como previamente demonstrado, a União Européia visa a uma política 

de concorrência de livre mercado com objetivo de impulsionar o seu sistema 

econômico, paralelamente adotando a livre circulação de mercadorias, serviços 

e capitais dentro do seu bloco econômico. Com isto, ocorrem proteção e 

estímulo à livre concorrência entre os Estados-membros, havendo harmonia no 

tangente aos meios econômicos implantados pela Comunidade. Esta harmonia 

é extremamente benéfica não só para os países do bloco, como para o setor 

empresarial e mais ainda, para o consumidor. 

A legislação da Comunidade Econômica Européia de defesa da 

concorrência coibiu as concentrações empresarias e o abuso de posição 

dominante que possam existir no mercado, pois ambos acarretariam descrédito 

ao próprio Estado, desestabilização do setor econômico e falta de 

comprometimento e amparo ao cidadão-consumidor. 

  O processo de integração entre os Estados-membros e o poder de 

supranacionalidade foram extremamente importantes para esta conjuntura 

econômica e formação do bloco, pois sem estes fatores a Comunidade não 

teria alcançado seu atual patamar de desenvolvimento.  

O Mercosul ainda se encontra aquém do que almeja, principalmente se 

comparado à União Européia. Não possui órgãos supranacionais, feito difícil de 

ser concretizado em virtude da sombra de soberania que paira sobre os países 

do bloco. Até os dias atuais, o único fato concreto é o compromisso de ser 

criado um mercado comum por parte dos governos dos Estados-membros. 

O Mercosul deve superar as suas diferenças se realmente quiser 

implantar as regras do Tratado de Assunção. Fato primordial seria a criação de 

um Tribunal supranacional, acima dos Estados-membros, capaz de julgar 

pessoas físicas e jurídicas do bloco, visando um direito ao mercado comum, 

efetivando proteção à defesa da concorrência e coibindo o abuso de posição 

dominante. Mas para que isto ocorra, é inevitável que haja uma harmonização 
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das legislações por parte dos Estados-membros, devendo ficar a cargo do 

Tribunal supranacional o julgamento dos atos considerados ilícitos e abusivos.  

As diferenças entre o Mercosul e a União Européia são enormes, tanto 

em níveis econômicos, comerciais, monetários, fiscais e políticos.Falta vontade 

política para que o Mercosul atinja o mesmo nível da União Européia. Como 

dizem alguns estudiosos do assunto, o Mercosul estaria mais para cooperação 

entre os seus Estados-membros do que para uma integração.   
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