LIVRO BRANCO DA COMISSÃO SOBRE ACÇÕES DE INDEMNIZAÇÃO EM
MATÉRIA DE ANTITRUST
1.

QUAL O TEMA EM QUESTÃO?

Actualmente, as vítimas de infracções ao direito da concorrência não recebem a
indemnização devida.
Os montantes em jogo elevam-se a milhares de milhões de euros por ano, o que indica que os
infractores escapam, em geral com demasiada facilidade, às consequências do seu
comportamento ilegal.
Encontrar meios para remediar esta injustiça constitui uma prioridade para a UE.
2.

QUAL A ORIGEM DO PROBLEMA? POR QUE RAZÃO A UE DEVE ENVOLVER-SE NESTA
MATÉRIA

As autoridades de concorrência dispõem de poderes e recursos limitados para reprimir as
numerosas infracções ao direito da concorrência com que são confrontadas.
Com efeito, as regras e procedimentos que regem as acções de responsabilidade civil perante
os tribunais nacionais são inadequadas para garantir uma indemnização às vítimas de
infracções ao direito da concorrência (acções de indemnização no domínio antitrust). Estes
casos carecem de uma análise factual e económica muito complexa, verificando-se com
frequência situações de inacessibilidade e de dissimulação dos elementos de prova
determinantes na posse dos requeridos, criando um equilíbrio desfavorável para os
requerentes.
Paralelamente a estes factos, deve mencionar-se um acórdão do Tribunal de Justiça das
Comunidades Europeias, proferido em 2001, no qual se estabelecia que as vítimas de cartéis e
outras infracções ao direito da concorrência – consumidores ou empresas – tinham direito a
uma reparação (compensação) pelos danos sofridos.
O Livro Branco é necessário para fazer progredir o debate sobre os meios para garantir um
acesso efectivo à justiça por parte das vítimas de infracções ao direito da concorrência.
Vem na sequência de um Livro Verde publicado em 2005, de uma consulta pública e de uma
resolução do Parlamento Europeu de 2007, que considerava que a UE poderia ser uma fonte
de valor acrescentado em relação a este aspecto.
O que é claro nesta fase do debate é que nem as iniciativas da Comunidade nem as dos
Estados-Membros serão suficientes, por si só, para resolver os problemas descritos. A UE e os
Estados-Membros deverão congregar os seus esforços.
3.

CONCRETAMENTE, QUAIS SÃO AS RECOMENDAÇÕES CONCRETAS FORMULADAS NO
LIVRO BRANCO?

As referidas recomendações oferecem uma solução intermédia entre os obstáculos à obtenção
de uma indemnização, que existem actualmente na maior parte dos Estados-Membros da UE,

e as iniciativas que introduzem incentivos exagerados, susceptíveis de provocar uma litigação
judicial excessiva, tal como se verifica em alguns Estados não europeus.
As recomendações principais são as seguintes:
• o Livro Branco recomenda a introdução de mecanismos colectivos de reparação através
de acções representativas da iniciativa, por exemplo, de grupos de consumidores e acções
a que as vítimas optam por aderir (opt-in). Os mecanismos colectivos de reparação são
necessários para garantir que grandes grupos de vítimas, que sofreram danos cujo valor é
relativamente baixo, tenham acesso à justiça. Sem tais mecanismos, estas vítimas nunca
porão uma acção no tribunal. Ao mesmo tempo, os mecanismos colectivos de reparação
não devem ser concebidos de um modo que seja exageradamente dispendioso para os
requeridos ou que estimule a apresentação de queixas infundadas;
• a fim de permitir que o tribunal tenha uma visão completa de um processo, as partes não
devem ser autorizadas a manterem exclusivamente na sua posse os elementos de prova
pertinentes. Uma forma de divulgação dos elementos de prova pertinentes sob controlo
judicial é o sistema mais adequado para garantir um processo justo em que as duas partes
tenham um acesso equivalente aos elementos de prova. Todavia, não são desejáveis
alternativas mais ambiciosas, como um direito automático a uma ampla consulta dos
documentos antes do processo, porque são susceptíveis de conduzir a abusos processuais,
levando os requeridos a optarem por uma solução de transacção, a fim de evitar custos
desproporcionados;
• os clientes directos do autor da infracção podem repercutir os sobrecustos que lhe foram
impostos ilegalmente nos seus próprios clientes, que poderão agir da mesma forma e assim
sucessivamente ao longo da cadeia até ao consumidor final. Por forma a evitar que o
requerido tenha de indemnizar os seus clientes directos por um sobrecusto por si
repercutido, o Livro Branco permite-lhe invocar a repercussão como meio de defesa.
Todavia, para evitar que o requerente da infracção se subtraia à sua responsabilidade, o
Livro Branco recomenda medidas que permitam que as eventuais vítimas provem mais
facilmente que os custos ilegais foram repercutidos para eles;
• por último, para evitar o tempo e os custos ligados a um novo processo, a Comissão
recomenda, tal como já acontece actualmente para as suas decisões, que as decisões
definitivas das autoridades de concorrência dos Estados-Membros em matéria de
infracções sejam consideradas como prova suficiente da infracção nas subsequentes
acções de indemnização.
4.

O QUE ACONTECERÁ APÓS A PUBLICAÇÃO DO LIVRO BRANCO?

Enquanto um Livro Verde serve para apresentar diversas opções, um Livro Branco constitui
um documento que contempla um projecto numa fase mais adiantada – habitualmente, o
último documento de consulta publicado antes da elaboração de um projecto de acto
legislativo. O Livro Branco será, a este título, seguido de uma ampla consulta pública. É
importante garantir que as propostas contidas no Livro Branco sejam bem compreendidas
pelo público, que sejam recolhidos os seus pontos de vista e que sejam integradas nos
trabalhos conduzidos pela Comissão neste domínio. O calendário da elaboração de eventuais
actos legislativos dependerá da consulta pública.

A fim de apresentar o seu ponto de vista sobre o Livro Branco, queira enviar as suas
observações até 15 de Julho de 2008, para o seguinte endereço electrónico:
comp-damages-actions@ec.europa.eu
ou por via postal para:
Comissão Europeia
Direcção-Geral da Concorrência, Unidade A 5
Acções de indemnização por incumprimento das regras comunitárias no domínio antitrust
B-1049 Bruxelas.
A DG Concorrência publica habitualmente as observações recebidas em resposta a uma
consulta pública. No entanto, é possível solicitar a confidencialidade dessas observações ou
de partes dessas observações. Se for esse o caso, deve ser claramente indicado na primeira
página das observações que estas não devem ser divulgadas. Deve também ser enviada à DG
Concorrência uma versão não confidencial das observações para efeitos de publicação.

