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EDITORIAL

Estimado amigos y lectores del Boletín:

Presentar la quinta edición del Boletín Latinoamericano de Competencia, amerita una reflexión acerca de esta
publicación, que en sus inicios empezó como un proyecto liderado y conducido por la Dirección General IV de
Competencia y que hoy en día las agencias latinoamericanas de competencia hemos hecho también nuestro.

Esta publicación buscar marcar la pauta del pensamiento e interpretación sobre las experiencias latinoamericanas
en políticas de competencia y con ello generar un medio de consulta asequible en dichos temas. En
consecuencia, las agencias de competencia debemos comprometernos a asumir el reto de consolidar esta
publicación.

Dicho compromiso implica una serie de obligaciones adicionales a nuestras diarias labores, entre ellas la de
organizar un Comité Editorial que se responsabilice por la continuidad de nuestra publicación, motivando un
mayor debate que congregue a representantes del sector público y privado.

El Comité podría estar conformado por reconocidos profesionales y académicos con experiencia en temas de
competencia, para lo cual serían necesarias coordinaciones previas sobre los requisitos para formar parte de
dicho Comité.

Ello implica asumir el compromiso de continuar y fortalecer los contactos entre nosotros y nuestras agencias,
hecho que no sólo contribuirá al logro de nuestro objetivo, sino que también beneficiará las relaciones entre
agencias de competencia.

En cuanto al quinto número del Boletín, deseamos agradecer las valiosas colaboraciones de Brasil, España,
México, Perú, Portugal, Venezuela y la Unión Europea, cuya diversidad de temas hace de la presente edición, un
interesante y enriquecedor número.

Finalmente, deseo comunicarles que la sexta edición del Boletín Latinoamericano de Competencia estará a cargo
de CADE de Brasil. (cade@mj.gov.br)

Cordialmente,

Joselyn Olaechea
Coordinadora
Comisión de Libre Competencia

INDECOPI

DICIEMBRE DE 1998
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RESTRIÇÃO À CONCORRÊNCIA, AUTORIZAÇÃO LEGAL E SEUS LIMITES.
LEI Nº 8.884, DE 1994,E LEI N° 6.729, 1.979 (“LEI FERRARI”)

Por: Dra. Paula Forgioni e Professor Eros Roberto Grau

"Consulta
O contrato de concessão celebrado entre um fabricante de veículos automotores terrestres e seus
distribuidores determina que estes desenvolverão suas atividades com exclusividade, não podendo
comercializar veículos fabricados por outras montadoras.
Alguns os distribuidores confrontaram-se com a recusa de seu fabricante em admitir que o mesmo
empresário, em sociedades comerciais distintas, venha a exercer concessão comercial de veículos de marcas
diversas, sem que para tal atitude ofereça qualquer outra justificativa que não a recusa arbitrária.
Indaga-se da licitude da conduta do fabricante, considerando-se, em especial, a legislação brasileira de
defesa da livre concorrência e repressão ao abuso do poder econômico".

PARECER
I - Introdução

01. - A Lei no 8.884, de 11 de junho de 1.994, também conhecida como "Lei Antitruste", dispõe sobre
matérias relacionadas às infrações contra a ordem econômica, disciplinando o comportamento dos agentes
econômicos no mercado tendo em vista a proteção da livre concorrência e a repressão ao abuso do poder
econômico.
A legislação antitruste, tal como hoje concebida, nasce com a promulgação do Sherman Act, em 1.890, pelo
congresso norte-americano. Além disso, a profícua aplicação, pelas Cortes dos Estados Unidos, tanto desse texto
quanto da legislação subseqüente, fez com que as leis e as decisões judiciais norte-americanas fossem, desde
sempre, tomadas como paradigmas para aplicação de leis similares surgidas posteriormente em outros países.
Mesmo a legislação européia de disciplina da concorrência não pôde ignorar o regramento norte-americano,
ainda que tenha buscado um caminho diverso, no percorrer do qual a concorrência não é vista como um fim em
si mesma, mas como um instrumento de que se deve lançar mão para atingir os objetivos maiores da União
Européia.
Por isso é que hoje, ao lado da legislação e da praxis norte-americana, a vivência européia na área da disciplina
da concorrência constitui referencial que não pode ser ignorado, principalmente em países com uma estrutura
industrial altamente concentrada, como é o caso brasileiro.

02. - No Brasil, muito embora o Decreto-Lei no 869, de 1.938, já contivesse algumas disposições
tipicamente antitruste, apenas recentemente começa a delinear-se um ensaio de "cultura da concorrência" entre
os agentes econômicos. O Estado não encetara, até atualmente --- nem se podia identificar com clareza ---
qualquer "política da concorrência".
Criado em 1.962, com a promulgação da Lei no 4.137, o CADE - Conselho Administrativo de Defesa
Econômica1 vinha desempenhando, até o início da década de 90, papel pouco expressivo entre nós. Provocada
contudo pela "abertura do mercado brasileiro" patrocinada pelos governos Collor e Cardoso e pelo
reaquecimento da concorrência entre os agentes econômicos, a autoridade antitruste passou a atuar de modo
incisivo, ocupando as manchetes dos jornais e despertando a atenção dos empresários. A legislação que trata da
matéria encontra, destarte, condições de efetividade.

03. - Nem o CADE, nem as pessoas que se arrogavam a condição de especialistas na matéria dispunham, até
então, de uma "jurisprudência" administrativa ou judicial consolidada.  Em outras palavras, sentia-se a falta de
"pautas de interpretação" que pudessem servir de referencial à aplicação da legislação que disciplina a
concorrência.

                                                
1 - É obrigatória a menção ao Decreto-Lei no 7.666, de 1.945, que criou a CADE - Comissão Administrativa de Defesa Econômica.
No entanto, esse diploma não teve duração superior a dois meses.
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Havia, sim, algumas decisões antigas e desconectadas entre si, mas que não se prestavam a funcionar como
paradigmas a inspirarem a atuação decisória do órgão.
Assim, era natural que se fosse buscar nas fontes americanas o material argumentativo que poderia balizar as
teses dos advogados e juristas que iniciavam a militância nessa área, bem assim a atuação do próprio CADE. De
outra parte, também a prática européia passou a ser considerada, ainda que de forma secundária.
A referência a julgados e autores estrangeiros, então, tornou-se a mais comezinha das práticas. Os relatórios dos
Conselheiros do CADE passaram a fundamentar-se, por exemplo, nas lições de SULLIVAN e HOVENKAMP2,
ao mesmo tempo que o conhecido HHI (Herfindhal-Hirschman Index)3, sem que a lei brasileira lhe faça
qualquer menção, passa a ser adotado como índice apto a mensurar o grau de concentração em determinados
mercados.

04. - É certo no entanto que, embora o recurso à doutrina e à jurisprudência estrangeiras possa
consubstanciar fonte de subsídios útil, nem uma nem outra podem ser tomadas como absolutas. Vale dizer: elas
não podem ser transplantadas para a realidade brasileira sem que sejam consideradas as particularidades do
nosso mercado e do nosso sistema jurídico. A indiscriminada transposição de teorias e paradigmas pode
mostrar-se inadequada e mesmo perigosa, colocando em risco a efetividade e a eficácia4 da legislação brasileira
e nos conduzindo por caminhos incompatíveis com o direito brasileiro.
Insista-se em que o direito é um nível funcional do todo social; assim, ele será, sempre, fruto de uma
determinada cultura. Por isso não pode ser concebido como um fenômeno universal e atemporal e, v.g., embora
se possa referir um direito do modo de produção capitalista, em cada sociedade manifesta-se um determinado
direito, diverso e distinto dos outros direitos, que se manifestam em outras sociedades5.
 Importa repetirmos, também, que em cada sistema jurídico subjaz, latente, um sistema de princípios, diverso
daqueles próprios a outros sistemas. O intérprete [autêntico ou não], não pode deixar de considerar, ao tomar
cada texto normativo, as singularidades do ordenamento jurídico do qual o texto participa, considerando-as,
ademais, no momento histórico vivenciado. Devem ser relidas, com atenção, todas as sábias advertências
lançadas por TULLIO ASCARELLI6.

05. - Em síntese, a doutrina e a jurisprudência estrangeiras podem e devem ser utilizados pelo intérprete --- o
que, de resto, será feito no desenvolvimento deste parecer. Cumpre porém repudiarmos a mera transposição de
institutos e teorias, de um para outro direito.
Interpretar o direito é concretar a lei em cada caso, ou seja, é aplicar7 a lei; o intérprete, ao interpretar a lei,
desde um caso concreto, a aplica. Daí dizermos que interpretação e aplicação não se realizam autonomamente.
O intérprete discerne o sentido do texto a partir e em virtude de um determinado caso dado8. Assim, existe uma
equação entre interpretação e aplicação: não estamos, aqui, diante de dois momentos distintos, porém frente a
uma só operação9. Interpretação e aplicação se superpõem.
Ora, sendo, a interpretação, concomitantemente aplicação do direito, deve ser entendida como produção
prática do direito, precisamente como a toma FRIEDRICH MÜLLER10, para quem inexiste tensão entre direito
e realidade; não existe um terreno composto de elementos normativos, de um lado, e de elementos reais ou
empíricos, do outro. Por isso a articulação ser e dever-ser [a relação norma-fato] é mais do que uma questão da
filosofia do direito; é uma questão da estrutura da norma jurídica tomada na sua transposição prática e, por
conseqüência, ao mesmo tempo uma questão da estrutura deste processo de transposição.
Isso significa que a norma é produzida, pelo intérprete, não apenas a partir de elementos que se despreendem do
texto [mundo do dever-ser], mas também a partir de elementos do caso ao qual será ela aplicada, isto é, a partir

                                                
2 - Cf. Ato de Concentração no 27/94, Requerente: K & S Aquisições Ltda., Atual Denominação: KOLYNOS do Brasil Ltda.
Relatora: Conselheira Lucia Helena Salgado e Silva.
3 - O Conselheiro do CADE Marcelo Monteiro Soares, no ato de concentração n. 1/94, expressamente aplicou o HHI para avaliar o
impacto da operação de concentração no mercado (in Revista do IBRAC v. 2, n. 4:15).
4 - Para os conceitos de efetividade e eficácia vide EROS ROBERTO GRAU, A ordem econômica na Constituição de 1988, 3a edição,
Malheiros Editores, São Paulo, 1.997, págs. 317-321.
5 - Cf. EROS ROBERTO GRAU, O direito posto e o direito pressuposto, Malheiros Editores, São Paulo, 1.996, págs. 17-18.
6 - Problemas das Sociedades Anônimas, Saraiva, São Paulo, 1.945, págs,. 4-16.
7 - Cf. HANS-GEORG GADAMER - Verdad y metodo, cuarta edición, trad. de Ana Agud Aparicio y Rafael de Agapito, Ediciones
Sígueme, Salamanca, 1.991, pág. 401.
8 - Idem, pág. 397.
9 - Vide ENRIQUE E. MARÍ - La interpretacion de la ley. Análisis histórico de la escuela exegética y su nexo con el processo codificatorio
de la modernidad, in "Materiales para una teoria critica del derecho", Enrique E. Marí et alii, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1.991, pág.
236.
10 - Juristische Methodik, 5a edição, Duncker & Humblot, Berlin, 1.993, págs. 145-146.
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de elementos da realidade [mundo do ser]11. O que incisivamente deve aqui ser afirmado, a partir da metáfora de
KELSEN12, é o fato de a "moldura da norma" ser, diversamente, moldura do texto, mas não apenas dele; ela é,
concomitantemente, moldura do texto e moldura do caso. O intérprete interpreta também o caso,
necessariamente, além dos textos, ao empreender a produção prática do direito.
É certo, a doutrina e a jurisprudência estrangeiras podem ser úteis ao intérprete do direito brasileiro. Mas elas
não podem, sob qualquer pretexto, ser superpostas aos elementos do caso --- isto é, aos elementos da realidade
[mundo do ser] --- ao qual a norma será aplicada.
Em linguagem simpática aos especialistas do antitruste, deve-se proceder a uma análise pelo case by case
approach, tomando-se em conta o mercado e o sistema jurídico brasileiro, como um todo.
Não será demasiada a repetição, por fim, de que a interpretação do direito não pode ser feita em tiras, aos
pedaços. Não se interpreta, portanto, o texto de lei, mas o direito, lançando-se mão de um processo hermenêutico
que considera o ordenamento jurídico como um todo e, conseqüentemente, o sistema de princípios que lhe é
subjacente.  Não se pode interpretar isoladamente a Lei nº 8.884, de 1994, apartando-a das ordens econômica e
jurídica brasileiras.

II -         A tutela da livre concorrência no sistema jurídico brasileiro e as infrações à ordem econômica

06. - A Constituição do Brasil é muito clara ao definir a livre concorrência como um meio, um instrumento
voltado ao alcance de um bem maior, o de "assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social"13.
Deveras, dispõe o seu artigo 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:
(...)
IV - livre concorrência;
(...)" (grifamos).
De outra parte, determina o parágrafo 4o do artigo 173:
"A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência
e ao aumento arbitrário de lucros".

07. - Buscando a concreção desses preceitos constitucionais, a Lei no 8.884/94 "dispõe sobre a prevenção e
a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de
iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do
poder econômico" (cf. artigo 1o), definindo, em seu artigo 20, as infrações à ordem econômica:

"Art. 20 - Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma
manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:
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;
IV - exercer de forma abusiva posição dominante.
§ 1o - A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico
em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II.
§ 2o - Ocorre posição dominante 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.
§ 3o - A posição dominante a que se refere o parágrafo anterior é presumida quando a empresa ou grupo de
empresas controla 20% (vinte por cento) de mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo CADE
para setores específicos da economia".
Já a simples leitura dos enunciados normativos transcritos evidencia que qualquer ato tendo por objeto ou por
efeito o prejuízo à concorrência constitui uma infração à ordem econômica, independentemente de culpa [i.e.,

                                                
11 - Vide CRISTIANE DERANI, Direito Ambiental Econômico, Max Limonad, São Paulo, 1.997, págs. 40-44.
12 - Teoria pura do direito, trad. de João Baptista Machado, 4a edição, Arménio Amado Editor, Coimbra, 1.979, pág. 467.
13 - A instrumentalidade de nossas normas antitruste era já apontada antes mesmo da promulgação da Constituição de 1.988, pois a
tutela da livre concorrência sempre foi posta a serviço de um bem maior: o interesse coletivo, de ordem pública (neste sentido, JOSÉ
ALEXANDRE TAVARES GUERREIRO, Formas de abuso de poder econômico, Revista de Direito Mercantil, n. 66, 1.987, págs. 45 e s.).
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da intenção do agente econômico ao praticar o ato].

08. - Aí, nesse artigo 20, encontramos o cerne da Lei no 8.884/9414, razão pela qual devemos nos deter,
ainda que brevemente, na análise de sua ratio e da função que o preceito desempenha em nosso ordenamento
jurídico.
É bem antiga a convicção, afirmada em discursos pronunciados desde o final do século XVI, de que a livre
concorrência é o "antídoto natural" contra os males do mercado, perfeitamente capaz de impedir a exploração
do consumidor e o indevido aumento de preços [= a exploração dos adquirentes] e de fomentar a otimização da
qualidade dos bens e serviços15.
Embora essa afirmação, necessária no contexto dos discursos nos quais inserida, tenha sido relativizada, ainda
assim permanecem, os sistemas jurídicos, a dedicar efetiva proteção à livre concorrência. Por isso a legislação
antitruste deve ser aplicada de forma a impedir o falseamento da concorrência nos mercados.  Em outros termos:
não se pode admitir que agentes econômicos, seja através de ato unilateral, seja mediante a celebração de um
contrato, impeçam que a livre concorrência exerça seu papel no mercado.
Daí a livre concorrência16 ter sido consagrada, em nosso ordenamento jurídico, como um bem digno de receber
tutela jurídica --- o artigo 170 da Constituição do Brasil impõe seja, a ordem econômica, fundada na livre
iniciativa e o artigo 20, I da Lei no 8.884/94, inspirado no parágrafo 4o do artigo 173 do Texto Constitucional,
condena qualquer ato que possa prejudicar a livre concorrência17.
Isso importa em que a concorrência cause alguns "prejuízos" a determinados agentes econômicos, que,
impedidos de adotar estratégias independentes, restam obrigados a respeitar o "jogo" próprio ao mercado em que
atuam [mercado relevante]. Em conseqüência, lucros menores e maiores preocupações com os concorrentes,
consumidores e fornecedores18.

09. - É explicável, portanto, o desejo nutrido pelos agentes econômicos, de eliminação de toda concorrência
incômoda que lhes seja contraposta. Isso é muitas vezes buscado mediante a celebração de acordo entre os
agentes econômicos concorrentes [cartel]. Outras, o agente econômico que detém poder de mercado adota
práticas anticompetitivas [abusando, portanto, do poder que detém], visando à eliminação da concorrência.  É o
que ocorre, por exemplo, nos casos de vendas abaixo do preço de custo.

                                                
14 - Pretenderam alguns, equivocadamente, identificar no artigo 54 o cerne da lei.
15 - Não se pode deixar de referir as palavras proferidas pela Corte Inglesa, no ano de 1.603, apontando os malefícios trazidos pela
ausência de concorrência: "The sole trade of any mechanical artifice, or any other monopoly, is not only a damage and prejudice to those
who exercise the same trade, but also to all other subjects, for the end of all these monopolies is for the private gain of the patentees; and
although provisions and cautions are added to moderate them, yet ... it is mere foolly to think that there is any measure in mischief or
wickedness: and, therefore, there are inseparable incidents to every monopoly against the commonwealth ...  1. That the price of the same
commodity will be raised, for he who has the sole selling of any commodity, may and will make the price as he pleases... The 2d incident to
a monopoly is, that after the monopoly granted, the commodity is not so good and merchantable as it was before; for the patentee having
the sole trade, regards only his private benefit, and not the common wealth. 3. It tends to the impoverishment of divers artificers and others,
who before, by the labour of their hands in their art of trade, had maintained themselves and their families, who now will of necessity be
constrained to live in idleness and beggary" (decisão transcrita por FOX & SULLIVAN, Cases and materials on antitrust, St. Paul, West
Publishing Co., 1989, págs. 12 e 13).
16 - É bem curiosa, aliás, a menção do texto constitucional à livre concorrência e à livre iniciativa, visto que a liberdade de iniciativa
implica liberdade de concorrência e vice-versa. Veja-se em GRAU, A Ordem Econômica na Constituição de 1988, cit., págs. 224-225, os
"inúmeros sentidos" que "podem ser divisados no princípio, em sua dupla face, ou seja, enquanto liberdade de comércio e indústria e
enquanto liberdade de concorrência", equacionando-os da seguinte forma: a) liberdade de comércio e indústria (não-ingerência do Estado
no domínio econômico): a.1) faculdade de criar e explorar uma atividade econômica a título privado — liberdade pública; a.2) não-sujeição
a qualquer restrição estatal senão em virtude de lei — liberdade pública; b) liberdade de concorrência: b.1) faculdade de conquistar a
clientela, desde que não através de concorrência desleal — liberdade privada; b.2) proibição de formas de atuação que deteriam a
concorrência — liberdade privada; b.3) neutralidade do Estado diante do fenômeno concorrencial, em igualdade de condições dos
concorrentes — liberdade pública. JOSSERAND, por sua vez, vislumbra três aspectos da liberdade de comércio que se concretizam no
dogma da livre concorrência: (i) liberdade de estabelecimento; (ii) liberdade de fabricação; e (iii) liberdade de circulação de mercadorias,
em conformidade com as leis econômicas, principalmente a lei da oferta e da procura (De l'esprit des droits et de leur relativité; théorie dite
de l'abus des droits, 12éme ed., Dalloz, Paris, 1939, págs. 231-2).
17 - A Lei Antitruste não confronta os princípios do Estado Liberal.  Ao contrário, hoje se vê com clareza que nada há, na
regulamentação da concorrência, de adverso ao espírito do liberalismo econômico. Vide GRAU, A ordem econômica na Constituição de
1988, cit., págs. 15-16: "O modelo clássico de mercado ignorava e recusava a idéia de poder econômico. Na práxis, todavia, os defensores
do poder econômico, porque plenamente conscientes de sua capacidade de dominação, atuando a largas braçadas sob a égide de um
princípio sem princípios  o princípio do livre mercado  passaram e desde então perseveram a controlar os mercados. Daí o arranjo
inteligente das leis anti-trust, que preservam as estruturas dos mercados, sem contudo extirpar a hegemonia dos monopólios e oligopólios".
A eliminação das distorções conjunturais, próprias do mercado e do modo de produção capitalista, visa à preservação do mesmo mercado --
- e do modo de produção --- mercado no qual os agentes econômicos podem atuar, conquistar novos consumidores e, portanto, competir
livremente.
18 A esse respeito, v. PAULA A. FORGIONI, Os fundamentos do Antitruste, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1998, pp. 274 e ss.
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Nada há de ilícito na eliminação de um concorrente, desde que a expulsão do mercado, ou mesmo o prejuízo a
ele inflingido, derivem de uma vantagem competitiva, i.e., da superioridade de um dos agentes econômicos em
relação aos outros. Daí porque o parágrafo 1o do artigo 20 admite o domínio de mercado obtido de forma
"natural", "fundado na maior eficiência do agente econômico em relação a seus competidores". O que o
sistema jurídico não admite é o abuso, o acordo, a imposição, o ardil que eliminam a concorrência.

10. - O texto do artigo 20 da Lei no 8.884/94 é bastante amplo, abrangendo um sem número de atos ou
contratos que possam ser praticados ou celebrados em restrição à concorrência.  Por essa razão, o artigo 21
introduz uma série de exemplos de caracterização de infrações à ordem econômica, quando configurem
hipótese prevista no artigo 20 e seus incisos.  Isso significa que o artigo 21 da Lei no 8.884/94,
exemplificativamente, enuncia uma série de condutas que caracterizarão infração à ordem econômica desde que
sua prática configure qualquer daquelas hipóteses.

III - A possibilidade de legitimação das práticas restritivas da concorrência

11. - A condenação, indistintamente, de todas as práticas restritivas da concorrência poderia conduzir a um
resultado diametralmente oposto àquele que é constitucionalmente pretendido, na afirmação da livre
concorrência. Assim, não se justifica a condenação de tais práticas quando aos prejuízos delas decorrentes,
suportados pelo mercado, ou pela concorrência, corresponderem vantagens a serem auferidas pela economia
nacional como um todo, de sorte que estas vantagens sejam relativamente maiores do que aqueles prejuízos.
Imagine-se, por exemplo, um acordo de cooperação entre duas empresas para o desenvolvimento de uma nova
tecnologia.  Parece óbvio que a união dos dois agentes econômicos, embora importe na eliminação da
concorrência recíproca [pois eles não mais deverão competir pela inovação tecnológica], pode ser socialmente
relevante, de modo a beneficiar o desenvolvimento tecnológico. Se assim é, a união não deve ser obstada, ainda
que importe em um certo "prejuízo para a concorrência".

12.  - Os sistemas antitruste admitem, em vista disso, a legitimação de algumas práticas restritivas. Visando
precisamente instrumentar essa legitimação, criou-se, nos Estados Unidos, a "regra da razão" (rule of reason)19.
O artigo 1o do Sherman Act20 não incidirá sempre que a prática restritiva acarretar um prejuízo "razoável" para
a concorrência.
A primeira manifestação da Suprema Corte americana envolvendo a regra da razão ocorre no julgamento do
caso Standard Oil Co. of New Jersey v. United States. O Sherman Act, no entender do Juiz WHITE: "evidenced
the intent not to restrain the right to make and enforce contracts, whether resulting from combination or
otherwise, which did not unduly restrain interstate or foreign commerce, but to protect that commerce from
being restrained by methods, whether old or new, which would constitute an interference that is an undue
restraint".
A regra da razão --- observa SHIEBER, na mais clássica obra brasileira sobre o Direito Antitruste21 --- acaba, na
realidade, por determinar uma modificação no suporte fático do artigo 1o do Sherman Act, ainda que o seu texto
não tenha sofrido qualquer alteração. A regra implica tenha ele passado a viger com a seguinte redação:
"Art. 1o - Todo e qualquer contrato, combinação sob a forma de truste ou qualquer outra forma ou conspiração
em [desarrazoada] restrição do tráfico ou comércio entre os Estados, ou com nações estrangeiras, é declarado
ilícito pela presente lei".

13. - Na Europa, o item 3 do artigo 85 do Tratado da União Européia prevê a possibilidade de isenção de
acordos restritivos da concorrência pela Comissão Européia. Eis os textos do Tratado de Maastricht:
"Art. 85 - São incompatíveis  com o mercado comum e proibidos todos os acordos entre empresas, todas as
decisões de associações de empresas e todas as práticas concertadas que sejam susceptíveis de afectar o
comércio entre os Estados-membros e que tenham por objectivo ou por efeito impedir, restringir ou falsear a
concorrência no mercado comum.
(...)

                                                
19 - Ver, a respeito, o estudo efetuado, no Brasil, sobre as origens da regra da razão: SHIEBER, Abusos do poder econômico (direito
e experiência antitruste no Brasil e nos EUA), São Paulo, Revista dos Tribunais, 1.966, págs. 72 e ss. Cf., também, NUNO T. P.
CARVALHO, As concentrações de empresas no direito antitruste, São Paulo, Resenha Tributária, 1.995, págs. 69 e ss.
20 - Para uma breve e conclusiva explicação da per se rule e da regra da razão, veja-se PHILLIP AREEDA, The changing contours of
the per se rule, Antitrust Law Journal, v. 54, 1.985, págs. 27 e ss.
21 - SHIEBER, ob. cit., pág. 75.
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2. São nulos de pleno direito os acordos ou decisões proibidos por este artigo.
3. As disposições no n. 1 podem, todavia, ser declaradas inaplicáveis:
- a qualquer acordo ou categoria de acordos, entre empresas;
- a qualquer decisão, ou categoria de decisões, de associações de empresas; e
- a qualquer prática concertada, ou categoria de práticas concertadas, que contribuam para melhorar a produção
ou distribuição dos produtos ou para promover o progresso técnico ou econômico, contanto que aos utilizadores
se reserve uma parte eqüitativa do lucro daí resultante, e que
a) Não imponham às empresas em causa quaisquer restrições que não sejam indispensáveis à consecução desses
objetivos;
b) Nem dêem a essas empresas a possibilidade de eliminar a concorrência relativamente a uma parte substancial
dos produtos em causa".
Note-se, parenteticamente, que o enunciado do artigo 85 do Tratado de Maastricht é tão ou mais amplo do que o
do artigo 20 da Lei no 8.884/94, até porque o direito antitruste europeu foi, declaradamente, a fonte de
inspiração do legislador brasileiro.
O número de práticas que deveriam ser submetidas à aprovação da Comissão Européia era demasiadamente
elevado e o órgão não possuía sequer condições materiais para proceder à análise de todas elas22.  Por essa
razão, foram editados vários regulamentos que isentam em bloco determinadas categorias de acordos, cujas
características demonstram que o prejuízo à concorrência eventualmente causado é suplantado pelos benefícios
trazidos ao desenvolvimento do próprio mercado.
Quando o acordo celebrado recai nos limites da isenção em bloco (block exemption), a Comissão Européia não
necessita, sequer, ser comunicada da prática do ato.
Por fim, cumpre anotarmos, ainda parenteticamente, que o Regulamento no 1.983, de 22 de junho de 1.983,
concede uma isenção em bloco para os contratos de distribuição exclusiva que produzam ou possam produzir
efeitos em território europeu. Mais especificamente, o Regulamento nº 1.475, de 1995, estabelece uma isenção
em bloco para os acordos de distribuição de veículos automotores mediante o qual um contratante se obriga
perante o outro a fornecer, em um território definido dentro do Mercado Comum, esses veículos e peças de
reposição23.

14. - No Brasil, o artigo 54 da Lei no 8.884/94 admite a aprovação de atos que impliquem prejuízo à livre
concorrência, ou mesmo o domínio de mercado:
"Art. 54 - Os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre
concorrência, ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços, deverão ser submetidos à
aprovação do CADE".
Embora o texto desse artigo 54 provoque espanto em alguns, na medida em que legitimaria a prática de
                                                
22 - JAMES S. VENIT indica os seguintes motivos como determintes da adoção das isenções em bloco: (i) caráter dúplice do art. 85
do Tratado da União Européia, que permite a isenção de uma prática restritiva da concorrência; (ii) inexistência de uma regra da razão que
impedisse a incidência do parágrafo 1º do art. 85 do Tratado CE sobre práticas que poderiam ser consideradas "benéficas"; e (iii) a
incapacidade da Comissão, derivada da limitação de seus recursos, para isentar (ou isentar em um período razoável de tempo) todas as
práticas notificadas que não deveriam ser proibidas (Technology Licensing in the EC, Antitrust Law Journal, v. 59, 1.991, pág. 485). Pode-
se ver também, na concessão de isenções em bloco, uma atitude da Comissão que propicia ao agente econômico segurança e
previsibilidade, pois a partir do momento em que são atendidos os requisitos para a concessão previstos no regulamento respectivo, a
prática restritiva nem sequer deverá ser comunicada à autoridade antitruste européia. Ainda sobre os motivos da introdução das isenções em
bloco, cf. PAOLO MENGOZZI, Il diritto della comunità europea, Cedam, Padova, 1.990, pág. 335.
23 Segundo Bael & Bellis, será aplicável o Regulamento nº 1.983, de 1.983, quando for designado apenas um concessionário por
território; já o regulamento nº 1.475, de 1995, permite que sejam nomeados um ou mais concessionários em cada zona contratual (Il Diritto
della Concorrenza nella Comunità Europea, Torino, Giappichelli, 1995, p. 180. Tradução da terceira edição em língua inglesa, Competition
Law of the European Community, Londres, CCH, 1994). A própria Comissão, a esse respeito, esclarece: "The (...) group exemption
regulations concerning the distribution of goods, Commission Regulation (EEC) No 1983 and (EEC) No 1984/83, remain applicable to
cars.  This means that producers are free to choose to organize their distribution system according to Regulation 1475/95 or according to
these two other group exemption (...)". Esse último regulamento coloca sob a égide da isenção em bloco apenas as restrições impostas ao
distribuidor de não comercializar "veículos automóveis novos oferecidos por outrém que não o construtor a não ser em estabelecimentos
separados, com uma gestão distinta, sob uma forma jurídica distinta e de modo a excluir qualquer confusão de marca" (cf. art. 3, nº 3).  Em
outras palavras, o distribuidor é livre para comercializar carros fabricados por outrem, desde que o faça em estabelecimento distinto,
evitando a confusão de marcas. Qualquer restrição imposta nesse sentido ou será nula de pleno direito, nos termos do caput do art. 85 do
Tratado da União Européia ou deverá ser isentado pela Comissão (individual exemption), na forma prevista no parágrafo 3º do mesmo
dispositivo. Vale, aqui, determo-nos na análise do item 7 do preâmbulo do Regulamento 1475, de 1995: "A cláusula de não concorrência
pode ser isenta na medida em que não impeça o distribuidor de distribuir veículos automóveis de outras marcas de um modo que evite
qualquer confusão de marcas (ponto 3 do artigo 3º).  A obrigação de só proceder à venda de produtos de outros construtores em locais
distintos e com uma gestão distinta, acompanhada da obrigação geral de evitar a confusão a nível das marcas, assegura a exclusividade da
distribuição de uma única marca por cada estabelecimento (...)" (cf. Jornal Oficial das Comunidades Européias, em 29 de junho de 1995, nº
I, p. 145/25 –, em 2 de setembro de 1998).
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infrações, o fato é que a autoridade antitruste brasileira pode autorizar a prática de atos restritivos da
concorrência, desde que sejam atendidas as chamadas "eficiências" enunciadas nos parágrafos do mesmo artigo
5424. Na realidade, no entanto, quando cogitamos de autorizações ou isenções colocamo-nos diante de dois
suportes fáticos distintos: um relacionado à tipificação da infração à ordem econômica [artigo 20] e outro que,
quando verificado, dá lugar à incidência da estatuição excludente de infração [artigo 54]25.
Insista-se em que, no sistema da lei brasileira, o que se tem em vista são condições bem definidas, vinculantes do
controle exercido pela autoridade antitruste, e não razoabilidade do prejuízo à concorrência. Aquelas condições
é que informam a decisão sobre a autorização [= aprovação] do exercício da prática, nos termos do artigo 54 da
Lei no 8.884/94.
O direito brasileiro não admite uma regra da razão capaz de afetar, modificando-a, a hipótese de incidência do
artigo 20 da Lei no 8.884/9426.

IV - Os acordos verticais

15. - O relacionamento comercial que se estabeleceu entre o fabricante de veículos automotores e seus
distribuidores corporifica, na terminologia consagrada pela prática antitruste e pelos economistas que tratam de
organização industrial, um típico acordo vertical27.
Esses acordos eram vistos, no passado, com extrema cautela pelas autoridades antitruste e mesmo pelo Poder
Judiciário. Nas últimas décadas, contudo, essa posição vem sendo alterada, sobretudo nos Estados Unidos, por
influência da Escola de Chicago.  Salienta-se hoje, mais do que nunca, os benefícios decorrentes da celebração
de tais acordos verticais, que aumentam as eficiências alocativas e diminuem os custos de transação.
Ocorre que, embora produzindo benefícios de outra ordem, esses acordos verticais, semelhantes àquele que ora
consideramos, restringem a concorrência, por variados motivos, entre os quais destacamos aquele que, no
contexto deste parecer, assume maior relevância: os acordos verticais mediante os quais o fabricante impõe a
seus distribuidores a exclusividade de relacionamento ("exclusive dealing") podem impedir que o
concorrente do mesmo fabricante tenha acesso aos canais de distribuição utilizados pelo outro agente

                                                
24 - "Parágrafo 1o - O CADE poderá autorizar os atos a que se refere o 'caput', desde que atendam às seguintes condições: I - tenham
por objetivo, cumulada ou alternativamente: a) aumentar a produtividade; b) melhorar a qualidade de bens ou serviços; ou c) propiciar a
eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico. II - os benefícios decorrentes sejam distribuídos eqüitativamente entre os seus
participantes, de um lado, e os consumidores ou usuários finais, de outro; III - não impliquem eliminação da concorrência de parte
substancial de mercado relevante de bens e serviços; IV - sejam objservados os limites estritamente necessários para atingir os objetivos
visados.  Parágrafo 2º - Também poderão ser considerados legítimos os atos previstos neste artigo, desde que atendidas pelo menos três das
condições previstas nos incisos do parágrafo anterior, quando necessários por motivo preponderante da economia nacional e do bem
comum, e desde que não impliquem prejuízo ao consumidor ou usuário final".
25 - Vide PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, tomo I, Borsoi, Rio de Janeiro, 1.954, pág. 26.
26 Advertindo sobre as diferenças entre os sistemas europeu e americano, Frignani e Waelbroeck assinalam, quanto às isenções, que: “Non
si tratta dell'equivalente della “rule of reason” del diritto antitrust statunitense: questa non permette di giustificare intese il cui oggetto
restrittivo sia dimostrato, ma di valutare se certi accordi o pratiche che non sono vietati in se stessi (per se) possano essere considerati
ammissibili, o debbano, al contrario, essere vietati tenuto conto dei loro effetti. Al contrario, l'art.85, paragrafo 3 permette di esentare tutte
le intese, anche quelle di cui sia dimostrato il carattere intrinsecamente anticoncorrenziale” (Disciplina della concorrenza nella CEE, 3ª e.,
Napoli, Jovene, 1983, p. 89). No mesmo sentido, Bernini faz ver que o § 3º do art. 85 do Tratado CE introduziu um “teste de eficiência”
que “não se encontra na experiência antitrust dos Estados Unidos”, havendo, portanto, uma diferença substancial entre a rule of reason e as
isenções (“As regras de concorrência”, in CE, trinta anos de direito comunitário, Luxemburgo, 1981, p. 370). Embora essa distinção seja
patente, alguns autores insistem em que o Tratado CE teria adotado a sistemática da rule of reason, encaixotando-se no fascínio que o
modelo antitruste americano exerce sobre jovens analistas europeus (v. g. Pietro Manzini, L’esclusione della concorrenza nel diritto
antitrust comunitario, Milano, Giuffrè, 1994, p. 190 e s.. No mesmo sentido, cf., ainda, Jan Peeters, “The rule of reason revisted:
Prohibitiion on Restraints of Competitio in the Sherman Act and the EEC Treaty”, The American Journal of Competition Law, 37(3),
Berkeley, 1989, pp. 521-570 e Luciano di Via, “Alcune Riflessioni sulla Rule of Reason ed il concetto di consistenza di una restrizione
della concorrenza”, Diritto del Commercio Internazionale, 10.2-3:289, aprile-settembre 1996).  As razões práticas de se querer vislumbrar a
regra da razão no caput do artigo 85 do Tratado CE são bastante óbvias: afastaria da Comissão Européia o direito (e o dever) de analisar
quaisquer práticas restritivas da concorrência, de forma que esse órgão somente deveria ser informado das práticas que restringissem a
concorrência de uma forma não razoável.  Dessa forma, lograr-se-ia diminuir o volume de casos a serem apreciados pela Comissão.  Não
obstante, essa autoridade antitruste, como já reiterado em diversas ocasiões, não entende que o art. 85 do Tratado CE encerre a previsão de
uma “regra da razão”, mas sim de um sistema de isenções, nos termos do parágrafo 3º do mesmo artigo.  Conseqüentemente, a Comissão
entende que quaisquer práticas restritivas da concorrência devem a ela ser comunicadas.
27 - Acordo vertical é aquele celebrado entre agentes econômicos que não são diretamente concorrentes (ou seja, não atuam no
mesmo mercado relevante), mas se encontram em mercados situados em uma imaginária linha vertical que nos conduz, através da extração
da matéria-prima, das várias fases da produção e comercialização, até o consumidor final do produto (cf. FOX & SULLIVAN, ob. cit., pág.
522 e também ROBERTO PARDOLESI, Intese restrittive della libertà di concorrenza, AAVV, Diritto antitrust italiano, org. A. Frignani, R.
Pardolesi, A. Patroni Griffi, L. C. Ubertazzi. Bologna, Zanichelli, 1993, pág. 244). Assim, são considerados típicos acordos verticais os de
distribuição, fornecimento, franquia, concessão comercial e outros.
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econômico28. Ademais, é ainda possível, no caso de novas empresas que pretendam se estabelecer no Brasil,
que a imposição de exclusividade limite seu acesso ao mercado.

16. - Note-se bem que, para fins de determinação da incidência, ou não incidência, da Lei no 8.884/94 sobre
o caso presente, não é bastante afirmarmos, de forma genérica, que a concorrência está sendo prejudicada. Ao
contrário, é necessária a indicação, com precisão, da concorrência de que se cogita.
É relevante, na hipótese submetida a nossa apreciação, a concorrência existente entre os vários fabricantes de
automóveis (Fiat, GM, Volkswagen e outras), no mercado brasileiro.  Em outras palavras, tomamos como
relevante o mercado brasileiro [mercado relevante geográfico], de fabricantes de automóveis [mercado
relevante material ou do produto].
Estamos, ao considerar o mercado de fabricantes de automóveis, privilegiando a concorrência entre os
fabricantes ou entre as marcas ["inter brand competition"], por entendermos que a concorrência entre os
distribuidores de uma mesma fabricante ["intra brand competition"] não está sendo afetada pela imposição do
fabricante.
Assim, cumpre verificarmos se a hipótese versada na consulta configuraria infração à ordem econômica,
determinando a incidência do artigo 20, I e do artigo 2129, incisos IV30 e VI da Lei Antitruste, na medida em que
a imposição restringe a concorrência entre os agentes econômicos.

V - A interpretação da lei no 8.884/94 --- as particularidades do caso presente

17. - Alcançado este ponto de nossa exposição, cumpre dedicarmos detida atenção à restrição que está sendo
imposta pelo fabricante de veículos automotores a seus distribuidores, nela apartando dois aspectos distintos:
(i) o fabricante exige, de uma banda, que o distribuidor comercialize apenas veículos novos de sua marca;
(ii) ao mesmo tempo, exige também que a pessoa física participante do capital social da sociedade distribuidora
[ou seja, que possui a "bandeira" do fabricante] não participe de outra sociedade que distribua veículos
fabricados por seus concorrentes.
A primeira restrição, ao contrário do que poderia parecer em uma análise menos detida, não consubstancia
infração à ordem econômica.
A segunda, ao contrário, implica a incidência do artigo 20, I da Lei no 8.884/94, como passamos a demonstrar.

18. - É certo --- vimos acima --- que a interpretação do direito não pode ser feita em tiras, aos pedaços. Não se
interpreta o texto de lei, isoladamente, mas o direito, lançando-se mão de um processo hermenêutico que
considera o ordenamento jurídico como um todo e, conseqüentemente, o sistema de princípios que lhe é
subjacente.
Por isso não se pode interpretar isoladamente a Lei no 8.884/94. Cumpre considerarmos, em conjunto com o seu
texto, o texto da Lei no 6.729, de 28 de novembro de 1.979, que "dispõe sobre a concessão comercial entre
produtores e distribuidores de veículos automóveis de via terrestre".

19. - A Lei no 6.729/79 permanece plena de vigência; não foi revogada pela Lei no 8.884/94.
Dir-se-á, prontamente, que ambas permanecem em vigor porque a primeira, embora anterior, trata de matéria
específica [a concessão comercial entre fabricantes e distribuidores], enquanto que a segunda, que lhe é
posterior, "dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica". A Lei Antitruste
disciplina a concorrência travada entre todos os agentes econômicos, e não apenas aquela que se estabelece

                                                
28 - Ou, como dizem SULLIVAN & HOVENKAMP: "The vertical restraint may be used to (...) create barriers to entry that foreclose
competition", Antitrust law, policy and procedure, 3. ed., The Michie Company, Charlottesville,  1.994, pág. 405.  Referindo-se
especificamente aos contratos de distribuição exclusiva, MATTEO CAROLI afirma que "Contratti di questo genere sono forme di
integrazione verticale che possono porre in condizioni di svantaggio i concorrenti dell'operatore che beneficia dell'esclusiva.  Questo è tanto
più vero quanto più i soggetti che concedono l'esclusiva hanno un ruolo quantitativamente e qualitativamente rilevante nel proprio campo
di attività" (La regolamentazione dei regimi concorrenziali, Giuffrè, Milano, 1.990, págs. 77-78).
29 - "Art. 21 - As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no artigo 20 e seus incisos,
caracterizam infração à ordem econômica: (...) IV - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado; (...) VI - impedir o acesso
de concorrente (...) aos canais de distribuição".
30 - Entendemos que o inciso IV do art. 21 poderá ser invocado no caso em tela se houver grande possibilidade de um fabricante
estrangeiro de veículos automotores pretender iniciar suas atividades no mercado brasileiro, não bastando porém a mera "suposição"
desprovida de fortes evidências da possível entrada. Sem elementos bem específicos, não se pode formular conclusões a respeito do grau de
influência que a concorrência potencial exerce sobre a concorrência atual, ou seja, aquela existente entre os agentes econômicos que já
atuam no mercado brasileiro.
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entre os fabricantes e/ou distribuidores. Estamos portanto, no caso, diante de uma lei especial [anterior] e uma
lei geral [posterior].
Cumpre, pois, considerarmos o impacto, em relação a elas, do aforisma lex generalis legem specialem non
derrogat31.

20. - Essa consideração há de ser feita a partir do exame de preceito contido na Lei de Introdução ao Código
Civil Brasileiro, o Decreto-lei no 4.657, de 4 de setembro de 1.942, cujo artigo 2o e seus parágrafos 1o e 2o
assim dispõem:
"Art. 2o - Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.
Parágrafo 1o - A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela
incompatível ou quando regale inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
Parágrafo 2o - A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem
modifica a lei anterior".
A matéria estava regulada de modo diverso no texto da Introdução que abria o Código Civil, na sua edição, em
1.916.
O artigo 4o dessa Introdução assim dispunha:
"A lei só se revoga ou derroga por outra lei; mas a disposição especial não revoga a geral nem a geral revoga a
especial, senão quando a ela, ou ao seu assunto, se referir, alterando-a explícita ou implicitamente".

21. Tem a doutrina, entre nós, entrado em freqüentes desacordos a respeito da interpretação mais correta a ser
conferida ao parágrafo 2o do artigo 2o da vigente Lei de Introdução ao Código Civil, chegando-se mesmo a
afirmar que esta disposição e a do artigo 4o da antiga Introdução ao Código Civil reciprocamente se
completam32 --— o que soa estranho, em razão da nova lei ter regulado inteiramente a matéria de que tratava o
texto de 1.916.
Entendemos, de modo diverso, que a complementação do sentido do aludido parágrafo 2o há de ser buscada no
texto do parágrafo 1o do próprio artigo 2o do texto em vigência.
O que resultou definido no parágrafo 2o do artigo 2o da vigente Lei de Introdução ao Código Civil é que a lei
nova --- qualquer que seja ela: geral ou especial --— não revoga nem modifica a lei anterior quando estabelecer
disposições a par das já existentes.
Logo, em sentido contrário, teremos que a lex nova —-- qualquer que seja ela, repita-se: geral ou especial --—
revoga ou modifica a lei anterior quando não estabelecer disposições a par das já existentes.

22. - Disso se deve retirar duas verificações: a) o aforisma lex generalis legem specialem non derrogat não foi
contemplado no direito positivo brasileiro --- Lei de Introdução ao Código Civil; b) para que o sentido do
parágrafo 2o do artigo 2o da Lei de Introdução ao Código Civil possa ser plenamente discernido, cumpre-nos
definir a significação da expressão disposições a par das já existentes.
Disposição a par de outra existente é aquela que com esta convive. A expressão a par de outra existente há de
ser entendida com o sentido que tem na linguagem natural, da qual se nutre a linguagem jurídica33.
Quem está a par de outrem convive com o outro, assim como algo que está a par de outra coisa coexiste com a
outra coisa. Estar a par, pois, é conviver ou coexistir.
A significação da expressão disposições gerais ou especiais a par das já existentes, no parágrafo 2o, do artigo
2o da Lei de Introdução ao Código Civil, portanto, é a seguinte: disposições gerais ou especiais que coexistem
com outras disposições gerais ou especiais.
Há coexistência de disposições quando mais de uma disposição exista concomitantemente.
As primeiras disposições a considerar, no caso, são as da lei nova, a Lei no 8.884/94. O citado parágrafo 2o do
artigo 2o menciona: "A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par...".
As segundas, as que já existiam anteriormente ao advento da lei nova. O mesmo preceito prossegue: "... a par
das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior".
A segunda das disposições referidas no parágrafo 2o do artigo 2o da Lei de Introdução ao Código Civil, assim, é

                                                
31 - Vide EROS ROBERTO GRAU, Correção monetária: concordata e créditos fiscais, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1.985,
págs. 28-32.
32 - VICENTE RÁO, O Direito e a Vida dos Direitos, vol. 1, Max Limonad, São Paulo, 1.960, pág. 392, nota 273.
33 - Vide EROS ROBERTO GRAU, Direito, conceitos e normas jurídicas, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1.988, págs. 58 e ss.
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a que já existia em lei anterior, lei esta que não é revogada nem alterada pela lei nova.
Pois bem: se as primeiras disposições coexistentes com outras são as contidas na lei nova, resta saber quando as
segundas disposições --— preexistentes --— conservam existência, perdurando, a par das inscritas na lei nova.
Para sabê-lo, é imperiosa a consideração do que define o parágrafo 1o do artigo 2o da Lei de Introdução ao
Código Civil.

23. - A norma extraída do parágrafo 2o daquele artigo 2o dá resposta à seguinte indagação: quando a lei nova
não revoga nem modifica a lei anterior?
A do parágrafo 1o, à questão que assim se põe: quando a lei nova revoga a anterior?
Para que possamos determinar, portanto, se a disposição preexistente à lei nova perdura, a par desta, é
necessário verificarmos se não foi ela revogada pela lei nova.
Isso se verifica mediante a aplicação das regras definidas pelo sempre mencionando parágrafo 1o do artigo 2o da
Lei de Introdução ao Código Civil, que alinha três hipóteses, dentro das quais a lei nova revoga a anterior:
a) quando a lei posterior expressamente o declare;
b) quando a lei posterior --- ou disposição dela --- seja incompatível com a anterior;
c) quando a lei posterior --- ou disposição dela que inteiramente a matéria de que tratava a anterior.
Visto isso podemos --— sem nos perdermos em considerações inócuas, atinentes ao aforisma lex generalis
legem specialem non derrogat, que o vigente direito positivo brasileiro não acolheu --— enunciar, nos termos
seguintes, toda a significação da norma contida no parágrafo 2o do artigo 2o da Lei de Introdução ao Código
Civil: a lei nova --— geral ou especial, especial ou geral, pouco importa --— não revoga nem modifica a lei
anterior: a) se não contiver expressa declaração nesse sentido; ou b) se não for incompatível com ela; ou ainda c)
se não regular inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

24. - Ora, a Lei no 8.884/94 não revogou expressamente, nem é incompatível com ela, nem regulou inteiramente
a matéria de que trata a Lei no 6.729/79.
É certo, portanto, que ambas permanecem em vigor.
Detenhamo-nos, pois, sobre o texto do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei no 6.729, de 1.979:
"Parágrafo 1o - A concessão poderá, em cada caso:
(...)
b) vedar a comercialização de veículos automotores novos fabricados ou fornecidos por outro produtor".
Concessão, para os efeitos da Lei no 6.729/79 34, é, nos termos do seu artigo 1o, o negócio jurídico, celebrado
entre produtores e distribuidores, que visa a efetivar a "distribuição de veículos automotores de via terrestre".
Produtor --— define o inciso I do artigo 2o --— é a empresa industrial que realiza a fabricação ou montagem de
veículos automotores; distribuidor, nos termos do inciso II desse mesmo artigo 2o, "a empresa comercial
pertencente à respectiva categoria econômica, que realiza a comercialização de veículos automotores,
implementos e componentes novos, presta assistência técnica a esses produtos e exerce outras funções
pertinentes à atividade".
O preceito legal, como se vê, faculta ao produtor, na concessão, proibir à empresa distribuidora, pertencente a
determinada categoria econômica, a distribuição de veículos concorrentes com os por ele produzidos.
Em outras palavras, a Lei no 6.729/79 permite que o contrato de concessão contenha cláusula restritiva da
concorrência, qual seja, a possibilidade de impedir-se que o distribuidor (como tal entendido a empresa)
comercialize veículos novos fabricados por outrem, prejudicando a concorrência entre as montadoras.

25. - Fazendo-o, o nosso sistema jurídico consagra uma espécie de isenção ou autorização em bloco para a
exclusividade imposta aos distribuidores de veículos automotores, afastando a incidência, sobre essa imposição,
do disposto no artigo 20, I da Lei no 8.884/94.
Sucede que essa isenção/autorização contém algumas limitações.
Assim, a proibição decorrente da exclusividade deve restringir-se à distribuição de veículos novos, fabricados
ou fornecidos por outro produtor. Logo, caso o fabricante decida impor aos seus distribuidores a proibição da
comercialização de veículos usados de outro produtor, essa imposição não estará amparada pela autorização
concedida pelo art. 3o da Lei no 6.729/79 e --- uma vez que configura restrição à concorrência entre os
fabricantes --— será considerada infração à ordem econômica, nos exatos e precisos termos do disposto no
                                                
34 - Parcialmente alterada pela Lei nº 8.132, de 1990.
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artigo 20, I da Lei no 8.884/94.
O mesmo se dá em relação à restrição, referida na consulta, que o produtor pretende impor a seus distribuidores.
A Lei no 6.729/79 apenas permite que o contrato de concessão impeça o distribuidor [ou seja, a empresa; não o
empresário, sócio ou acionista 35] de comercializar produtos novos concorrentes.  Sob seu abrigo, portanto, não
se pode colocar a proibição de o empresário [acionista ou sócio] participar de outra sociedade [ou empresa],
que exerça sua atividade --— esta sim —-- distribuindo veículos automotores de marca concorrente.

26. - O artigo 3o da Lei no 6.729/79 não pode ser interpretado extensivamente, de forma a abranger a
restrição pretendida pelo fabricante.
Vimos bem que a imposição da exclusividade é uma exceção, uma restrição à livre concorrência e/ou à livre
iniciativa, cuja possibilidade, limites e fundamentos estão especificadamente delineados no artigo 3o da Lei no
6.729/79. Aí --- repita-se --- temos uma isenção que, fundada na pressuposição de que os prejuízos
eventualmente decorrentes da restrição serão suplantados pelos benefícios por ela produzidos, permite uma
prática restritiva da concorrência.
Ora, em se tratando de uma restrição, o artigo 3o da Lei no 6.729/79 não admite interpretação extensiva. Vale
reproduzir, aqui, a sempre atual e precisa lição de CARLOS MAXIMILIANO, inspirada em COELHO DA
ROCHA:
"Quando um ato dispensa de praticar o estabelecido em lei, regulamento, ou ordem geral, assume o caráter de
exceção, interpreta-se em tom limitativo, aplica-se às pessoas e aos casos e tempos expressos, exclusivamente"36.
A interpretação extensiva do preceito conduziria, inevitavelmente, à violação do princípio da livre iniciativa [e,
pois, da livre concorrência].

27. - Por fim, cumpre deixarmos bem vincado que a jurisprudência norte-americana, que entende que a
exclusividade imposta a alguns distribuidores seria razoável, não é aplicável ao sistema brasileiro para fins de
descaracterizar a infração à ordem econômica37.
No sistema estrangeiro não são considerados ilícitos, em virtude da regra da razão38, os atos que restringem a
concorrência de forma razoável, como explicamos acima. Já a lei brasileira determina que qualquer ato que
implique restrição à concorrência [como aquele objeto do presente parecer] deve, para que não acarrete a
aplicação das sanções previstas em lei, ser submetido à apreciação do CADE, nos termos do artigo 54 da Lei
no 8.884/94.
De resto, pretender aplicar à hipótese a jurisprudência americana, que se embasa na regra da razão, equivaleria,
em termos metodológicos, a isentar-se a prática com base no Regulamento Europeu no 1.475, de 1995! . Aqui,
também, é inadmissível a "colonização" do direito brasileiro.

28. - Em face do exposto concluímos afirmando que:
a - a restrição pretendida pelo fabricante é ilícita, configurando infração à ordem econômica, o que determina a
incidência do disposto no artigo 20, inciso I, da Lei no 8.884/94, bem como no inciso VI do seu artigo 21; se a
restrição afetar novos fabricantes estrangeiros de veículos automotores, que pretendam ter acesso ao mercado
brasileiro, neste caso, desde que efetivamente comprovada essa pretensão, verificar-se-á, também, a hipótese
prevista no artigo 21, IV da Lei no 8.884/94;
b - os distribuidores poderão encaminhar representação escrita e fundamentada à Secretaria de Direito
Econômico - SDE, nos termos do disposto no artigo 30 da Lei no 8.884/94, comunicando a infração à ordem
econômica praticada pelo fabricante;
c - se os agentes econômicos [produtor e distribuidores] vierem a se compor, no sentido de fazer constar aquela
imposição restritiva da concorrência do contrato de concessão, neste caso deverão submeter a prática à análise
do CADE, nos termos do disposto no artigo 54 da Lei no 8.884/94, sob pena de suportarem as multas previstas

                                                
35 - Não será oportuno, neste parecer, o debate a respeito da distição entre empresa e sociedade, tema que encanta os comercialistas.
Aqui basta enfatizarmos a circunstância de a lei referir-se à empresa, não ao empresário.
36 - Hermenêutica e Aplicação do Direito, sexta edição, Livraria Freitas Bastos, São Paulo, 1.957, pág. 291.
37 - Essa jurisprudência poderia, no máximo, ser invocada para fins meramente argumentativos, se a prática fosse submetida à
apreciação do CADE, com o fito de demonstrar o atendimento às eficiências colocadas pelo art. 54 da Lei no 8.884/94.
38 - A questão da exclusividade vem também regulada pelo art. 3o do Clayton Act e sua aplicação passa pela valoração típica da rule
of reason. Dispõe o art. 3o do Clayton Act: "It shall be unlawfull ... that .. the purchaser ... shall not use or deal in the goods ... of a
competitor ... of the ... seller ... where the effect of such ... sale ... may be to substantially lessen competition ..." (grifamos).
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no artigo 23 da Lei Antitruste e demais sanções aplicáveis.
É o que nos parece
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FIXAÇÃO DE PREÇOS DE REVENDA

Por: Alexandre Gheventer1

Sumário:  Introdução. 1. Marco Legal. 2. Possíveis Motivações para
FPR: 2.1. Definição de FPR; 2.2. O Argumento dos Monopólios
Sucessivos; 2.3. O Argumento do free-rider; 2.4. O Argumento do
Cartel. 3. Evolução Doutrinária no Brasil: 3.1.Fixação de preço
máximo e mínimo; 3.2. FPR e preços sugeridos e a inexistência de
ilegalidade per se; 3.3. Preços de mercado versus regulação dos
preços. 4. Considerações finais.

Introdução

Por diversas razões, o fabricante pode querer direcionar o universo de escolha de quantidade e preços dos
distribuidores. Isto pode ser alcançado mediante mecanismos de franquia, divisão territorial, quantidades fixas
ou FPR.  Na literatura econômica mais recente, existe uma tendência de se enfatizar mais os efeitos da eficiência
resultante dos arranjos verticais, e menos seus efeitos anticompetitivos. Esta maior ênfase na eficiência é, em boa
parte, resultante da teoria dos custos de transação2, cujo núcleo é a preocupação com as estruturas de
governance das transações, já que os contratos são intrinsecamente incompletos, o que dá margem para
estratégias oportunísticas. Sob este ponto de vista, as restrições verticais podem ser entendidas em grande
medida como resultado dos custos de transação.

À margem desta discussão, ainda se argumentaria que, mesmo dentro do conjunto das restrições verticais, a
fixação de preços de revenda (FPR) seria menos danosa do que, por exemplo, venda casada, e que portanto,
deveria ser relegada a uma segundo plano na análise de condutas abusivas.

É possível que a maior ou menor importância da conduta abusiva dependa do marco jurídico predominante em
cada país. Nos EUA, desde 1975 ( Monsanto vs. Spray-Rite) as condutas de FPR tem sido consideradas ilegais
per se, ao passo que no Brasil, as análises das condutas são feitas sob a ótica da razão. Estas simples regras
podem alterar os cálculos de custos e benefícios dos agentes econômicos tanto na escolha da conduta
anticompetitiva mais favorável, quanto na entrada de denúncias no órgão de defesa da concorrência formuladas
pelas empresas prejudicadas.

Porém, este trabalho não tem o objetivo de avaliar concepções institucionalistas da sociedade, isto é, sugerir
relação de causalidade entre as regras institucionais e as escolhas estratégicas dos atores sociais. Não visa
mesmo, verificar se a conduta de FPR constitui-se estratégia relevante no mercado, e portanto, tema significativo
para as agências de defesa da concorrência.

Obviamente, a resposta a esta questão dependeria não apenas da teoria econômica como da pesquisa empírica. A
análise de uma amostra de processos pode indicar se a conduta é potencialmente abusiva e se é elemento
determinante nas decisões estratégicas dos agentes econômicos. Não sendo significativo, discussões sobre os
impactos dos distintos desenhos institucionais ou valores englobando condutas de FPR se configurariam como
perda de tempo.

O marco jurídico-institucional (objetivos, regras,  capacidade de enforcement do órgão e proceduralismo) só terá
relevância se a conduta de FPR for abusiva e importante como estratégia empresarial. Se a conduta é importante
mas não é abusiva, não deve fazer parte da agenda dos órgãos de defesa da concorrência. Se é abusiva, mas
pouco importante, a freqüência da conduta independe da configuração jurídica-institucional, e provavelmente só
terá alguma eficiência, caso ocorra, se for acompanhado de outras condutas, nunca sendo elemento central de
análise.

                                                
1 Economista, Mestre em Economia (IEI/UFRJ), Mestre em Ciência Política (IUPERJ), Alexandre Gheventer é integrante da carreira de
Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental e assessor do CADE.
2 Veja, por exemplo, Williamson, 1985  e Williamson, 1986
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Porém, devido à insuficiência de dados no CADE sobre esta conduta para um período razoável criam enormes
dificuldades à pesquisa empírica3. Deste modo, o presente trabalho tem o singelo caráter de rever algumas
contribuições da teoria econômica sobre o tema e avaliar determinadas posições doutrinárias recentes no CADE.

A primeira parte deste trabalho descreve sucintamente o marco legal brasileiro sobre FPR. A segunda seção tem
por objetivo rever os principais argumentos econômicos que justificariam o uso do FPR. A terceira seção está
reservada à análise da evolução doutrinária sobre o  assunto, bem como sua aplicação em casos recentemente
julgados pelo CADE. Por fim, reservo a última parte para as considerações finais.

1.  Marco Legal

Na Constituição de 1988, a livre concorrência foi categorizada como um dos princípios gerais da ordem
econômica. A elevação da livre concorrência como princípio constitucional é um dos aspectos mais importantes
dentro da configuração jurídica do Estado moderno, que neste contexto deve atuar como agente normativo e
regulador da atividade econômica, em oposição ao modelo intervencionista vigente em décadas anteriores.

Evidentemente, a eficácia do  combate à conduta de FPR, e de uma forma geral, o próprio fortalecimento da
legislação antitruste, supõe uma ordem econômica liberal, onde a utilização de formas diretas de controle limita-
se apenas àquelas situações em que prevalecem as chamadas “falhas de mercado”. A própria abertura econômica
e a globalização dos mercados, com o conseqüente enfraquecimento dos impactos das políticas econômicas
sobre a economia, tenderam a gerar uma cultura de defesa da concorrência, ainda que embrionária. Neste
sentido, a agência antitruste poderia ser apontada como um dos possíveis antídotos à chamada crise de
governabilidade nos anos 90.

Assim, já na lei nº 8.158/91, a preocupação com quaisquer forma de fixação de preços está bem clara:

Art. 3º Constitui infração à ordem econômica qualquer acordo, deliberação conjunta de empresas, ato,
conduta ou prática, tendo por objeto ou produzindo o efeito de dominar mercado de bens ou serviços,
prejudicar a livre concorrência ou aumentar arbitrariamente os lucros, ainda que os fins visados não sejam
alcançados, tais como:

I - impor preços de aquisição de revenda, descontos, condições de pagamento, quantidades mínimas ou
máximas e margem de lucro, bem assim, estabelecer preços mediante a utilização de meios artificiosos

(...)

IV - fixar ou praticar, em conluio com concorrente, sob qualquer forma, preços e condições de venda de bens
ou de prestações de serviços.

Posteriormente, a conduta de imposição de preços de revenda foi contemplada no artigo 21 da lei 8.884/94:

Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no art. 20 e
seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica:

(...)

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.

                                                
3 Só existem dados organizados em rede sobre fixação de preços a partir de 1996. Mesmos estes dados, apresentados anualmente nos
relatórios do CADE, não podem ser trabalhados diretamente, pois não há uma categoria denominada “fixação de preços de revenda”,
estando estes casos diversos em diversas outras categorias como “fixação de preços, “aumentos abusivos de preços”, “outros”, etc.
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As condutas previstas acima devem preencher aquelas condições estabelecidas no artigo 20, a saber: limitar,
falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; dominar mercado relevante de
bens e serviços; aumentar arbitrariamente os lucros; ou exercer de forma abusiva posição dominante.  Em suma,
a conduta deve ser avaliada dentro de determinado contexto econômico, bem como apurar a inserção do agente
na estrutura concorrencial do mercado em análise. Em nosso ordenamento jurídico não há previsão de
ilegalidade per se. Não basta constatar a prática, mas também determinar suas conseqüências, o que depende do
poder de mercado do agente econômico no mercado relevante.

2. Possíveis Motivações para FPR

2.1. Definição de FPR

Na sua acepção clássica, FPR é definida como uma restrição vertical estabelecida contratualmente entre dois
agentes econômicos integrantes de uma mesma cadeia produtiva, digamos, fabricante e distribuidor, no intuito
de se controlar o preço final vendido ao consumidor. A FPR pode ter diversos objetivos: sustentar cartéis de
fabricantes, distribuidores ou comerciantes; evitar o problema da dupla marginalização resultante da existência
de monopólios sucessivos; estimular a provisão de serviços especiais; manter a qualidade do produto; e
promover maiores esforços de vendas.

O modelo econômico de FPR já foi exaustivamente trabalhado por diversos autores4, podendo ser resumido na
forma que se segue. O fabricante (unidade upstream) vende bens para distribuidores (unidades downstream). O
distribuidor revende o produto ao consumidor final. O preço intermediário, do bem final e das quantidades
compradas pelo distribuidor denominaremos, respectivamente, pi, p e q. A relação fabricante/distribuidor
apresenta-se pela seguinte figura:

fabricante pi distribuidor p Consumidor final

A função demanda do distribuidor pode ser definida como q = D (p). Como veremos, mais adiante, a promoção
de serviços ou manutenção do nível de qualidade ( reputação) pode influir na demanda do produto final. É o
caso, por exemplo, de produtos eletrodomésticos ou peças automotivas. Por simplificação, consideremos a
função lucro do distribuidor como

 π = [ p - pi] D(p) - C (q).

Em um ambiente sem restrições, o distribuidor irá escolher preço e quantidade (p* e q*) que maximize seus
lucros, o que é obtido derivando-se a função-lucro descrita acima e igualando receita marginal ao custo marginal
(Cmg).

π’= [ p - pi] D’(p) - Cmg = 0
      [ p - pi] D’(p) = Cmg,  sendo p = p*

A escolha de p*, por uma distribuidor independente, pode influir negativamente no volume de lucros desejados
pelo fabricante, que pode ter estímulos para lançar mão de mecanismos verticais de controle. Estes estímulos
podem advir de três situações:

i)  p* > pi. O distribuidor pode usufruir de algum poder de monopólio, restringindo quantidades e aumentando
preços. Através de FPR máximo, o fabricante pode forçar o distribuidor a trabalhar com lucros competitivos
( p* = pi).

ii)  Investimentos insuficientes em serviços ou em qualidade. Neste caso, o fabricante deseja que, no curto prazo,
p* esteja fixo em algum ponto acima do Cmg, ainda que o mercado seja competitivo, de forma a estimular
um incremento destes investimentos, até se alcançar um novo equilíbrio considerado ideal pelo fabricante.

                                                
4 Maiores detalhes em TIROLE, Jean. The Theory of Industrial Organization. The MIT Press, 1996., REY, Patrick & TIROLE, Jean; “The
Logic of Vertical Restraints”. The American Journal Review; vol. 76, n.5, december 1986 e MATHEWSON & WINTER. “An Economic
Theory of Vertical Restraints”. The Rand Journal of Economics, vol. 15, 1984.
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Nesta situação estão presentes os clássicos problemas de agente-principal e free-riding.
iii)  Formação de cartel. O cartel pode ser tanto na distribuição quanto na produção. Em ambos os casos o FPR

pode reduzir incertezas sobre a manutenção do cartel uma vez como cada integrante tem custos distintos, há
grande incentivo para a deserção.

2.2. O Argumento dos Monopólios Sucessivos

A apresentação formal do argumento dos monopólios sucessivos (double marginalization) nesta seção foi
extraída do trabalho de Carlton & Perloff (1994)5. Suponha que o fabricante e o distribuidor sejam
monopolistas, ou seja, ambos são capazes de fixar seus preços acima de seus custos marginais, obtendo, assim,
um plus ( quase-renda) sobre lucros que prevaleceriam em situações competitivas. A existência de monopólios
sucessivos cria estímulos para a integração ou restrição vertical no intuito de se promover o aumento da
eficiência e dos lucros conjuntos.

Consideremos as seguintes hipóteses:

i)  curva de demanda D, descendente e linear.
ii)  custo marginal (Cmg) constante.
iii)  custo de distribuição igual a zero.
 
O gráfico A reproduz uma situação em que fabricante e distribuidor estão verticalmente integrados. A firma irá
produzir Q* e fixar o preço p*, correspondentes ao ponto em que o Cmg se iguala à Rmg. O lucro está
representada  na área sombreada.

GRAFICO A
      p

      p*

c
Rmg D

Q* Q

No gráfico B o distribuidor é independente do fabricante e exerce poder de mercado. Para o distribuidor, p*
(preço do bem vendido pelo fabricante) representa seu novo custo marginal. Assim, se o preço de atacado for p*,
então o distribuidor irá maximizar seus lucros onde p* = Rmg, resultando em Q** e p**.

       p GRAFICO B

      p**

      p*

      c
        Rgm1   Rmg D

Q** Q* Q

Observe que a nova curva de demanda do fabricante é a curva de receita marginal do distribuidor. Assim, o
fabricante escolhe p*, correspondente ao ponto em que o custo marginal c intercepta a nova curva de receita

                                                
5 Um tratamento algébrico sobre o assunto pode ser encontrado , por exemplo, em Tirole (1997).
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marginal (Rmg1), e o distribuidor fixa o preço p** ( Rmg = p*). O retângulo sombreado representa os lucros
conjuntos dos dois agentes econômico (lucro do fabricante = cp*Q**; lucro do distribuidor = p*p**Q**).
Conclusões:

a)  Quando fabricante e distribuidor são monopolistas independentes, o consumidor depara-se com um duplo
mark-up, resultando em preços maiores e quantidades menores em relação à situação de integração vertical.

b)  O lucro conjunto das empresas independentes é menor do que o lucro de uma empresa integrada, como se
percebe ao compararmos as duas áreas hachuradas ( o acréscimo de área resultante do aumento de preço de
p* para p** é menor do que o decréscimo resultante da diminuição da quantidade Q* para Q**).

Assim, a existência de monopólios sucessivos estimula a integração ou o estabelecimento de restrições verticais,
por exemplo, determinando-se um preço de revenda máximo p** = p*. A escolha entre integração e restrição
vertical depende dos custos burocráticos e das economias de escala e de escopo resultante da integração vis-à-vis
custos inerentes ao arranjo contratual necessário à implementação da restrição vertical ( por exemplo,
monitoramento das ações do distribuidor).

Repare que, neste caso, o FPR máximo aumenta o bem-estar social já que sua eficiência reside em constranger o
poder de mercado do distribuidor para aumentar as quantidades demandadas por ele. Entretanto, dois
argumentos sobre os efeitos negativos do FPR máximo são usualmente apresentados:

i) estagnação da concorrência. Os eventuais ganhos de bem estar no curto prazo em decorrência da aplicação
do FPR máximo podem ser mais do que compensados pelos prejuízos decorrentes da perda de dinamismo
concorrencial no longo prazo. A perda da taxa de lucro que seria correspondente a uma posição de domínio de
mercado reduz os estímulos à novas entradas e à busca por maior eficiência no setor de distribuição, além da
óbvia uniformização de preços.

A falha do argumento decorre do fato de que ao fabricante interessa um sistema de distribuição que seja o mais
eficiente possível. A aplicação de um FPR máximo decorre de uma situação original de ineficiência,
reproduzindo artificialmente um resultado ( lucros normais ou ordinários) que só adviria se houvesse uma
estrutura competitiva na distribuição. Além disto, a aplicação de um teto máximo pode promover eficiências e
tem grande analogia com o sistema de preços máximos aplicado em alguns mercados regulados.

ii) preços máximos de hoje serão mínimos amanhã. O argumento teve origem no caso Albrecht v. Herald Co
(1968), e aplicado, no Brasil, em alguns processo envolvendo tabelas de honorários, como o caso das tabelas da
AMB ( P.A. 61/93). Como observa Posner (1976), o argumento é mais ingênuo do que substancial, servindo tão-
somente para justificar uma regra de proibição per se para casos envolvendo recusas de venda para o varejista
que elevar o preço acima do FPR máximo. O argumento é irracional porque para que possa ser válido deve
supor que o fabricante desconhece seu auto-interesse, e ao impor um FPR máximo em um determinado
momento, poderia mudar sua política de preços, impondo FPR mínimo em um momento seguinte. De qualquer
forma, não existe qualquer base racional, ao menos na teoria econômica, que explique porque preços máximos
convergiram naturalmente para preços mínimos, uma vez que a rationale para consecução de cada conduta é
completamente diversa.

Existe ainda um terceiro argumento, pouco explorado e relaciona-se com a dinâmica do processo competitivo no
longo prazo: o interesse em fixar um preço máximo de revenda abaixo da remuneração mínima necessária ao
giro de negócios do distribuidor/revendedor, ou seu uso como estratégia de política agressiva de preços. Assim,
o uso de um FPR de caráter predatório pode ter implicações verticais ou horizontais.

Do ponto de vista das implicações verticais,  a fixação de preços máximos de caráter predatório pode ter alguma
racionalidade no longo prazo, qual seja, aumentar o grau de verticalização no setor no intuito de se criar uma
barreira à entrada adicional a novos entrantes, diminuindo assim, o grau de contestabilidade do mercado.
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Suponha que o segmento upstream seja monopólico e que tivesse todas as condições estruturais em fixar um
preço de revenda máximo de tal forma que este pudesse apropriar integralmente todos os lucros
supracompetitivos. Ainda assim, se o monopólio for razoavelmente contestável por entrantes potenciais, pode
haver algum interesse do produtor em aplicar um FPR máximo abaixo do mínimo necessário à remuneração dos
fatores de produção do distribuidor, desloca-lo do mercado, e ocupar o segmento. Desta forma, a estratégia de
FPR máximo propiciaria maior grau de verticalização, e portanto, a elevação dos requerimentos mínimos de
capital necessários à entrada de novos concorrentes no mercado. Como resultado, a menor capacidade de entrada
de concorrentes potenciais permitiria a fixação de preços mais elevados e a aferição de lucros maiores.

Quanto às possíveis implicações horizontais, o produtor, por intermédio do FPR, pode impor um preço
predatório no intuito de eliminar seus concorrentes. Neste caso, o produtor vende o produto ao revendedor a um
preço abaixo de seu custo (marginal ou médio) e estabelece um FPR máximo. Assim, a hipotética empresa
predadora vende o produto a preços abaixo de seus custos aos revendedores e usa seu poder de mercado, fixando
um preço máximo de revenda, com o objetivo aderi-los à sua política agressiva de preços.

No primeiro caso, o objeto da predação é o segmento downstream, ao passo em que o no segundo caso, o
objetivo é debilitar as empresas concorrentes. Em ambos, o resultado é a redução do grau de concorrência.
Portanto, embora o FPR máximo sempre aumente o bem-estar do consumidor no curto prazo, existe a
possibilidade teórica de redução do mesmo no longo prazo. Evidentemente, a utilização da estratégia de preços
predatórios depende de diversos fatores. Na predação de caráter vertical a estratégia será mal sucedida se os
distribuidores tiverem outras alternativas, tais como, acesso ao mesmo produto em outra área geográfica,
capacidade de adaptação de sua infra-estrutura para distribuir produtos substitutos ou possibilidade de entrada de
novas empresas no curto prazo. Na predação de caráter horizontal, a estratégia depende da disposição da
empresa predadora em vender preços abaixo de seus custos durante o tempo necessário à exclusão de seus
concorrentes. Nas duas situações, o requerimento básico é a existência de poder de mercado por parte da firma
predadora.

2.3. O Argumento do free-rider

Os efeitos do FPR mínimo são mais controversos, havendo argumentos contra e pró-competitivos. Em geral, as
justificativas contra o uso do FPR mínimo estão relacionados com cartelização, que será visto na seção seguinte.

Por outro lado, em diversas situações o FPR mínimo pode apresentar eficiências competitivas, já que induziria
os distribuidores à competição sob critérios de não-precificação, tais como promoção de serviços especiais e
manutenção da qualidade do produto. Os efeitos sobre o bem-estar do consumidor podem ser negativos ou
positivos. São negativos no curto prazo porque representam preços acima do que o consumidor está disposto a
pagar, e pode ser (ou não) benéfico no longo prazo por induzir investimentos em serviços e qualidade que pode
influir na disposição a pagar do consumidor. O gráfico abaixo descreve esta situação:

GRAFICO C
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Suponha uma situação de competição perfeita entre distribuidores. Mesmo havendo um sistema distribuição
eficiente (uma vez que não há sobre-lucros), o fabricante pode desejar impor um FPR mínimo no intuito de
aumentar seus lucros. Se não existe FPR, os distribuidores não promoverão os investimentos considerados
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necessários pelo fabricante e o ponto de equilíbrio será Q0p0.

Ao aplicar o FPR mínimo, o efeito imediato será a retração nas vendas, o que estimula o distribuidor a investir
em serviços especiais ou na manutenção da qualidade ou em outros esforços de venda, como propaganda. Com
isto, a demanda aumenta de D0 para D1. O Cmg tenderá a crescer até o ponto em que Cmg = FPR mínimo.  A
diferença FPR min - p0, no novo equilíbrio, representa a disposição a pagar do consumidor pelas mesmas
quantidades em razão dos serviços prestados e da alta qualidade do produto.

No exemplo gráfico, quantidades e preço de equilíbrio aumentaram. Entretanto, os resultados podem ser
diversos e dependem do grau de elasticidade da demanda e da oferta, bem como da sensibilidade de potenciais
novos consumidores à qualidade do produto e aos serviços ofertados. Assim, os efeitos finais sobre o bem-estar
do consumidor podem ser positivos, negativos ou ambíguos.

Para certos produtos, de natureza mais complexa, o fabricante pode avaliar que a mesma quantidade de serviços
deva ser ofertada pelos distribuidores (ex: demonstrações, showrooms, prestações de informações, etc.). De fato,
para muitos consumidores, a compra de determinado produto está intrinsecamente relacionado com a garantia de
certos serviços pré-venda.

Porém, devido à diversidade nas preferências dos consumidores, como lembra Telser (1960), deveríamos
esperar diferentes tipos e combinações de serviços que se refletiriam em ampla variedade de preços, devido às
diferenças resultantes dos custos de provisão destes serviços. Isto é comum, por exemplo, na área de informática.
Para alguns consumidores, a prestação de serviços pré-venda, como por exemplo, pessoal especializado no
atendimento deste produto, não faz diferença. Outras vezes, o consumidor só adquire o produto se o mesmo for
acompanhado destes serviços. Porém, alguns destes serviços, como demonstrações ou prestação de informações,
tem um caráter tipicamente difuso, ou seja, o promotor do serviço não necessariamente é beneficiado  pelo seu
investimento, já que o consumidor pode adquirir o mesmo produto em outro local. Além disto, mesmo que as
preferências dos consumidores fossem uniformes, um distribuidor individual teria incentivos para agir como
free-rider, não prestando os serviços e oferecendo preços menores. O resultado é um nível sub-ótimo de
investimentos em certos serviços, mesmo havendo disposição do consumidor para pagar estes serviços. Esta
situação de free-riding horizontal justificaria o uso do FPR mínimo, no intuito de se corrigir esta distorção de
mercado.

A teoria dos serviços especiais tem similaridades com o problema da ação coletiva desenvolvida por Olson
(1968). Segundo Olson, um problema de ação coletiva surge quando é necessária a ação coordenada de
indivíduos para a produção do bem coletivo. Dadas as características deste bem, há uma grande probabilidade
deste não ser produzido em grupos grandes : “caso a contribuição de  I (o indivíduo) fosse pivotal para a
obtenção de B ( o bem coletivo), I contribuiria. É evidente que se não puder faze-lo, e ainda assim usufruir de
B, tanto melhor, pois I prefere ser free-rider com provisão de B”6. Embora haja o interesse na consecução do
bem coletivo, o indivíduo racional, por si só, não arcará com os custos de sua participação se ele perceber que
sua contribuição é pequena. Se houver percepção mínima por parte do indivíduo que o bem coletivo será
produzido independente de sua participação, ele será um free rider. Como esta racionalidade é compartilhada
por todos os indivíduos do grupo, a produção do bem tende a não ocorrer, ou então localizar-se a um nível sub-
ótimo.

A solução olsoniana reside na aplicação do que ele denomina de incentivos seletivos, bens privados que
estimulam o indivíduo a contribuir para a provisão do bem. Os incentivos seletivos podem ser positivos ou
negativos. Positivos se são oferecidos estímulos a quem agir em função do interesse do grupo, ou negativo, se
exercer função punitiva ou coercitiva. A imposição de FPR mínimo, acompanhado da ameaça de recusa
posterior de venda, tem características de incentivo seletivo, podendo ser um instrumento de coordenação
institucional para a produção de certos serviços de caráter difuso ( ou coletivo), eliminando-se, desta forma, o
problema do free-rider.

                                                
6 Oreinstein (1993), pag. 84.
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O problema de free-riding, como lembra Ippolito (1991), envolve não apenas externalidades horizontais, como
também externalidades verticais, em especial, com relação a certos produtos que dependam de manuseio,
instalação e ajustamentos pós-venda, nos quais varejista pode influir na qualidade final do produto : “in some
circumstances, the dealer has the incentive to provide a ower quality level than the manuacturer would like,
creating a vertical externality for the manufacturer “7. A redução de certos esforços de venda abaixo do nível
desejado pelo fabricante também é outro tipo de externalidade vertical. Mesmo na ausência de free-riding de
natureza horizontal, “in circumstances in which dealers do not get the full benefit of marginal sales, dealers may
expend less sales effort than the manufacturer would like”8. Em ambos os casos, os problemas de free-riding
podem ser solucionados com a imposição de FPR mínimo e a ameaça de recusa posterior de venda.

A aplicação de FPR mínimo para garantir determinado nível de serviços, esforços de venda ou qualidade do
produto tem conseqüências anti-competitivas e pró-competitivas, com efeitos ambíguos sobre o bem-estar do
consumidor, devendo ser analisado caso-a-caso. A imposição da restrição surge dentro de um contexto de
competitividade na distribuição, ao contrário do exemplo anterior sobre double marginalization.  Trata-se,
portanto, de uma restrição à concorrência. Do ponto de vista privado dos fabricantes, a imposição de FPR
procura solucionar o problema do free-riding entre distribuidores, cuja resolução pode ou não ser benéfica do
ponto de vista social. Dois fatores devem ser considerados:

i)  Se ocorreram efeitos concorrenciais benéficos na competição intermarcas, se houver.
ii)  Qual o efeito sobre o bem-estar dos consumidores. A uniformização gerada pela aplicação do FPR mínimo,

pode prejudicar determinado grupo de consumidores que prefeririam preços menores e menos serviços ou
menor qualidade do produto.

Repare que a solução do problema do free-rider atende aos interesses privados do fabricante e propicia maior
competitividade ao seu produto, mas não gera ganhos visíveis de bem-estar à coletividade ( a saber, preços
menores e/ou quantidades maiores, ao menos no plano estático), como no argumento anterior sobre monopólios
sucessivos. Evidentemente, a experiência empresarial diz que o maior esforço promocional ou o maior número
de serviços deverá aumentar as quantidades vendidas ( do fabricante, e não necessariamente do mercado como
um todo). Portanto, o resultado final sobre os impactos no bem-estar global são ambíguos e devem ser estudados
caso-a-caso.

2.4. O Argumento do Cartel

Como é conhecimento comum, o cartel procura, por meio da ação concertada de seus membros, obter lucros de
monopólio. Porém, como os membros do cartel tem interesses conflitivos, estão propensos a “pular fora”, não
somente em razão de seus diferentes custos marginais e perfis de demanda, mas devido à  própria lógica inerente
a um tipo de jogo cooperativo semelhante ao Dilema do Prisioneiro. No Dilema do Prisioneiro  a deserção é a
estratégia dominante9 . O pior resultado para os jogadores é a cooperação unilateral e escolherão a estratégia
dominante, o que os conduzirá a um equilíbrio sub-ótimo ( do ponto de vista do grupo). Se tomarmos por
hipótese que os indivíduos são prudentes, isto é, preferem minimizar riscos a maximizar ganhos, o que significa
dizer que um jogador condicionará a sua ação em relação às especulações sobre o que o outro mais
provavelmente poderá fazer, e existem incertezas informacionais em razão de problemas de comunicação entre
os membros, organizações como cartéis não são sustentáveis no longo prazo, uma vez que cada membro tem
fortes incentivos para violar o acordo. O FPR mínimo pode ser usado como um instrumento para a manutenção
do cartel, por oferecer uma solução ao problema da ausência/falhas de comunicação.

Neste sentido, Posner (1976) desenvolve o argumento de que a regra de fixação de preços estimula a
coordenação de interesses entre competidores (incentive-argument), propiciando condições para a convergência
a um único preço supracompetitivo, facilitando a detecção de deserções do cartel, e portanto, desencorajando as
tentativas de vendas abaixo do preço.

Porém, Posner limita a possibilidade de cartel entre fabricantes apenas nos casos de fixação horizontal de
preços, sugerindo haver apenas duas razões possíveis para que o fabricante restringisse a competição entre
                                                
7 Ippolito (1991); pag. 286.
8 Ippolito (1991); pag. 289.
9 Termo técnico usado para indicar que seguindo esta estratégia cada jogador ficará em posição melhor não importa o que o oponente a
faça.
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distribuidores/varejistas impondo FPR mínimo: aumentar a competição nonprice, estimulando a provisão de
serviços nos pontos de venda; ou os distribuidores/varejistas são quem, na verdade, fixam os preços, e de alguma
forma coagem o fabricante. O fabricante seria, assim,  um mero agente administrador do cartel, fixando um
determinado preço uniforme de revenda ou dividindo territórios. É evidente que, o cartel apenas será duradouro
se fizerem parte do esquema não apenas ao fabricante em específico, mas também seus competidores. Caso
contrário, o cartel seria facilmente contestado.

Telser (1960), por sua vez, argumenta que o FPR mínimo como forma de desestimular concessões secretas de
descontos nos preços. O uso do FPR facilita o monitoramento do cartel entre fabricantes, já que qualquer
redução de preço de alguma marca no varejo pode ser imediatamente atribuído ao fabricante da própria marca, e
interpretado como uma deserção. Sem o FPR, o fabricante poderia argumentar que a redução de preços deve-se
à maior eficiência do revendedor e não à algum desconto nos preços.

Ainda assim, de acordo com Telser, o FPR não seria suficiente, devendo ser acompanhado por exclusive
dealing. Suponha que um mesmo distribuidor negocie diversas marcas.  Um fabricante poderia oferecer
descontos de preço para que o revendedor oferecesse algum tratamento especial à sua marca em detrimento das
outras marcas.  Porém mesmo com exclusive dealing, alguns autores10 argumentam sobre a fragilidade do uso do
FPR para a manutenção de cartéis.

Em primeiro lugar, o preço deve ser a principal dimensão concorrencial. Se o produto não for homogêneo e
requerer diversos pontos de venda, estarão mantidos os incentivos do fabricante em reduzir seus preços para o
revendedor, que irá vender a marca com algum esforço promocional ou de vendas diferenciado. O fabricante
pode oferecer descontos secretos de preços e afirmar que o aumento das vendas foi resultado da maior eficiência
do varejista.

Em segundo lugar, o FPR é custoso para o cartel porque não leva em conta os diversos níveis de eficiência de
cada revendedor. Para o fabricante,  não interessa que o revendedor tenha lucros acima do normal ( a menos que
tenha por objetivo estimular concorrência via serviços como visto na seção anterior). A imposição de FPR
mínimo implica em perda de eficiência distributiva na revenda e aumento dos custos para o fabricante já que o
FPR, por definição, não leva em conta cada revendedor individual.

Por fim, Bork (1993) ainda argumenta que a cartelização mediante FPR pode ser facilmente identificado pelas
agências antitruste, e portanto, seria um expediente raro. De qualquer forma, o uso do FPR como instrumento de
cartel flagrantemente implica em uniformização da concorrência, redução no bem-estar do consumidor, por
redundar em maiores preços de revenda, e ineficiência distributiva, uma vez que o FPR não considera as
especificidades de custos e de demanda de cada revendedor.

3. Evolução Doutrinária no Brasil

Alguns temas envolvendo a fixação de preços tem sido freqüentes nas decisões do CADE. Dentre eles podemos
destacar:

a)  preço máximo versus preços mínimos;
b)  fixação de preços versus sugestão de preços; e
c)  preços deveriam ou não ser sempre fixados pelo mercado.

3.1.Fixação de preço máximo e mínimo

Foi visto que o fabricante pode impor um teto máximo ( FPR máximo) ou um piso mínimo (FPR mínimo).
Tirole (1997) identifica a conduta anticoncorrencial de FPR com preços mínimos. A mesma posição é adotada
por Schwartz & Eisenstadt (1982):

“If dealers were perfect competitive, maximum RPM would be redundant since dealer competition would keep
net markups low. Where dealers do posses significant local market power, a manufacturer may impose
maximum RPM. It is therefore easy to explain a manufacturer’s voluntary use of maximum RPM. Moreover, its

                                                
10 Bork, Robert H. (1993)  e Schwarz & Eisennstadt ( 1983)
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welfare effects are unambiguosly beneficial since dealers’ market power is curbed and consumers benefit from
lower prices”11.

Entretanto, as cortes americanas tem considerado como FPR tanto preços máximos como preços mínimos, e
portanto, ilegais per se. Em Albretch versus Herald Co (1968), a Suprema Corte Americana considerou que
“agreements to fix maximum prices ‘no less than those to fix minimum prices, cripple the freedom of traders and
thereby restrain their ability to sell in accordance with their own judgment.’” Maximum RPM endangered
competition, the Court added, “by substituting the perhaps erroneous judgment of a seller for the forces of the
competitive market” and thereby impeding “the ability of buyers to compete and survive in that market”12.

A posição norte-americana foi adotada posteriormente pela jurisprudência brasileira nos PAs n. 53/92
(Associação dos Hospitais do Estado de Sergipe) e n. 61/93 ( Tabela AMB), que consideraram a adoção de
tabelas de preços, a princípio, práticas anticoncorrenciais:

“Ademais, pouco importa se a tabela é facultativa ou obrigatória, ou que os preços nela fixados sejam
máximos, médios ou mínimos. Preços mínimos podem ser utilizados com o objetivo de desencorajar o ingresso
no mercado de novos concorrentes, enquanto que preços máximos podem acabar se tornando mínimos,
tendência normalmente decorrente da adoção de preços uniformes, conforme observado em decisão da
Suprema Corte Americana no caso U.S.V. Trenton Potteries Co [273 U.S. 392 (127)]:

‘O poder de fixar preço, exercido de forma razoável ou não, implica o poder de controlar o mercado e de fixar
preços arbitrários e não-razoáveis. O preço razoável fixado hoje pode, através de mudanças econômicas e
empresariais, tornar-se o preço não-razoável de amanhã’.

A relevância da tabela para a defesa da concorrência está em que a fixação de preços exerce sobre as
estruturas competitivas efeitos anticoncorrenciais, vez que impede que os preços sejam determinados pelas
regras de mercado, um dos principais objetivos da concorrência. O aspecto crítico da tabela de preços é que
ela confere àqueles que a elaboram a capacidade de controlar os preços de mercado, podendo em
conseqüência, fixa-los acima dos níveis de concorrência. Quando o preço é formado em regime de
concorrência, o agente econômico não consegue influir nos preços de mercado, de forma que, para manter ou
elevar seus lucros, é estimulado a aumentar a eficiência na prestação de seus serviços, e a buscar,
permanentemente, a redução de seus custos” ( PA n.53/92, voto do Conselheiro-Relator Carlos Eduardo Vieira
de Carvalho).

“Concorrer é disputar a preferência do consumidor quer pelo preço quer pela qualidade do produto. Qualquer
artifício utilizado pelo agente para restringir ou obstar essa disputa, limitando ou reduzindo o poder de escolha
do consumidor, importa eliminação da concorrência, e prejudica o mercado tanto do lado da produção quanto
do consumo” (PA n. 61/93, voto da Conselheira-Relatora Neide Malard).

Deve-se observar que os argumentos desenvolvidos nestes processos não podem ser facilmente transportados
para casos típicos de FPR porque:

i)  A relação entre Associação e associados pode até sugerir alguma modalidade de cartel e  ser
anticoncorrencial, mas definitivamente, não é semelhante à uma relação fabricante/distribuidor, devendo a
analogia ser feita com muita reserva. A Associação não é um agente econômico, mas uma entidade
regulatória privada de um determinado serviço e que intermedia os interesses de seus filiados. No caso da
relação fabricante/distribuidor, o FPR visa fornecer solução para um problema distributivo. O FPR reflete a
existência de interesses antagônicos entre fabricante e distribuidor já que, independente da motivação para
sua imposição, irá redundar em redistribuição de bem-estar entre estes dois agentes.

ii)  A tabela de preços, independente de ser facultativa ou obrigatória, foi considerada, a princípio,
anticoncorrencial. O FPR caracteriza-se pela capacidade do agente em impor preços, mediante mecanismos
como a ameaça de recusa posterior de continuidade do negócio ( refusal to deal).  Este entendimento foi
posteriormente adotado no PA n.148/94  (Kibon), que desenvolveremos na seção seguinte.

                                                
11 Schwartz, Marius & Eisenstadt, David (1982); pag. 38.
12 Gellhorn, Ernest & Kovacic, William (1994); pag. 301.
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Além disto, as condutas exemplificativas na lei de defesa da concorrência brasileira devem ser sempre
examinadas contextualmente, isto é, segundo princípios de razoabilidade. Por inexistir conduta ilegal per se em
nosso arcabouço jurídico, a análise das características estruturais do mercado relevante é sempre fundamental.
Os processos contra tabelas de associações firmaram o entendimento que toda tabela de preços prejudica a
concorrência, uma vez que interfere nos mecanismos naturais de formação de preços - lei da oferta e da
demanda.

Entretanto, o processo concorrencial é bem mais complexo. Em diversos segmentos de mercado a concorrência
desdobra-se em intermarcas e intramarcas. Outras vezes existem determinadas falhas de mercado que tem por
efeito reduzir o bem-estar da sociedade. Assim, há ocasiões em que determinadas restrições podem ser benéficas
à concorrência. Outras vezes a concorrência é danosa ao consumidor.  É claro que o sujeito da conduta de FPR
não tem por objetivo aumentar a concorrência ou o bem-estar do consumidor, mas sim maximizar seus lucros.
Estes efeitos são indiretos e correspondem, sempre, à velha e conhecida máxima de Adam Smith13.

3.2. Preços sugeridos e a inexistência de ilegalidade per se

O PA 148/94 teve origem da denúncia contra a IAG (Kibon) por prática de FPR, em razão da afixação de
tabelas de preços de sorvetes nos diversos pontos de venda de varejo. O processo foi importante por restabelecer
o princípio da razoabilidade na avaliação de condutas que possam envolver FPR. O pressuposto para a aplicação
do conceito de FPR em uma determinada ação é a existência de condições estruturais que propiciem poder de
mercado ao fabricante.

A FPR vincula-se à capacidade do fabricante em anunciar previamente o preço de revenda e de recusar venda a
posteriori a revendedor que não seguir a política de preços do fabricante. Já no caso de preços sugeridos,
inexiste caráter de obrigatoriedade, formal ou prática, aos revendedores.

O que basicamente diferencia preços sugeridos de imposição de preço de revenda é o grau de dispersão de
preços no mercado, inclusive, no segmento intramarca. Isto porque, se não existe recusa posterior de venda, o
revendedor irá procurar fixar o preço que maximize seus lucros. Porém, como o consumidor tem a informação
sobre o preço fixado na tabela, a flexibilidade de manipulação de preços por parte do revendedor é mais
limitada. Portanto, devemos esperar um menor grau de dispersão em uma situação com tabela de preços
sugeridos do que em outra sem preços sugeridos. Observe que este menor grau de dispersão, ou maior
uniformização, não decorre de uma restrição à concorrência imposta aos revendedores, mas à uma mudança nas
condições de barganha entre revendedor e consumidor.

RELAÇÃO ENTRE TABELA E GRAU DE DISPERSÃO

Tabela Grau de dispersão Possíveis explicações
Inexistente alto reflete os diferentes graus de assimetria informacional entre

revendedor e consumidor e o poder de mercado do revendedor.
preços sugeridos médio redução do problema da assimetria informacional. Diferenças de

preços se reduzem ao poder de barganha entre revendedor e
consumidor e suas respectivas disposições à vender e comprar.

Imposição de preços baixo existência de recusa posterior de venda, que age como uma
externalidade às ações do revendedor, independentemente das
especificidades de suas relações com o consumidor.

                                                
13 “It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner, but from their regard to their own
interest. We address ourselves, not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our own necessities but of their
advantages”. Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.
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O uso de tabela de preços sugeridos visa maximizar o lucro do produtor. O preço reflete sua estrutura de custos e
possivelmente, a estimação da margem de lucro mínima do revendedor. Porém, como não há recusa posterior de
venda, e considerando a hipótese de racionalidade econômica, o revendedor irá tentar fixar um preço superior, se
isto o beneficiar, sendo apenas restringido pela disposição a pagar do consumidor, tendo em vista a informação
contida na tabela de preços. A sugestão de preços, assim, é claramente benéfica ao consumidor. Não foram
criadas restrições ou quaisquer externalidades  ao processo concorrencial, estando preservada a liberdade do
revendedor em negociar seus preços na revenda.

Adicionalmente, o PA 148/94 teve o mérito de introduzir os temas das concorrências intermarcas e intramarcas.
No voto do Conselheiro-Relator foi destacada a importância da “concorrência intermarcas neste segmento, isto
é, a concorrência com o mesmo tipo de produto, que embora não seja homogêneo, apresenta alto grau de
substitubilidade entre as várias marcas” ( voto do Conselheiro Relator Leônidas Xausa). Mais ainda, as
restrições à concorrência intramarcas não necessariamente produzem distorções à concorrência, podendo,
mesmo, estimular a maior concorrência entre marcas.

Porém, o uso da regra da razão não deve se limitar à análise de preços sugeridos. Por exemplo, a Suprema Corte
Norte Americana tem cada vez mais restringido as condições favoráveis à aplicabilidade da regra de proibição
per se para casos envolvendo imposição de preços máximos. Em 1997, no caso State Oil Co. V. Khan, a corte
americana julgou que a fixação de preços máximos de revenda devem ser julgados pela regra da razão, por haver
a possibilidade de existirem efeitos inter-marcas pró-competitivos. E ainda, no caso Atlantic Richfield Co. v.
USA Petroleum Co (1990), a corte enfatizou que “low prices...benefit consumers regardless of how those prices
are set, and so long as they are above predatory levels, they do not threaten competition”14.

3.3.  Preços de mercado versus regulação dos preços

É usual a argumentação de que os preços devam ser fixados de acordo com as forças livre de mercado, não
devendo haver  intervenção de qualquer parte que interfira nas relações diretas entre  consumidor e vendedor.
Porém, muitas vezes a livre competição reduz o bem-estar do consumidor, e pode mesmo  adquirir um caráter
auto-fágico. Esta percepção é mais clara no segmento de bens de utilidade pública. No entanto, bens tipicamente
privados também estão sujeitos a diversas falhas de mercado, como por exemplo, externalidades, e problemas
informacionais (informação assimétrica).

Em algumas situações, a falha de mercado é instrumento de abuso de poder econômico (por exemplo, casos de
monopólio natural e condutas discriminatórias advindas da integração entre firmas). Em outras, a competição é
possível, mas por problemas informacionais ou externalidades, pode entrar em colapso (exemplo clássico é o
sistema bancário). Em ambos os casos, há poucas dúvidas quanto ao papel do regulador público ou da agência
antitruste na intervenção sobre os mecanismos naturais de mercado.

Freqüentemente, as relações entre agentes econômicos são permeadas pelo problema agente/principal. Os
problemas entre o principal e o agente decorrem dos comportamentos individuais díspares ex-ante e ex-post uma
situação contratual, o que dá margem ao oportunismo. Os indivíduos, em situações em que a informação
necessária para o desenvolvimento entre agente e principal é assimétrica ou imperfeita, em que as estruturas de
incentivos e punições não funcionam adequadamente ou quando há divergência de interesses, tenderiam a se
manifestar oportunísticamente.

Os comportamentos oportunistas são descritas pelo conceito de moral hazard. Diversas situações contratuais
podem ser tipicamente de moral hazard sempre que o benefício marginal da ação individual for maior do que o
custo marginal social. As relações entre agente e principal também estão permeadas por problemas de seleção
adversa, que deriva da impossibilidade do principal em distinguir os valores e objetivos específicos do agente.

Nas relações hierárquicas, os problemas derivados da assimetria de informações são inevitáveis. Sempre que os
níveis mais altos requisitam inputs dos níveis inferiores haverá problema de seleção adversa. Como só os níveis
inferiores tem informação precisas sobre os inputs criados, estes manipularão a informação em seu benefício. Ao
mesmo tempo, as unidades inferiores podem se utilizar das vantagens da assimetria de informação para distorcer
as políticas gerais a favor de benefícios particulares (moral hazard).

                                                
14 Fastow (1998)
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Os eventuais problemas de oportunismo entre agentes econômicos  devem ser considerados pela agência
antitruste. Considerar haver ilegalidade per se para FPR nestes casos pode ter dois efeitos: aumentar o grau de
integração vertical, o que possibilitará à firma manipular preços de varejo diretamente, ou conduzir a uma matriz
preço/quantidade subótima, devido, por exemplo, a problemas de free-riding, com já visto anteriormente.

4. Considerações finais

Podemos chegar às seguintes conclusões:

Em primeiro lugar, os diversos autores sobre a área tendem a afirmar que a imposição de FPR máximo não
prejudica a concorrência, podendo, mesmo, aumentar o bem-estar do consumidor. Porém, a  hipótese de uso do
FPR como instrumento de predação, seja do segmento downstream, seja dos concorrentes diretos do fabricante
que impôs o FPR, não aconselha a aplicação de uma regra de legalidade per se para estes casos. A imposição de
preços máximos só tem o objetivo de estimular a concorrência intermarcas e de não prejudicar a concorrência se
os preços não estão fixados a níveis predatórios. É fácil perceber que o FPR máximo não pode ser nem ilegal e
nem legal per se (como desejariam alguns economistas da Escola de Chicago), mas estudada caso-a-caso.

Em segundo lugar, a imposição de preços mínimos no intuito de se eliminar o free-rider pode ter diversos efeitos
sobre o bem estar do consumidor, já que há um trade-off entre maior qualidade e esforços de venda e número de
alternativas, devendo ser sempre, do mesmo modo, avaliado caso-a-caso. Os principais elementos de análise
devem ser os eventuais efeitos benéficos sobre a concorrência entre marcas e o peso dos grupos de consumidores
prejudicados com a restrição de alternativas. Cabe ressaltar que se não há concorrência entre marcas,
provavelmente trata-se de cartelização, e não eliminação do free-rider.

Por fim, a imposição de FPR para formação de cartel é o que mais se aproximaria de um regra de ilegalidade per
se, por não apresentar qualquer eficiência social.

As mais recentes posições doutrinárias no Brasil a respeito do FPR tende a aplicar a regra da razão para casos de
sugestão de preços, e se aproximar de uma regra de proibição per se , caso comprovada a imposição de preços.
A justificativa usual é interferência indevida do fabricante sobre os mecanismos naturais de formação de preços.

Infelizmente, nem sempre as livre forças de mercado e a livre concorrência agem em benefício do consumidor.
Não fosse assim, não haveriam tantos estudos sobre os temas da regulação e falhas de mercado. Portanto, mesmo
para casos de imposição de preços dever-se-ia aplicar a regra da razão. Mais ainda, não somente aplicar a regra
da razão para imposição de preços máximos, como para preços mínimos, e verificar se no caso concreto, a
restrição vertical traz alguma vantagem para a concorrência intermarcas. É evidente que, ao aplicar o FPR, o
fabricante espera maximizar seus lucros, e não o bem-estar do consumidor. Porém, o foco de análise não pode
residir na subjetividade das micro-decisões empresariais, mas em seu resultado social agregado: a concorrência e
o bem-estar dos consumidores.

BIBLIOGRAFIA

BORK, Robert H.; The Antitrust Paradox : a Policy at War With Itself. The Free Press; 1993.
CARVALHO, Carlos E. V.; A Apuração de Práticas Restritivas da Concorrência. II Seminário Internacional de
Defesa da Concorrência; Brasília; 12 a 16 de setembro de 1994.
FASTOW, Jay N.; “Does the Per Se Rule in Antitrust Law Remais Viable?”; The National Law Journal; July
27; 1998.
GELLHORN, Ernest & Kovacic, William E,; Antitrust Law and Economics. St. Paul, Minn. West Publishing
Co. ;1994; 4ª edição.
IPPOLITO, Pauline M.; “Resale Price Maintenance: Empirical Evidence From Litigation”; Journal of Law &
Economics, vol. XXXIV (October 1991).
OLSON, Mancur. The Logic of Collective Action : Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge,
Harvard University Press, 1968.
ORENSTEIN, Luiz . “Do Mal ao Bem Coletivo : Jogos de Tempo e a Possibilidade de Cooperação”. Dados,
vol.36, n.1, 1993.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

BRASIL BOLETIM LATINO AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

28

POSNER, Richard  A.; Antitrust Law, An Economic Perspective. The University Chicago Press; 1976.
SCHWARTZ, Marius & EISENSTADT, David; “Vertical Restraints”; Economy Policy Office (EPO)
Discussion Papers; dezembro de 1982 e revisado em julho de 1983.
TELSER, Lester G.; “Why Should Manufactures Want Fair Trade?”. The Journal of Law and Economics; vol.
III; october 1960.
TIROLE, Jean. The Theory of Industrial Organization. The MIT Press, 1996.
WILLIAMSON, Oliver E. (1985). The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational
Contracting. New York: The Free Press.
 ________________  ( 1986). “Vertical Integration and Related Variations on a Transaction-Cost Economics
Theme”. In New Developments in the analysis of market Structure;  J. Stiglitz & G. Frank Matherwson (eds.);
Macmillan; 1986.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

BRASIL BOLETIM LATINO AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

29

DA CONCORRÊNCIA DESLEAL : O DUMPING E GLOBALIZAÇÃO

Por: Eliane Maria Octaviano Martins1

Lauro Mens de Mello2

e-mail: emom@coastalway.com.br

Introdução

O presente ensaio visa abordar o dumping dentro do contexto brasileiro, com referência ao mercado interno e
externo, dando prevalência para a sua aplicação ao Mercosul.  Dentro desse panorama de globalização da
economia, traçar-se-á um paralelo da legislação nacional com a legislação argentina, tendo em vista o Paraguai e
Uruguai não possuírem legislação própria a respeito de concorrência desleal.3

Verifica-se que tal tema assume alta relevância, tendo em vista que o processo integracionista acirra a
concorrência em todos os seus vértices, quer seja leal como desleal. Comprova-se tal afirmativa pela simples
análise dos jornais recentes, nos quais a discussão a respeito da abertura de mercado, proteção da industria
nacional, globalização da economia assume preponderância.

Dentro desta ótica,  observa-se que o Brasil, como país em desenvolvimento, não pode, simplesmente, abrir seu
mercado para os produtos externos, visto que poderá ocorrer uma falência do setor produtivo doméstico e de
toda a economia.

Tanto que mesmo os países desenvolvidos, em que pese a maior abertura de seus mercados, em virtude das
indústrias nacionais possuírem  maior poder de competição, sempre resguardam fatias de mercado para sua
própria proteção4.

Nesse contexto, vislumbra-se que a proteção não só de indústrias nacionais mas do próprio mercado
internacional contra práticas de concorrência desleal, tendentes ao domínio do mercado é preocupação
primordial no âmbito da economia mundial.

O Mercosul, que vai de encontro com a tendência de formação de blocos para aumentar o poder de concorrência
de cada um de seus membros, assume relevante papel para a economia nacional, bastando para isso verificar-se a
disputa entre os Estados Unidos e a União Européia para traze-lo para sua esfera de influência.

Para o bom sucesso do Mercosul é indispensável que inexista concorrência desleal entre seus membros, fato que,
a médio prazo, levaria a desagregação. Este é o ponto que denota a importância da matéria a ser discutida.

A existência e necessidade de supranacionalidade, para aplicação das normas gerais do Mercosul e em especial
no tocante ao dumping, será mencionada de forma superficial. E isto porque visa o presente analisar a situação
atual do instituto, bem como modificações a curto prazo, sendo certo que a supra nacionalidade só é alcançada a
partir da criação de um verdadeiro mercado comum, estando hoje o Mercosul na segunda fase da integração
entre Estados5, distante da adoção da supranacionalidade.
                                                
1 Vice-Presidente do Instituto Paulista de Direito Comercial e da Integração – I.P.D.C.I. . Membro da Fundacion Etcheverry para la
Investigacion y Estudios Internacionales e do Inst. Derecho Comercial de la Universidad Notarial Argentina, Membro do Centro de
estudos Latino-Americanos da UNESP – CELA; Membro do Instituto Brasileiro de Direito e da Segurança Pública - IBDESP. Professora de
Direito Comercial e Direito Marítimo da Universidade Santa Cecília e da Universidade de Franca - UNIFRAN ; Professora de Direito
Empresarial do curso de Mestrado da Universidade de Alfenas – UNIFENAS.
2Juiz de Direito em Franca (SP), Diretor do Instituto Paulista de Direito Comercial e da Integração. Professor de Direito Penal da
Universidade de Franca - UNIFRAN e da UNESP - Universidade Estadual Paulista.
3Cumpre ressaltar que esse ensaio não abrangerá a legislação do Chile, que ainda não é um Estado-Membro, possuindo o status de Estado-
Associado ao Mercosul. Porém, adianta-se que o enfoque da legislaçào chilena, a exemplo da legislaçào argentina, é essencialmente de
Direito Penal Econômico.
4Conforme relata Miguel Jorge Jornalista e Vice-Presidente de Recurso Humanos e Corporativos da Volkswagen do Brasil, in  artigo
Proteção? Contra quem?, publicado na Gazeta Mercantil 07/09 de março de 1997.
5Existem cinco fases da cooperação econômica entre Estados: a)- livre comércio - eliminação ou redução de tarifas aduaneira e restrições
ao intercâmbio: por exemplo o NAFTA (North America Free Trade Area); b)- união aduaneira - implica o livre comércio já em
funcionamento, além do estabelecimento de uma tarifa externa comum (TEC), servindo o Mercosul de exemplo; c)- mercado comum -
implica a união aduaneira, mais livre e circulação dos bens, serviços, pessoas e capitais, além de regras comuns de concorrência, citando-se
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Para análise do problema serão abordadas as leis 8.884/94, 9.019/95, o decreto 1.602/95, legislação argentina,
bem como o protocolo de defesa da concorrência do Mercosul, em fase de ratificação.

2. -  Do Dumping como forma de concorrência desleal

O dumping sob a ótica da concorrência desleal  caracteriza-se sob dois prismas: sob a ótica interna,  é definido
como a venda injustificada de mercadoria abaixo do preço de custo6; e sob a ótica internacional,  é entendido
como a venda de produtos ao exterior a preços abaixo do valor normal praticado no mercado interno7, inclusive
na modalidade de drawback8, atingindo subsídios dados pelo país exportador.

Sua natureza jurídica é controvertida.

Para alguns assume a natureza tributária, porém tal postura já está superada por diversas razões, entre elas, a
impossibilidade de aplicação uniforme, imposição do artigo 10 do Código Tributário Nacional; na possibilidade
do autor do dumping ou subsídio elidir as medidas antidumping mediante aumento espontâneo dos preços, sendo
que inexiste a possibilidade do sujeito passivo elidir a obrigação tributári, dentre outros aspectos.

Os direitos antidumping e compensatórios visam regular o comércio, impondo condições ao exportador, no caso
de relações internacionais, e ao produtor ou mesmo intermediário, quanto ao mercado nacional, para que se
elimine subsídios ou falta de margem de lucro, de modo a adequar estas relações com o interesse global da
economia.

Desta forma a imposição dos direitos antidumping não constituem pena imposta, mas uma imposição para-
tarifária de direito econômico, para reequilibrar, no mercado interno, um equilíbrio de competitividade
rompido9.

3. - Dumping na ótica internacional

O Tratado Internacional General Agreement on Tarifes and Trade (GATT) trata do dumping no artigo VI, que
foi incorporado pela legislação brasileira na Lei 9.010/95 e decreto 1.602/95, aborda o dumping sob o prisma
internacional.

Para Aquiles Varanda10 o artigo VI do GATT define o chamado dumping condenável, caracterizando a
concorrência desleal. Nestas hipóteses aplica-se os direitos antidumping na forma de uma taxa ad valorem que
não deverá exceder a taxa de dumping, obtida pela diferença entre o valor normal11 e o preço de
exportação121314.
Araminta de Azevedo Mercadante assinala que para efeitos de cálculo do dumping, desconsidera-se a diferença
ocasionada pela eliminação, redução ou reembolso de impostos exigíveis para o consumo interno no país
                                                                                                                                                       
como exemplo as Comunidades Européias antes de 1993; d)- união econômica e política - pressupõe o mercado comum, e acrescenta um
sistema monetário comum, uma política externa e de defesa comum, por exemplo, a União Européia depois de 1993, a partir do Tratado de
Maastricht; e)- confederação - etapa que pode, hipoteticamente, se seguir à união econômica e política, e que implicará, além dessa, a
unificação dos direitos civil, comercial, etc. Neste sentido ver: BASSO, Maristela. O Mercosul e a União Européia.  Internet - Informativo
do Mestrado em Direito UFRGS, março/97.
6 Vide artigo 21, XVIII, Lei 8.884/94.
7 Neste sentido RATTI, Bruno. Comércio Internacional e Câmbio. São Paulo: Aduaneiras, 1994.
8 É um regime aduaneiro especial que consiste na restituição, suspensão ou isenção de tributos incidentes nas importações destinadas à
fabricação, complementação, beneficiamento ou acondicionamento de produtos destinados à exportação. Neste sentido vide Exportar e
Importar da Empresa Júnior da FGV, publicado pelo SEBRAE/SP. São Paulo: Maltese, 1992.
9 Neste sentido : FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio et al.  Direitos Anti-“Dumping” e compensatórios: sua natureza jurídica e
conseqüências de tal caracterização.  Revista de Direito Mercantil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, n.º 96, p. 95, out./dez. 1994.
10 VARANDA, Aquiles.  A disciplina do dumping do Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio: tipificação de um delito num
tratado internacional. Tese de doutorado apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 1987, citado por Araminta
de Azevedo Mercadante em Mercosul: das negociações à implantação. São Paulo, LTR, 1993.
11Tendo-se como valor normal, conforme Aquiles Varanda, “o preço praticado para um produto similar destinado a consumo no pais
exportador no curso de operações normais”. Ob. cit.
12 Vide artigo 2, Código Antidumping.
13 Vide artigo 11, Decreto 1.602/95.
14 No que tange ao preço de exportação, conforme o decreto 1.602/95, artigo 8º, “será o preço efetivamente pago ou a pagar pelo produto
exportado ao Brasil, livre de impostos, descontos e reduções efetivamente concedidos e diretamente relacionados com as vendas que se
trate”.
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exportador15.

Os direitos antidumping podem ser provisórios ou definitivos16 e são calculados mediante aplicação de alíquotas
ad valorem ou específicas, fixas ou variáveis, ou pela combinação de ambas.

3.1 - Solicitação e investigação do dumping

A Rodada do Uruguai do GATT, em 1994, trouxe a exigência do apoio majoritário da indústria local para iniciar
o queixa de dumping, com um nível mínimo de dois por cento na caracterização do prejuízo. A medida
antidumping deverá terminar em cinco anos, podendo ser prorrogados pelas autoridades governamentais.

No Brasil a investigação para determinara a existência, grau e efeitos de suposto dumping no contexto
internacional será iniciada pelo departamento técnico de tarifas da Secretaria de Comércio Exterior - SECEX -
mediante provas do dumping, do dano e do vínculo causal entre eles.

3.2 - Determinação do dano (material injury) e as medidas antidumping

As medidas antidumping17 são tomadas quando da entrada de produtos importados comprometem o crescimento
e mesmo a existência da produção nacional do setor, nos termos do artigo 14 do Decreto 1.602/95.

A determinação do dano será fundamentada em elementos positivos de prova, na dependência de exame objetivo
do volume das importações objeto de dumping bem como seus efeitos sobre os preços de produtos similares no
mercado interno e do efeito destas importações sobre os produtores domésticos daqueles produtos, conforme
estabelece o artigo 3, item I, do Código Antidumping do GATT e artigo 14 e §§ do Dec. 1.602/95.

Os procedimentos para a verificação do dumping poderão ser suspensos ou encerrados sem a imposição de
medidas provisórias ou direitos antidumping se o exportador apresentar garantia voluntária e satisfatória de
rever seus preços ou cessar as exportações para a área em questão a preços prejudiciais.

Também são possíveis medidas antidumping provisórias, por um período não superior a quatro meses, exceto
casos onde os Ministros de Estado da Indústria, do Comércio, do Turismo e da Fazenda, a pedido de
exportadores que representem percentual significativo do comércio em questão, poderão estender o prazo até
seis meses, também podendo alcançar o prazo de nove meses na hipótese de se decidir, no curso da investigação,
que uma medida antidumping provisória inferior à margem de dumping ser suficiente para extinguir o dano18.

4. - Dumping na ótica interna

A Lei 8.884/94, aplicável no mercado interno, não pode ser considerada uma perfeição legislativa.

Inexistia no país mecanismo legal para coibir os abusos econômicos e concorrência desleal, como impunha o
artigo 173, §4º, da Constituição Federal. Neste sentido a Lei 8.884/94 foi um avanço, porém, como ocorre
comumente, passou-se de uma situação sem controle a uma situação com controles exacerbados.

Neste sentido afirma João Luiz Coelho Rocha, analisando a Lei Antitruste, ao dizer que “tal é a componente
cultural básica brasileira, essa maceração da latinidade ao calor dos trópicos, que as regras da conduta social,
por exemplo, se pautam por alterações bruscas e radicais numa ciclotimia exacerbada que dificilmente encontra
vias moderadoras”19.

O referido autor continua seu posicionamento no sentido de que a Lei 8.884/94 prevê diversas heresias. Uma
delas é o tratamento igualitário dado pelo artigo 18 para situações diversas.

                                                
15 MERCADANTE, Araminta de Azevedo, Op. cit.
16 Os direitos definitivos só permanecerão em vigor durante o tempo e na medida necessária para eliminar ou neutralizar as práticas de
dumping (art. 7º, item 1, Código Antidumpig).
17A determinação da ocorrência de dano será fundamentada em provas e dependerá do exame objetivo do volume das importações objeto de
dumping e seus efeitos sobre os preços de produtos similares no mercado interno e dos efeitos destas importações sobre as empresas
nacionais.
18 Vide artigo 34 do Decreto 1.602/95.
19 ROCHA, João Luiz Coelho.  Alguns Aspectos Heréticos da Lei Antitruste.  São Paulo: Revista de Direito Mercantil n.º 97, 1995.
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O mencionado dispositivo legal que aplica corretamente, em parte, o disregard of legal entity, perde-se ao
equiparar a situação da má gestão, com excesso de poderes ou contra os estatutos etc., com a hipótese de ocorrer
falência ou insolvência por má administração.

Não se pode equiparar, para determinação da extensão da responsabilidade pelos atos sociais, o atos ilegais,
antiestatutários, os abusos de direito, com a simples má administração. Assim um administrador que efetue
escolha empresarial desastrada, levado em pelo risco inerente da atividade empresarial, ficaria no mesmo
patamar do administrador que age ilicitamente.

Tal preceito legal é patentemente inconstitucional, sendo vedado ao legislador ferir o princípio da igualdade.

Neste sentido José Joaquim Gomes Canotilho, que afirmou existir, no início, uma redução do princípio da
igualdade ao princípio da legalidade. Porém posteriormente verificou-se que o princípio da igualdade determina
não só a atuação do juiz e do administrador na aplicação da lei, como ao legislador na sua elaboração20.

Conforme explica Norberto Bobbio21 o princípio da igualdade deve ser entendido como a impossibilidade de
uma discriminação arbitrária, sem justificação.

Esta é a hipótese mencionada na qual equipara-se a pessoa que age antijuridicamente com pessoa que age
juridicamente. A justificação de proteção da sociedade, muito utilizada como fundamento de regimes de
exceção, não mais serve de resposta para a questão. Não se quer difundir a prática de crimes econômicos e
abusos do poder econômico, ao contrário, o que não se aceita é, mais uma vez, fazer-se uma verdadeira “caça as
bruxas onde as verdadeiras bruxas nunca são queimadas”.

Diversos outros erros existem na Lei, como o existente no artigo 20, que prevê constituir-se a infração da ordem
econômica independentemente de culpa.

A Lei 8.884/94 cria ilícitos civis objetivos, independentemente de culpa.

Ocorre que o princípio básico da lei brasileira, consubstanciado no artigo 159 do Código Civil, é a necessidade
de culpa22 o que impede a aplicação deste dispositivo.

Cita-se, novamente, João Luiz Coelho, que afirma não ter “cabimento jurídico, pois, que, em afronta aos termos
da Lei complementar (como é o Código Civil, que tal força óbvia teria) a Lei 8.884 defina como ilícitos civis
(comerciais na espécie) atos não culposos. Fala-se aqui de ilícito, de tipificação de uma conduta não jurídica
punível e não de uma simples responsabilização patrimonial derivada do mero risco como acontece nos casos de
responsabilidade objetiva”23.

Poder-se-ia alongar a exposição mencionando erros e inconstitucionalidades da Lei 8.884/94, porém deve-se
tomar uma posição mais moderada com a finalidade de não se inutilizar, ab ovo, um importante instrumento.

Menciona-se Paulo Salvador Frontini24 que minimizando as críticas afirma apesar dos defeitos é possível
concluir que “se houver vontade política, a Lei 8.884 poderá revelar-se útil ao país. Como a nação vem
sinalizando reações contra uma tradição legislativa, nessa área, de marcadas decepções, e uma herança cultural
de absenteísmo cívico, é cabível dizer que a sociedade civil está dotada, hoje, de razoável instrumento normativo
para fazer valer seus superiores e inalienáveis interesses”.

Como ensina Miguel Reale25, no Estado Moderno, as funções deste devem ter “como centro de referências o
primado da sociedade civil sobre as estruturas burocráticas”.

                                                
20 CANOTILHO, José Joaquim Gomes.  Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador.  Coimbra: Coimbra Editora Limitada, 1994,
p. 380/387.
21 BOBBIO, Norberto.  Igualdade e liberdade.  Rio de Janeiro: Ediouro, 2ª ed., 1997, p. 28.
22 Neste sentido Serpa Lopes, Curso de Direito Civil, 7ª ed., I/36 e Clóvis Bevilacqua, Código Civil, ed. Histórica, I/426).
23 Ob. cit., p. 110.
24 FRONTINI, Paulo Salvador.  Caracterização de condutas contrárias à ordem econômica.  Revista de Direito Mercantil.  São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 1994.
25 REALE, Miguel.  Nova fase do Direito Moderno.  São Paulo: Saraiva, 1990, p. 118.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

BRASIL BOLETIM LATINO AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

33

Assim apesar dos defeitos, a Lei Antitruste deve ser aplicada para a melhoria da economia global e,
indiretamente, da sociedade como um todo, aproveitando-se em uma interpretação que não fira, na sua
aplicação, os direitos subjetivos garantidos constitucionalmente.

4.1 - Predatoriedade

No dumping, caracterizado como concorrência desleal, deve existir a finalidade predatória.

No contexto interno esta predatoriedade limita-se à venda, injustificadamente, sem margem de lucro, ou abaixo
do preço de mercado. O dumping predatório não é  caracterizado apenas pela prática de preço abaixo do vigente,
pois a venda a preço inferior ao do concorrente é da própria natureza empresarial.

A Lei 8.884/94 define o dumping nos seus artigos 20 e 21, caracterizando-se como a redução do preço vigente
no mercado ao abaixo do custo, independentemente da intenção de eliminar os concorrentes e dominar o
mercado.

Entende-se que independentemente da intenção de dominar o mercado, a venda injustificada a preço de custo ou
abaixo do preço de mercado define a concorrência desleal, afetando todo o mercado.

Salienta-se que a Lei Antitruste encontra respaldo constitucional, visto que seus bens jurídicos tem relevância
constitucional. Neste sentido a Lei Antitruste visa proteger o abuso do poder econômico e a dominação dos
mercados, bem como a eliminação da concorrência26; a livre iniciativa e a proteção do consumidor27 .

A legislação mencionada não define o que venha a ser predatoriedade. Porém Celso Ribeiro Bastos28 afirma que
“a predatoriedade é danosa por natureza; ao consumidor, a longo prazo e ao mercado a curto prazo, porque leva
o predador ao monopólio individual ou em cartéis”.

Desta forma possível afirmar-se que a predatoriedade caracteriza-se pela prática econômica abusiva em relação
ao consumidor, mercado e à própria nação, pois cria um desequilíbrio artificial em determinado setor, em favor
de uma empresa individual ou um cartel.

Embora para a população em geral tal prática pareça favorável é certo que a longo prazo, a  autoria do dumping
é reaver e aumentar os lucros que inicialmente deixou de ter, causando prejuízos ao consumidor.

Neste sentido Pietro Manzini29 que ao analisar a conduta daqueles que praticam preços predatórios afirma que:
“as finalidades de exclusão de uma prática de preços predatórios são evidentes. Em síntese supõe-se que uma
empresa em posição dominante proceda com uma manobra em duas fazer: em um primeiro momento, utilizando
os recursos financeiros que derivam do aproveitamento conexos à própria posição, oferece o produto a um preço
estrategicamente reduzido, constrangendo a sair do mercado os concorrentes  de menor dimensão (e por isso
financeiramente mais débeis) ou desencorajando o ingresso de novos rivais; em um segundo momento, concluída
com sucesso esta operação, a empresa predadora aumenta o preço para : a)- recuperar as perdas assumidas na
primeira fase: e b)- assumir aproveitamento então maior em razão do poder de mercado acrescido”30.

A mesma finalidade existe na venda de um produto abaixo do preço de custo, como chamariz para a venda de
outros produtos existentes no estabelecimento, técnica de marketing conhecida como criar tráfego de loja,
motivo pelo qual também caracteriza a concorrência desleal.

                                                
26 Vide artigo 173, §4º, CF/88.
27 Vide artigo 170, IV e V, CF/88.
28 BASTOS, Celso Ribeiro.  O princípio da livre concorrência na Constituição Federal.  São Paulo: Revista dos Tribunais, Caderno de
Direito Tributário e Finanças Públicas, ano 3, n.º 10, jan/mar 1995.
29 In  L’Esclusio della concorrenza nel diritto antitrust comunitario.  Milano: Dott. A. Giuffré, 1994, p. 147.
30 Tradução livre do autor, no original: “le finalità di esclusione di una pratica di prezzi predatori sono palesi. In sintesi si suppone che
un’impresa in pozicione dominante proceda com una manovra a due fasi: in um primo tempo, utillizando le risorse finanziarie che le
derivano dagli extraproffiti conessi alla propria posizione, offre il prodotto ad un prezzo strategicamente ribassato, constringendo ad
uscire dal mercado i concorrenti di più piccole dimensione (e perciò finanziariamente più deboli), ovvero scoraggiando l’ingresso di
nuovi rivaly; in um secondo tempo, conclusa com sucesso questa operazione, l’impresa predatrice rialza il prezzo per a)- recuperare le
perdite subite nella prima fase, e b)- incamerare profitti ancora maggiori in ragione dell’acresciute podere di mercato”.
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Ou seja, o dumping predatório caracteriza-se pelo abuso do poder econômico, criando domínio de mercado e
eliminação da concorrência31.

O mecanismo de aplicação, no tocante ao mercado interno, não será analisado, visto que a finalidade do trabalho
é dar uma visão inicial do dumping e centrar na sua aplicação no tocante ao Mercosul.

5. - Dumping e Mercosul.

A criação do Mercosul pelo Tratado de Assunção é informado pelo princípio da livre circulação de bens e
serviços e o compromisso dos membros em harmonizar suas legislações com referência à matéria.

Desta forma decorre da livre circulação a livre concorrência e por conseqüência a necessidade de combater as
práticas econômicas a ela contrárias, nascendo daí a importância do tema.

O Tratado de Assunção, ao contrário do que ocorreu com o Tratado de Roma32, que instituiu a Comunidade
Econômica Européia (CEE), não contém dispositivos que regulamentam a concorrência entre empresas.

Porém, como já exposto, o princípio da livre circulação de bens e serviços previstas no artigo 1º implica na
garantia da livre concorrência, impondo o combate de prática da livre circulação tanto na esfera nacional como
no âmbito da comunidade econômica.

Por ora, na qualidade de Estados-Membros,  apenas o Brasil e a Argentina já possuem legislações impeditivas e
punitivas de atividades econômicas contrárias à livre concorrência. Como se visa com o presente análise do
arcabouço legal existente e possibilidades a curto prazo, serão analisadas as legislações brasileira e argentina
bem como o Protocolo de Defesa de Concorrência do Mercosul, a espera de ratificação.

5.1 - Legislação Brasileira

A regulamentação da matéria é representada no Brasil pelas Leis 8.884/94, 9.019/95 e o Decreto 1.602/95.
Como a matéria já recebeu tratamento em item anterior desnecessária maior consideração.

5.2 - Legislação Argentina

No âmbito da concorrência desleal, o dumping, está regulamentado na Argentina pela Lei 22.262/80, a chamada
“Ley de Defensa de la Competencia”.

O artigo 1º da referida Lei prevê a proibição e a aplicação de sanções dos atos ou condutas relacionados com a
produção e o intercâmbio de bens e serviços, que limitam, restrinjam ou que constituam abuso de uma posição
dominante em um mercado, de modo que possa resultar prejuízo para o interesse econômico geral.

Os atos e condutas vedados, nos termos do artigo 1º, são citados de modo exemplificativo pelo seu artigo 41, tal
como ocorre com o artigo 21 da nossa Lei 8.884/94.

As sanções previstas pela legislação argentina podem ser multas, privação de liberdade, inabilitação temporária
para o exercício da atividade, nos termos dos artigos 32 e 42.

Entretanto para que se atinja os fins propostos, mais que uma longa análise da Lei Argentina assoma-se mais
interessante um exame comparativo das legislações em face da problemática trazida pela matéria.

5.3 - Exame comparativo

Existem semelhanças entre as duas legislações em decorrência de partirem da mesma fonte e de possuírem em
regra, os mesmos objetivos. Porém a diferença mais sensível está em que a legislação argentina busca combater
o conluio entre empresas, enquanto que a brasileira também se ocupa das ações individuais.
                                                
31 Neste sentido Miguel Reale, ob. cit., p. 520/521.
32 Vide artigos 85 e 86.
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Partindo-se de algumas das principais condutas típicas da concorrência desleal será possível um estudo mais
aprofundado, verificando-se a harmonização quanto à aplicação da legislação nas relações entre os dois países.
a)- Preços predatórios - no Brasil, como já exposto, os preços predatórios são combatidos, quando a lei veda a
fixação de preços e produtos abaixo dos respectivos preços de produção. Na Argentina a preocupação quanto a
preços predatórios limita-se à hipótese de um conluio entre empresas para fazer variar os preços de um mercado,
conforme artigo 41, alínea a, do mencionado Diploma Legal.
b)- Venda casada - a chamada venda casada é punida no artigo 21, XXIII, da Lei 8.884/94, que proíbe a
vinculação da venda de um bem à aquisição de outro, por exemplo. Tal matéria encontra exceções com
referência aos contratos de franchising e outros, onde inexiste a concorrência desleal. Na Argentina a matéria
está regulada na letra d do artigo 1º , no sentido de subordinar a celebração de contratos à aceitação de
prestações ou operações suplementares que, por sua natureza e de acordo com os usos comerciais, não guardem
relação com o objeto de tais contratos.
c)- Imposição de condições discriminatórias a clientes semelhantes - prevista no artigo 21, XII, da Lei 8.884/94
veda a discriminação de preços entre compradores ou vendedores, esta conduta é combatida no Brasil em todos
os aspectos, tais como concessão de prazo maior para determinado cliente em contrapartida a outro semelhante.
Na Argentina a legislação não trata desta conduta. Porém como a Lei é exemplificativa possível o combate de tal
conduta por interpretação da alínea f do artigo 1º, que trata, genericamente, de impedir ou criar obstáculos,
mediante acordos, o acesso ao mercado de um ou mais competidores.

Outras condutas poderiam ser confrontadas, tais como a recusa de venda, extinção de produção ou distribuição,
fixação de preços uniformes etc. Porém, em geral, teríamos duas hipóteses: a conduta é prevista em ambas
legislações; aplica-se regra geral das legislações, no tocante ao combate da concorrência desleal, para alcançar a
conduta prevista na outra legislação.

5.4 - Problemas da harmonização

Como se vê o problema da matéria não se encontra na tipificação das condutas como atentatórias à livre
concorrência. O problema reside na imposição das sanções, distintas na duas legislações, fixação da competência
em face das normas internas de cada país, não só Brasil e Argentina, mas todos os membros do Mercosul etc.

No Brasil vigora a norma do artigo 9º da LICC, que traz inúmeros problemas em sua aplicação.

Desta forma assoma-se necessário a edição de normas comunitárias que regulem toda a matéria e evitem
choques entre os membros, visto que cada um logicamente irá favorecer seu interesse nacional, para que o
Mercosul não se desagregue a médio prazo.

Em razão disto nasceu o Protocolo de Defesa da Concorrência do Mercosul, que encontra-se em fase de
ratificação pelos membros da comunidade do Brasil, Argentina e Uruguai, tendo em vista apenas o congresso
paraguaio Ter aprovado o protocolo até a presente data.

A Assinatura do Protocolo de Defesa da Concorrência no Mercosul configura importante avanço para o processo
integracionista. Como bem salienta o ilustre Dr. Gesner  Oliveira (in Defesa da Concorrência no Mercosul :
Avanços e Desafios, Mercosul Informativo, ano 2, n. 4, fev/mar 1997) que brilhantemente ocupa atualmente a
presidência do CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica : “A consolidação do Mercosul
enquanto área economicamente relevante e integrada à economia global não pode prescindir, portanto, dessa
formidável tarefa de construção institucional. O Protocolo de Defesa da Concorrência constitui passo inicial
importante desse esforço. Seu êxito continua a depender de processo histórico complexo, no qual a cooperação
técnica e a formação de jurisprudência constituem os ingredientes essenciais.”

5.5 - Protocolo de Defesa da Concorrência do Mercosul

O Protocolo, quanto a definição das condutas, bem como a ser tal exposição meramente exemplificativa, muito
se assemelha a Lei 8.884/94.

Deste modo o inciso II do artigo 6º do Protocolo assemelha-se ao inciso II do artigo 21 da Lei 8.884/94; o inciso
III do artigo 6º é praticamente igual ao inciso X do artigo 21 etc.
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Em que pesem existirem algumas diferenças, tais como o inciso XIV do artigo 6º do Protocolo e o inciso XX do
artigo 21 da Lei 8.884/94, onde a Lei nacional menciona justa causa comprovada, enquanto que o Protocolo só
exige justa causa justificada, como já exposto, visto que as condutas são citadas exemplificativamente, não se
apresenta maiores problemas para adoção, de imediato, do Protocolo no país.

Entretanto outros problemas existem para sua adoção, tal como o órgão de aplicação da matéria, que é, pelo
Protocolo, um órgão do Mercosul. Tal fato choca-se com princípios constitucionais pátrios, como o de
soberania, inafastabilidade de apreciação do Judiciário se, de acordo com a LICC a matéria esteja afeita à
competência pátria.

Ainda que a competência não seja nacional, como a decisão seria executada? Pelo artigo 28, §2º, do Protocolo
seria o órgão nacional, que no caso brasileiro poderia ser o CADE. Entretanto o órgão não tem poderes para
executar a medida, tendo de recorrer ao judiciário. Este, por sua vez, entenderia a medida como sanção
administrativa? Sentença estrangeira? Em suma, qual a natureza jurídica deste “título”?

Nada disso foi tratado ou abordado pelo Protocolo e estaria a exigir uma regulamentação interna que
possibilitasse a aplicabilidade do Protocolo.

Outro problema reside no artigo 27, §1º, do Protocolo, que afirma incumbir ao Comitê de Defesa da
Concorrência, ad referendum da Comissão de Comércio do Mercosul, definir o valor da multa diária a ser
aplicada na hipótese de descumprimento de ordem de cessação.

Entretanto pelo nosso sistema impossível aplicação de sanção que não seja anteriormente definida. Desta forma,
uma solução possível, seria interpretar-se o mencionado dispositivo como “norma penal em branco”. Porém
ainda assim seria necessário um novo Tratado para aceitar-se a regulamentação da multa em documento
vinculado. Não existindo esta ratificação o valor de multa não poderia ser aplicado no Brasil.

Ainda que ratificado, para vigorar no Brasil, o Protocolo, necessita da edição de um decreto legislativo.

A partir daí nascem novas questões. Encontra-se assentado o entendimento junto ao Supremo Tribunal Federal
acerca da adoção do sistema paritário, onde o tratado eqüivale à lei, aplicando-se o princípio lex posterior
derogat priori, com exceção da repristinação, que neste caso ocorre.

Neste sentido Francisco de Paula Souza Brasil33 que afirma: “não há, portanto, no ordenamento jurídico em
geral, sobreposição de normas internacionais que integram o Direito positivo brasileiro, as normas internas, que
lhes sejam supervenientes e contrárias. Tratado e Lei são equivalentes. Embora em planos distintos convivem
dentro de igual hierarquia. Em suma, a edição de Lei posterior que se oponha o texto de norma internacional
suspende a vigência da referida norma. Com a eficácia plena do princípio lex posterior derogat priori torna-se
desnecessária, para tanto, a prévia denúncia do Tratado, no caso de modificação por legislação interna do
conteúdo de normas dele integrantes. Mas, revogada a Lei que dispuser em conflito com o Tratado, este se
repristina, não se aplicando aí a regra do art. 2º, §3º, da LICC...”.

Assim com a entrada em vigor do Protocolo, por meio de Decreto Legislativo teríamos duas situações. Como
Protocolo afirma em seu artigo 1º que visa a proteção da concorrência no âmbito do Mercosul, teríamos a
aplicação de uma legislação apenas para o Mercosul e continuaríamos a ter, pelo princípio da especialidade, as
mesmas normas para outros países e para o mercado interno.

Tal questão apresenta diversos problemas, tais como já expostos, visto que o protocolo fere normas ordinárias e
constitucionais. Como o Tratado tem valor de Lei, para sua aplicação, necessitaríamos de emendas
constitucionais, criando-se mais um óbice a sua concreta aplicação.

Estes exemplos demonstram que a mera ratificação do Protocolo não servirá para dirimir os problemas de
combate à concorrência desleal dentro do Mercosul.

                                                
33 SOUZA BRASIL, Francisco de Paula,  Legislação tributária e tratados internacionais.  RF, 1989, 308/35 e ss.
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6. - Conclusões

Assoma-se a importância da matéria, sendo o dumping prejudicial para a economia em geral, quando configura
concorrência desleal, mas há que se fixar critérios para que não se incorra em política protecionista sob a égide
do princípio da livre concorrência, tanto no âmbito interno como externo.

O dumping não tem natureza tributária mas sim de uma imposição para-tarifária de direito econômico, com a
finalidade de reequilibrar a competitividade dentro do mercado.

O fundamento da matéria encontra-se no texto constitucional, no princípio da livre concorrência. A
concorrência, em si, é benéfica e necessária para a saúde da economia, exigindo cautela e discernimento na
aplicação das normas que regulamentam a concorrência.

É imprescindível que se identifique com precisão “a existência ou não de concorrência passível de ser defendida
deve ser comprovada pelas autoridades competentes mediante um criterioso exame dos resultados tangíveis e
socialmente generalizáveis atribuíveis à performance do agente econômico, mensuráveis a partir dos dados
concretos do mercado relevante em questão e de critérios valorativos a este adequados”, conforme afirma Luiz
Fernando Schuartz34.
Em que pese a importância da matéria o direito positivo, tanto com referência ao mercado interno como ao
externo apresentam diversos problemas e ilegalidades, sendo necessária grande empenho do intérprete para
possibilitar sua aplicação.

Com referência ao Mercosul o problema mantém-se. Os países com legislação aplicável à matéria, Argentina e
Brasil, em que pese a semelhança decorrente da mesma fonte, o GATT, não possibilitam uma eficaz proteção à
livre concorrência, coibindo e sancionando o dumping.

A maioria dos autores prega a adoção da supranacionalidade, porém não encontramo-nos na fase do verdadeiro
mercado comum, fora do qual ela não é viável.

O Protocolo em estudos não atinge esta fase e nele apresentam-se problemas insolúveis, visto que só funcionará
à partir da criação de órgão internacional com poderes jurisdicionais. Sua mera ratificação, como encontra-se,
ainda que passe a fazer parte do direito positivo brasileiro não trará segurança ao combate, no âmbito do
Mercosul, da concorrência desleal.

Por adotar o Brasil o sistema paritário eventuais tratados acerca da matéria poderia ser revogados por lei interna
posterior, causando problemas na aplicação e na própria sobrevivência comunitária, a exigir reformulação
constitucional, entre outras.

Afastando-se, por ora, a supranacionalidade emerge a necessidade de harmonização das legislações de todos os
países membros, que esbarra na natural dificuldade da atividade legislativa.

Conclui-se, infelizmente, não existir, em qualquer nível ou âmbito, instrumento legal hábil para resguardar a
livre concorrência, restringir e sancionar práticas desleais, porém dentro de um sistema de mercado, sem
exageros que inviabilizem sua aplicação.
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CADE, AS FUSÕES E AS MUDANÇAS DA SUPER 5

Por: Gesner Oliveira, Presidente do CADE
e-mail: Presidentegesner@mj.gov.br

O brasileiro é simples e confiante. A Administração Pública é que herdou do passado e entronizou em seus
regulamentos a centralização, a desconfiança e a complicação. A presunção da desonestidade, além de absurda e
injusta, atrasa e encarece a atividade privada e governamental",  ex-Ministro Hélio Beltrão. O CADE acaba de
promover alterações importantes no exame de fusões e aquisições, adequando seus procedimentos aos
imperativos de uma economia globalizada. Em um prazo de trinta dias a partir da publicação da nova Resolução
(n°15/98), apelidada de Super 5, fica revogada a atual Resolução 5 de 1996. A Super 5 contém cinco mudanças
principais:

1. Introduziu-se, pela primeira vez no Brasil, o exame em dois estágios de atos de concentração. Conforme
realizado nos EUA e na União Européia, discriminam-se os atos mais simples para os quais se assegura exame
rápido. Assim, os parcos recursos públicos são poupados para os casos que potencialmente inibem a livre-
concorrência e por isso requerem análise mais detida. Trata-se de opção compatível com uma economia regida
pela livre iniciativa, na qual não há razão para supor que a maioria das operações seja motivada e/ou tenha como
resultado elementos anticoncorrenciais.

2. Eliminaram-se quesitos supérfluos e redundantes em relação à legislação em vigor, desburocratizando e
simplificando a apresentação de um ato de concentração. O número de itens requeridos de informação caiu de 85
para 50, sendo que estes últimos foram escolhidos entre itens disponíveis para a empresa independentemente de
pesquisa aprofundada e de sorte a assegurar que a autoridade detenha os elementos necessários para a decisão
em tempo econômico.

3. Os formulários da Super 5 foram elaborados a partir de minucioso estudo das melhores práticas mundiais na
matéria. A nova Resolução do CADE é a que mais se aproxima da notificação global, expresso em formulário
harmonizado em fase de discussão entre os países da OCDE. As vantagens dessa adoção pioneira são inúmeras:
i) incorpora os avanços obtidos nas jurisdições mais maduras, fazendo com que erros cometidos por tais
agências possam ser evitados pelo CADE; ii) torna a notificação no Brasil mais familiar ao investidor
estrangeiro, reduzindo fatores de incerteza e de custo de transação, consequentemente  tornando o mercado
brasileiro mais atraente; iii) aumenta a sinergia na cooperação entre as agências de diferentes países, na medida
em que permite compartilhar maior volume de informações sobre operações transfronteiras; note-se que estas
últimas são cada vez mais frequentes: há exemplos recentes no CADE de transações analisadas por pelo menos
oito autoridades nacionais distintas!

4. Introduziu-se maior rigor na obtenção tempestiva de informações precisas junto ao setor privado. Delongas
protelatórias na compilação dos dados indispensáveis ao exercício das atribuições legais do CADE passam a ser
punidas com as multas previstas na Lei 8884/94.

5. Aperfeiçoaram-se os procedimentos da Resolução de forma a não dar margem à dúvida de que a Lei 8884/94
não prevê recurso da decisão do CADE a outra instância do Executivo. Eventuais recursos das decisões do
CADE devem ser encaminhados ao Judiciário. A exemplo daquilo que ocorreu com o Regimento do CADE, a
votação da nova Resolução foi precedida de amplo debate, envolvendo consulta a sessenta especialistas e a cerca
de oitenta delegações associadas à OMC, três reuniões do Fórum Permanente da Concorrência, encomenda de
pareceres a dois eminentes juristas e divulgação dos textos em Inglês e Português de diferentes versões da
proposta na página do CADE na Internet. Por fim, os trinta dias de intervalo entre a publicação e a entrada em
vigor da Super 5 deverão permitir melhor assimilação dos novos procedimentos pelo administrado. Elaborada há
dois anos, a atual Resolução 5 cumpriu seu papel: o tempo médio de análise de um ato de concentração caiu de
20 meses para sete meses. Mas este período é ainda excessivamente elevado, exigindo novo aperfeiçoamento.
No atual contexto de uma economia globalizada, o burocrata precisa entender que é ele que tem que se adaptar
ao ritmo do mercado e não o contrário. A nova Resolução do CADE deve reduzir o período médio de análise
para 2,4 meses, compatível com os padrões internacionais. Trata-se de contribuição modesta, decerto, mas na
direção correta da modernização institucional do país.
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REFLEXIONES EN TORNO A LAS POSIBILIDADES DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

EN MATERIA DE COMPETENCIA

Por: Greta Spota Diericx∗∗∗∗

1. Importancia de la cooperación internacional

En el contexto internacional actual, la creciente globalización de los mercados impone nuevos retos para la
política de competencia, ya que al incrementarse el número de transacciones empresariales internacionales se
requiere un mayor control por parte de las diferentes autoridades de competencia, a fin de prevenir y combatir
aquellas prácticas anticompetitivas que pueden afectar el comercio internacional, la liberalización y el flujo de
inversión mundial.1

Ante esta situación, se requiere promover y diseñar mecanismos de cooperación dirigidos a garantizar un sistema
internacional competitivo. Las formas de cooperación pueden ir desde la instrumentación de formas de
cooperación bilateral hasta el establecimiento de principios comunes en materia de competencia, mecanismos
supranacionales y de solución de controversias en el plano multilateral o regional.

2. Viabilidad de la cooperación bilateral

En contraposición a la opción de desarrollar principios comunes en materia de competencia, mecanismos
supranacionales y de solución de controversias ya sea en el plano multilateral o regional, la cooperación bilateral
parece ser la opción más sencilla. Sin que con esto pretendamos limitar la continuación de estudios en torno a las
diferentes formas de cooperación multilateral y regional, ya que el establecimiento de compromisos en estos
niveles parece ser una meta a la que paulatinamente estamos llegando.

Sin embargo, para efectos prácticos y de corto plazo, resulta más sencillo que las autoridades de competencia se
pongan de acuerdo bilateralmente para cooperar. De esta manera se está dejando de lado la problemática de
aquellos países que aún no cuentan con normas en la materia y se abre la posibilidad de que los países que
cuentan con sistemas de competencia experimenten y exploren diferentes formas de cooperación en el ámbito
bilateral. Esto, en el mediano y largo plazo puede servir para apoyar las propuestas multilaterales y regionales.

3. Fases de la cooperación bilateral

Por lo general, las autoridades de competencia empiezan a cooperar a raíz de que aumentan los intercambios
comerciales entre sus países ya que esto incrementa el número de transacciones empresariales con efectos que
van más allá de sus fronteras y que pueden afectar a ambos.

Los primeros contactos suelen darse de manera informal y con cierta regularidad. Precisamente la frecuencia con
que se llevan a cabo estos contactos, es lo que va sentando las bases para la negociación de un convenio de
cooperación “suave” que vendría a formalizar la relación de cooperación existente. A su vez, dicho convenio,

                                                
∗  La autora es Subdirectora para Asuntos Internacionales de la Comisión Federal de Competencia (CFC) de
México. Las opiniones expresadas en el presente artículo son su responsabilidad exclusiva y no necesariamente
representan los puntos de vista de la CFC
1 Basta mencionar el creciente número de concentraciones transnacionales, entre las cuales destaca la
concentración entre Kimberly Clark/Scott Paper de 1995 y Guinnes/Grand Metropolitan de 1997. Por otra parte,
existen prácticas anticompetitivas con efectos transfronterizos que son cada vez más difíciles de enfrentar de
manera aislada. Por ejemplo, en 1994 las autoridades de competencia de Estados Unidos y Canadá lograron
desmantelar un cártel internacional conformado por Mitsubishi Corporation, Kanzaki Specialty Papers Inc. y
Mitsubishi International Corporation, cuyo objeto era fijar los precios en mercado de papel de fax. Vid: US,
DOJ, News Release “Antitrust Division Breaks International Price Fixing Conspiracy in Fax Paper Industry”.
July14, 1994.
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puede dar pie al establecimiento de mecanismos de cooperación más complejos conocidos por algunos autores
como los convenios de segunda generación.2

4. Convenios de cooperación suaves

En general, los convenios suaves se caracterizan porque establecen mecanismos formales para la notificación de
prácticas anticompetitivas y concentraciones con efectos transfronterizos, facilitan las consultas respecto a los
casos notificados y cualquier otra cuestión, promueven la coordinación de acciones y los intercambios de
información siempre que no involucren información confidencial. Asimismo incorporan principios de cortesía
internacional.

El concepto de cortesía internacional se refiere al compromiso de tomar en cuenta los intereses de los otros
países al momento de aplicar las leyes nacionales. En la actualidad se habla de principios de cortesía negativa y
positiva. La cortesía negativa sólo implica no dañar a terceros países como consecuencia de la aplicación de las
leyes nacionales mientras que el concepto de cortesía positiva además de evitar el daño a terceros procura que
con la aplicación efectiva de las leyes nacionales se beneficien los países afectados.

La aplicación de los principios de cortesía positiva ha generado grandes expectativas con relación a la
posibilidad de profundizar la cooperación entre las agencias de la competencia. Un claro ejemplo de ello es el
hecho de que Estados Unidos y la Unión Europea negociaron el “Acuerdo  Relativo a la Aplicación de los
Principios de Cortesía Positiva en la Aplicación de sus Normas de Competencia” en vigor desde 1998.  Dicho
acuerdo profundiza los elementos de cortesía positiva incluidos en su Acuerdo de Cooperación en materia de
Competencia de 1991. Esto con el fin de regular de manera más precisa la aplicación de estos principios.

5. Los convenios de segunda generación

Los convenios de segunda generación pretenden intensificar la cooperación al máximo, para ello buscan eliminar
los obstáculos existentes, entre los cuales destaca la imposibilidad de que las autoridades de competencia
intercambien información confidencial “ya sea porque dicha información está en manos de empresas privadas
ubicadas en el exterior o bien porque se encuentra en manos de autoridades de competencia extranjeras”.3

Aunque en ocasiones estas limitantes se pueden superar gracias a que las empresas involucradas en una
investigación paralela renuncian a mantener la confidencialidad para permitir a las autoridades de competencia
realizar intercambios y llegar a decisiones expeditas y consistentes entre sí.4 En los casos de investigaciones
sobre cárteles internacionales no es probable que las empresas implicadas renuncien a la confidencialidad para
facilitar el desmantelamiento del cártel en cuestión.

Con el fin de eliminar este obstáculo algunos países han buscado diferentes alternativas como la expedición de
normas que regulen dichos intercambios. Sin embargo esto no es una tarea fácil, ya que llevar a cabo las
reformas legislativas correspondientes generalmente implica un alto costo político. En la actualidad son pocos
los países que permiten este tipo de acciones, entre ellos se encuentra Estados Unidos y Australia, el primero
gracias al International Antitrust Enforcement Assistance Act de 1994 (IAEAA) y Australia gracias al Mutual
Assistance Business Regulation Act de 1992 y del Mutual Assistance Act in Criminal Matters de 1987. Con base
en estas leyes ambos países pueden negociar acuerdos para el intercambio de información confidencial con el fin
de ampliar las posibilidades de cooperación entre las autoridades de competencia. Además, vale la pena
mencionar el caso del Acuerdo para la Asistencia Legal de  1990 (Mutual Legal Assistance Treaty) (MLAT)
entre Estados Unidos y Canadá, ya que se refiere a la asistencia para todo tipo de crímenes, entre los cuales
quedan contempladas algunas prácticas anticompetitivas que se consideran conducta delictiva en ambos países.

                                                
2Joel Klein Acting Assistance Atorney General US DOJ: “A note of caution with respect to a WTO A genda on Competition Policy”, pg.2.
Documento presentado en el Royal Institute of International Affairs, Chatham House, Londres, noviembre 18, 1996, pg. 2.
3Department of Justice: Statement: Anne Bingaman Assistant Attorney General of the Antitrust division before the Senate Committee on
the Judiciary concerning the International Antitritrust  Enforcement Assistance Act of 1994 s.2297. Presentado el 4 de agosto de1994.

4 Un ejemplo ilustrativo acerca de la importancia de tener acceso a información confidencial, es la concentración Sandoz/Ciba-Geigy que
supuso un amplio debate acerca de los distintos mercados de productos farmacéuticos, medidas zoosanitarias, protección de cultivo y
semillas, así como sobre la definición del mercado geográfico que realizó cada Parte. En este caso las empresas involucradas renunciaron a
mantener confidencialidad de los datos sobre algunos sectores. También se discutieron las condiciones bajo las cuales se podía aprobar la
concentración lo cual contribuyó a hacer compatibles los compromisos a los que llegaron por separado la Comisión, en julio de 1996 y la
FTC, en enero de 1997.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

MEXICO BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

42

6. Límites de la cooperación bilateral

Como se mencionó anteriormente una de los principales impedimentos para cooperar puede ser la imposibilidad
de que las autoridades de competencia intercambien información confidencial. Sin embargo, existen otros
elementos que poco tienen que ver con cuestiones legislativas, estos se refieren a la confianza y compromiso que
debe de existir entre las partes que cooperan. Por ejemplo:

En el caso de la cortesía positiva la autoridad de competencia del país en dónde se origina la conducta debe
asegurar que aplicará su legislación de competencia de manera eficaz atendiendo no sólo a sus propios intereses
sino también a los de la parte afectada. En este esquema es importante el grado de convergencia entre las leyes
de competencia, ya que esto minimiza la posibilidad de que existan discrepancias en su aplicación y facilita el
desarrollo de la confianza entre las partes.

7. Conclusión

El primer paso para explorar diferentes formas de cooperación, incluyendo la aplicación de principios de
cortesía positiva y el establecimiento de acuerdos de segunda generación es desarrollar una base de confianza
entre las partes. Esto necesariamente es un proceso paulatino que sólo es posible entre países que tienen leyes de
competencia efectivas y de alguna manera convergentes. Un buen comienzo para permitir el desarrollo de este
proceso es el establecimiento de un canal de comunicación permanente entre las autoridades de competencia, a
través del cual se puedan plantear consultas y preocupaciones en torno a casos de interés común, con el fin de
que la relación de cooperación evolucione de manera progresiva.
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