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GUIA PARA ANÁLISE ECONÔMICA
DE ATOS DE CONCENTRAÇÃO

Por: Paulo Corrêa 1 e Márcia Prates 2
e-mail: correap@fazenda.gov.br   e   mprates@fazenda.gov.br

MERGER GUIDELINES FOR BRAZIL

The Secretariat for Economic Monitoring - SEAE of the Brazilian Ministry of Finance is
responsible for elaborating economic opinions on mergers and anticompetitive practices.
These opinions, along with those of the Secretariat for Economic Law - SDE of the
Ministry of Justice, are destined to provide CADE, the administrative court for
competition cases, with complete and structured information for its rulings.  In June 1999,
the SEAE drafted Guidelines for the Economic Analysis of Mergers..

Like other Latin American countries, Brazil was able to define and implement merger control legislation as well
as set up the institutional framework necessary for its enforcement in a relatively short period of time.  The new
antitrust law was passed in 1994.  In 1996, the Secretariat analysed 215 competition cases, while in 1998 this
number went up to almost 400, 67% of which were merger cases.  An internal document, adopted in 1998, had
provided for the uniformity of concepts and had defined, in fairly broad terms, a procedure for analysis.
However, until the beginning of 1999, no comprehensive and detailed merger guidelines had been drafted.

The absence of merger guidelines had two main negative effects on the economic analysis.  Firstly, a lack of
"robustness", to borrow from the econometric terminology, was observed, as the analysis varied greatly
according to the individual analyst working on the case.  Secondly, the absence of merger guidelines made it
difficult to guarantee the consistency of the analyses with sound economic principles.  The lack of robustness
and consistency were significant obstacles to attaining isonomy amongst actors in the private sector and
transparency in the antitrust intervention, raising business uncertainty and litigation costs.

In early 1999, a discussion began, within the Secretariat, about the drafting of “Guidelines for the Economic
Analysis of Mergers”.  The draft document drew on analogous ones existing in the United States, Australia and
Canada, and was adapted to the specificities of the Brazilian market.  After a number of meetings within the
Secretariat, with government bodies - CADE, SDE and the regulatory agencies - with the private sector and
after a period of public consultation through the Internet, the final document was set up.

The Guidelines for the Economic Analysis of Mergers highlights the importance of the trade-off between
competition and economic efficiency implicit in rule-of-reason analysis defining an objective five-step
procedure for analysis.  It considers separately the capacity to exercise market power and the conditions which
allow its effective exercise.  It also considers separately the possibilities of unilateral and coordinated exercise
of market power.  The steps for analysis defined in the Guidelines are as follows:
- Step I: Definition of the relevant market (using the "hypothetical monopolist" test);
- Step II: Determination of the market-share of the companies which are part of the merger.  Mergers in
which the resultant market share does not generate or increase the capacity of exercising market power,
according to previously defined "safe harbours" , are analysed no further and their approval is recommended.
For those in which the resultant market share does generate or increase the capacity of exercising market power,
the analysis goes on to Step III;
- Step III: Analysis of the probability of exercise of market power.  The Guidelines define sufficient
conditions for the improbability of exercise of market power.  If one of these conditions are verified, the
approval of the merger is recommended.  If none of them is verified, it is presumed that the probability of
exercise of market power exists, and the analysis goes on to Step IV;
- Step IV: Analysis of the economic efficiencies which are generated by the act.  Examples are economies of
scale or scope, reduced transaction costs and the introduction of new technologies.  It is required that the alleged

                                                
1 Coordenador-Geral de Defesa da Concorrência da SEAE-Secretaria de Acompanhamento Econômico, Ministério da Fazenda (Brasília –
Brasil).
2 Assistente da Coordenação-Geral de Defesa da Concorrência da SEAE-Secretaria de Acompanhamento Econômico, Ministério da
Fazenda (Brasília – Brasil).
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efficiencies be specific to the merger, that is, that the merger be the only way of obtaining them within a
reasonable time span;
- Step V: Comparison of costs and benefits of the merger.  When the benefits are greater, in terms of
economic efficiency, than the costs of the merger, in terms of reduced competition, approval is recommended.

The SEAE will recommend approval of mergers which raise economic welfare, and will suggest restrictions or
the denial of mergers which reduce economic welfare.

The Secretariat is certain that the use of this methodology will contribute to the enhancement of antitrust
analysis.   It hopes this methodology will also help to improve technical standards used by other government
bodies involved in antitrust in Brazil.  Greater consistency and robustness of analysis will lead to coherence and
transparency, taking the Brazilian competition policy one more step ahead towards full efficacy.
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GUIA PARA ANÁLISE ECONÔMICA
DE ATOS DE CONCENTRAÇÃO

PARTE I: INTRODUÇÃO E DEFINIÇÕES

Introdução

A legislação brasileira de defesa da concorrência regula os atos de concentração através da Lei nº 8.884/94.1
Segundo o parágrafo 6º do artigo 54, cabe à Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da
Fazenda (SEAE) emitir um Parecer Técnico sobre os Atos de Concentração Econômica (Parecer).2 O parágrafo
1º do artigo 54 da Lei nº 8.884/94 estabelece a razoabilidade, ou a regra da razão, como o princípio básico de
controle dos atos de concentração.

O objetivo do presente Guia para Análise Econômica de Atos de Concentração (Guia) é apresentar os
procedimentos que a SEAE adota para a análise econômica dos atos de concentração.  Estes procedimentos
articulam as principais etapas da análise econômica e procuram ser, na prática, um instrumento de aplicação
econômica do princípio da regra da razão.

O Guia refere-se exclusivamente a atos de concentração, conceito que será definido adiante.   O Guia não se
aplica a outros atos ou contratos que tenham enquadramento legal no caput do artigo 54, como, por exemplo:

•  Acordos explícitos ou tácitos, entre concorrentes do mesmo mercado, referentes a preços, quotas de
produção e distribuição, distribuição geográfica de mercado ou à uniformização das condições de concorrência;
•  Joint-ventures;
•  Acordos ou contratos de distribuição exclusiva; restrição territorial ou fixação de preços de revenda;
•  Práticas de vendas casadas;
•  Práticas de discriminação de preços;
•  Práticas de fixação de preços predatórios; e
•  Outros acordos ou contratos horizontais que não se classifiquem como concentração econômica, no sentido
da definição apresentada adiante neste Guia.

O procedimento apresentado no Guia consiste em orientação para a análise e não tem caráter vinculante.

A SEAE vinha, até o presente momento, baseando suas análises no documento interno “Controle Preventivo dos
Atos Concentradores de Mercados: Conceitos e Diretrizes” elaborado pela própria Secretaria e adotado em
1998.  O presente Guia não altera fundamentalmente o princípio da análise. O procedimento apresentado
mantém o espírito do documento anterior, aprofundando e sistematizando algumas etapas.

Definições

6. Concentração Econômica. Para a finalidade de aplicação dos procedimentos apresentados neste Guia, a
SEAE entenderá por atos de concentração, os atos "que visem a qualquer forma de concentração econômica,
seja através de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade para exercer o controle de
empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou grupo de
empresas resultante em 20% (vinte por cento) de um mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes
tenha registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos
milhões de reais)," em conformidade com o § 3º do artigo 54 da Lei n.º 8.884/94.

                                                
1 A defesa da concorrência no Brasil teve sua origem na lei n° 4.137 de 1962, que previa o controle de condutas infrativas à ordem
econômica e criou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. Em 1991 foi promulgada a Lei de Defesa da Concorrência,
Lei n° 8.158, cujo foco continuou sendo o de controle de condutas. Esta lei introduziu a Secretaria Nacional de Direito Econômico (hoje
Secretaria de Direito Econômico – DDE) do Ministério da Justiça, no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. A Lei n° 8.158/91 foi
submetida pela Lei n° 8.884 de 11 de junho de 1994, o principal diploma legal para a Defesa da Concorrência atualmente. Esta lei
transformou o CADE em autarquia e definiu a competência da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda –
SEAE/MF – para o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. A Lei n° 8.884/94 revogou, ainda, a Lei n° 4.137/62 e a Lei n° 8.002/90.
2 Uma vez recebida da SDE solicitação de parecer e a cópia do processo, a SEAE tem 30 dias para emitir parecer sobre o ato. A contagem
do prazo é interrompida sempre que forem solicitados às empresas documentos ou informações adicionais relativos ao ato. O prazo
permanece suspenso enquanto não for apresentada a resposta.
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7. A SEAE entenderá por fusão o ato por meio do qual dois ou mais agentes econômicos anteriormente
distintos formam um novo agente econômico, deixando de existir como entidades jurídicas distintas.  Serão
consideradas como ostentando efeito semelhante ao de fusão as associações econômicas, formais ou informais,
de agentes distintos, para atuação sob mesma gestão administrativa.

8. A SEAE entenderá por incorporação de empresas a aquisição do controle de um agente econômico por
outro, onde o agente econômico adquirido desaparece como pessoa jurídica mas o adquirente mantém a
identidade jurídica anterior ao ato.

9. A SEAE entenderá por constituição de sociedade para exercer o controle de empresas a união, entre
dois ou mais agentes econômicos, para a constituição de uma terceira pessoa jurídica,  com o objetivo de
exercer, geralmente por meio da compra de ações, influência decisiva sobre uma quarta pessoa jurídica.  As
componentes da sociedade permanecem existindo como pessoas jurídicas distintas.

10. A SEAE entenderá por agrupamento societário qualquer associação de empresas que, 1) por processo de
cooperação ou concentração convencional ou tácito, 2) por aquisição de ações comuns ou especiais, ou 3) pela
formalização de acordos de acionistas, passam a sujeitar-se a direção e objetivos comuns (como expressão de
mesmo poder decisório), ainda que  conservem personalidade e patrimônio próprios.

11. A SEAE entenderá por agente econômico qualquer unidade econômica que execute independentemente
atividades de natureza econômica, isto é, todas as pessoas, físicas ou jurídicas, empresas privadas ou instituições
estatais ou municipais, industriais, comerciantes ou profissionais, entidades lucrativas ou sem fins lucrativos ou
aqueles que, por qualquer motivo, participem como sujeitos ativos na atividade econômica.

12. Quando uma ou mais das empresas em questão pertencem a um grupo econômico, é o grupo como um todo
que deve ser contemplado (considerado como agente econômico) tanto na análise quanto na avaliação da
obrigatoriedade de apresentação do ato.

13. A SEAE entenderá que constituem parte de um mesmo grupo econômico as pessoas jurídicas sob o
controle (influência decisiva) da mesma entidade (outra empresa, conselho, grupo de acionários, etc.).

14. Unidade Econômica.  Uma unidade econômica corresponde a um determinado conjunto de ativos
produtivos cuja utilização gera bens ou serviços com valor comercial. Não existe necessariamente uma relação
unívoca entre uma unidade econômica e uma pessoa jurídica. Uma nova pessoa jurídica pode ou não representar
uma nova unidade econômica. Uma nova pessoa jurídica não representa uma nova unidade econômica quando a
sua criação não implicar uma ampliação correspondente do estoque de ativos produtivos existentes no mercado
em que atua.  De maneira alternativa, a união de agentes numa só pessoa jurídica que tem como objetivo reduzir
a capacidade de produção de um ou do conjunto dos agentes não eqüivale à constituição de um agente
econômico.

15. Controle.  Considera-se controle a titularidade e o exercício dos direitos de sócio que asseguram, de modo
contínuo, a supremacia nas deliberações da sociedade, decorrente de acordo de votos ou da detenção de ações
especiais. Há minoria qualificada quando a participação minoritária proporciona direitos específicos inerentes
como, por exemplo, o direito de voto no caso de detenção de ações ordinárias.  Outros direitos e fatos podem
conceder controle ao acionista minoritário na determinação da estratégia competitiva da empresa, isto é, em
decisões como a nomeação de mais da metade dos membros do conselho de administração ou a direção das
atividades e a determinação da política comercial da entidade.

16. Das definições de concentração econômica, agente econômico, unidade econômica e
controle, depreende-se que não são atos de concentração:
•  transações efetuadas dentro de um mesmo grupo, não sendo alterado o controle acionário;
•  casos em que nem a empresa adquirente nem seu grupo participavam, antes do ato, do mercado relevante
definido nem de mercados acima ou abaixo daquele na cadeia produtiva, nem de outros mercados no qual atua a
adquirida ou seu grupo.
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PARTE II:            PROCEDIMENTOS PARA A ANÁLISE ECONÔMICA DOS ATOS DE
CONCENTRAÇÃO

17. Nesta segunda Parte estão esquematicamente resumidos 4 cenários básicos em termos dos efeitos de
um ato de concentração sobre o bem-estar econômico. Três entre os quatro são cenários em que os atos de
concentração não reduzem o bem-estar e devem, por isso, obter um parecer favorável da SEAE.  No
quarto cenário, o ato de concentração reduz o bem-estar econômico e deve obter da SEAE um parecer
desfavorável à sua aprovação ou favorável com algum condicionante.

18. À medida que seja possível, os pareceres econômicos emitidos pela SEAE deverão apresentar uma
conclusão correspondente a algum destes quatro cenários. Em particular, os pareceres desfavoráveis
deverão demonstrar que os efeitos sobre o bem-estar econômico do ato de concentração analisado não
encontram correspondência com nenhum dos outros três cenários considerados. Quando a conclusão
apresentada não corresponder a nenhum dos quatro cenários, o parecer deverá explicitar as razões para
tal especificidade.

19. Os procedimentos apresentados neste documento são mais diretamente aplicáveis às fusões horizontais de
produtores, isto é, concentrações que envolvem agentes econômicos provedores ou distribuidores de bens ou
serviços que são competidores entre si. Não obstante, os princípios lógicos reunidos nesses Procedimentos
podem ser utilizados, com a devida adaptação, também em casos de concentração que envolvem agentes
econômicos consumidores de um mesmo bem ou serviço. Nestes casos, os quatro cenários, uma vez
devidamente adaptados, deverão continuar a ser utilizados como referência básica para as conclusões do parecer.

20. Os procedimentos apresentados neste documento também podem ser utilizados para casos de
concentrações verticais e agrupamentos que não envolvem controle.3 É possível, entretanto, que o conjunto de
temas articulados nestes Procedimentos não seja suficiente para examinar a totalidade das questões que o ato
apresentado envolva. Nestes casos, os quatro cenários básicos apresentados não serão necessariamente utilizados
como referência básica do parecer, cabendo a extensão da análise na direção considerada necessária pelo técnico
responsável.

21. Para obter as informações necessárias para cada etapa da análise, a SEAE recorrerá às empresas
participantes da concentração, através dos questionários apresentados no final do documento.4

22. O restante deste documento está organizado em cinco seções. A próxima seção apresenta a Visão Geral
sobre o procedimento de análise econômica dos atos de concentração, onde são descritas as cinco etapas de
análise a serem desenvolvidas em seguida. A Etapa I consiste na definição do Mercado Relevante. A Etapa II
investiga a existência de controle sobre uma Parcela Substancial de Mercado. A Etapa III examina as
condições para o Exercício de Poder de Mercado. A Etapa IV discute os Benefícios Econômicos que podem
ser gerados pelas concentrações econômicas. A Etapa V avalia os efeitos líquidos do ato de concentração.

Visão Geral

23. A defesa da concorrência não é um fim em si, mas um meio para se criar uma economia eficiente.  Em uma
economia eficiente os consumidores dispõem da maior variedade de produtos pelos menores preços possíveis.
Em tal contexto, os indivíduos desfrutam de um nível máximo de bem-estar econômico. O objetivo da defesa da
concorrência é promover um nível máximo de bem-estar econômico para a economia brasileira.

24. Os atos de concentração entre agentes econômicos ensejam, potencialmente, efeitos positivos e negativos
sobre o bem-estar econômico. As concentrações podem, ao diminuir o número de participantes no mercado,
facilitar a adoção de condutas anticompetitivas que reduzem o nível de bem-estar econômico (aumento de
preços, redução da qualidade, diminuição da variedade ou redução das inovações). Os atos de concentração
podem, entretanto, na medida que proporcionem vantagens competitivas para as empresas participantes

                                                
3Uma concentração vertical é uma concentração que envolve empresas que operam em distintos, mas complementares, níveis da cadeia de
produção e/ou distribuição. Uma conglomeração é uma concentração que envolve empresas que operam em distintos, e não
complementares, níveis da atividade econômica.
4 Para maiores informações sobre os questionários, favor remeter-se à introdução dos mesmos.
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(economias de escala, economias de escopo e redução dos custos de transação, entre outros), aumentar o bem-
estar econômico.

25. Nesse contexto, não é possível definir, a princípio, se concentrações econômicas afetam positiva ou
negativamente o bem-estar. Para saber qual o efeito de um ato de concentração sobre o bem-estar econômico, é
necessária a análise específica dos efeitos do ato em questão. A compreensão de que os atos de concentração
envolvem potencialmente efeitos negativos e positivos para o bem-estar econômico e que, por isso, não podem
ser per se aprovados ou reprovados, encontra-se consagrada na legislação brasileira de defesa da concorrência
pela exigência de aplicação do princípio da regra da razão na avaliação da legalidade de cada ato.

26. Critério Geral. O exercício de poder de mercado reduz o bem-estar econômico (é um custo econômico),
enquanto os eventuais incrementos de produtividade, melhorias na qualidade, maior diversidade de produtos,
entre outros possíveis efeitos da concentração, aumentam o bem-estar econômico (são um benefício econômico).
Estabelece-se como critério básico para a emissão de um conceito favorável pela SEAE que a concentração
tenha um efeito líquido não negativo sobre o bem-estar econômico. As concentrações que reduzam a eficiência
da economia não receberão parecer favorável da SEAE.

27. Efeito Líquido Não Negativo. Não reduzem o bem-estar econômico, isto é, geram um efeito líquido não
negativo, as concentrações:

(a) que não gerarem o controle de uma parcela de mercado suficientemente alta; ou
(b) que gerarem o controle parcela de mercado substancialmente elevada em um mercado em que a
probabilidade de exercício do poder de mercado seja nula ou “praticamente nula”; ou
que gerarem o controle parcela de mercado substancialmente elevada em um mercado em que a probabilidade de
exercício do poder de mercado não seja nula ou “praticamente nula", mas cujos efeitos negativos, derivados da
possibilidade de exercício do poder de mercado, sejam inferiores aos incrementos de bem-estar gerados pela
concentração.

28. Exercício do Poder de Mercado. Exercício do poder de mercado consiste no ato de uma empresa
unilateralmente, ou de um grupo de empresas coordenadamente, aumentar os preços (ou reduzir quantidades),
diminuir a qualidade ou a variedade dos produtos ou serviços, ou ainda, reduzir as inovações com relação aos
níveis que vigorariam sob condições de concorrência irrestrita, por um período razoável de tempo, com a
finalidade de aumentar seus lucros.5

29. Parcela de Mercado Suficientemente Alta. Uma vez definido propriamente o mercado relevante, uma
empresa que não controle uma parcela suficientemente alta desse mercado não é capaz de provocar variações
nos preços (nas quantidades) por um período razoável de tempo com a finalidade de aumentar seus lucros. Por
isso, as concentrações que não proporcionarem para a empresa concentrada o controle de uma parcela de
mercado suficientemente alta não gerarão custos econômicos.  A existência de parcela de mercado
suficientemente alta é uma condição necessária para que uma concentração gere custos econômicos.

30. A Decisão de Exercer o Poder de Mercado.  O controle pela empresa concentrada de uma parcela de
mercado suficientemente alta é uma condição necessária mas não é uma condição suficiente para que a empresa
decida exercer o poder de mercado de que desfruta. Uma condição complementar é que existam condições no
mercado que tornem a adoção de uma conduta anticompetitiva lucrativa.6 Nos casos opostos, a adoção de tais
condutas simplesmente não é economicamente atrativa e a empresa, ainda que possa desviar suas condutas de
seus níveis competitivos, prefere não fazê-lo.

31. Variáveis.  Para determinar se existem condições suficientes para que o poder de mercado seja exercido
unilateralmente pela empresa, ou coordenadamente por um grupo de empresas, a SEAE procederá à análise de
quatro variáveis principais:

                                                
5 Por simplicidade expositiva, a partir deste ponto, apenas o aumento de preços, dentre as possíveis formas de expressão do exercício de
poder de mercado, será considerada.
6 Em outras palavras, é necessário que a curva de demanda residual seja suficientemente inelástica: quando a demanda residual é
suficientemente inelástica, a adoção de condutas anticompetitivas é lucrativa.  A noção de lucratividade se refere ao conceito de lucro
econômico e não contábil. Lucros econômicos podem ser definidos como a diferença entre as receitas e os custos, incluindo na definição de
custos econômicos o custo de oportunidade do capital investido.
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(a)  Importações;
(b)  Entrada;
(c)  Efetividade da rivalidade; e
(d)  Outros fatores que favorecem a coordenação de decisões.

32. Condições.  A SEAE deduzirá que existe uma probabilidade de exercício unilateral do poder de mercado
“praticamente nula” quando pelo menos uma das seguintes condições estiverem presentes:
(a)  as importações forem um antídoto efetivo contra o exercício do poder de mercado;
(b)  a entrada for “fácil e suficiente”; ou
(c)  existirem outros competidores efetivos no mercado.

33. Ao contrário, quando nenhuma dessas condições estiver presente, concluir-se-á que não existe uma
“probabilidade praticamente nula” de que o poder de mercado seja exercido unilateralmente.7

34. Condição Adicional.  Não obstante, para que a probabilidade de exercício coordenado do poder de
mercado não seja considerada “praticamente nula” é necessário que as condições expressas no item 32 sejam
cumpridas e que, adicionalmente, existam no mercado “outros fatores que favoreçam a coordenação de
decisões” .

35. Nexo Causal.  A SEAE não concluirá, do controle de uma parcela de mercado suficientemente alta e da
existência de condições que favoreçam o exercício de poder de mercado, que a concentração é a causa de
qualquer destas circunstâncias. Para chegar a esta conclusão, a SEAE buscará um “nexo causal” entre a
concentração e o controle de parcela de mercado suficientemente elevada ou entre a concentração e a existência
de condições que favoreçam o exercício de poder de mercado. Sem este “nexo causal” a SEAE não poderá
concluir que a concentração é a causa do possível efeito líquido negativo associado ao exercício de poder de
mercado.

36. Efeitos sobre a economia como um todo.  Para avaliar os efeitos líquidos da concentração, além do
mercado em que o ato ocorre, a SEAE poderá considerar os efeitos sobre os demais mercados da economia (a
economia como um todo). É possível, portanto, que a SEAE conclua que os efeitos líquidos de uma
concentração sejam negativos para a economia como um todo, ainda que sejam nulos ou positivos no âmbito do
mercado em que ocorre.

37. Benefícios econômicos.  São benefícios econômicos da concentração, melhorias nas condições de
produção, distribuição e consumo de bens e serviços que sejam gerados por este ato, que não podem ser obtidos
de outra maneira (“eficiências específicas” da fusão) e sejam persistentes a longo prazo.

•  O procedimento adotado pela SEAE para a análise econômica das concentrações constará, em resumo, de
cinco etapas principais:
•  Etapa I :  Definição de mercado relevante
•  Etapa II:  Determinação da parcela de mercado sob controle das empresas concentradas. Os atos que não
gerarem o controle de uma parcela de mercado suficientemente alta obterão parecer favorável da SEAE, sendo
dispensável a continuação da análise. Os demais serão objeto de análise nas etapas subseqüentes.
•  Etapa III: Exame da probabilidade de exercício de poder de mercado. Quando a probabilidade de exercício
de poder de mercado é “praticamente nula”, a concentração receberá conceito favorável. Quando a
probabilidade do exercício de poder de mercado não é “praticamente nula”, a concentração será objeto de
investigação na Etapa IV.
•  Etapa IV: Exame dos benefícios econômicos gerados pelo Ato.
•  Etapa V: Avaliação da relação entre custos e benefícios derivados da concentração e emissão do conceito
final. Quando os benefícios forem superiores aos custos (efeito líquido não-negativo), a SEAE emitirá um
conceito favorável à concentração. Quando os benefícios forem inferiores aos custos, a SEAE proibirá a
concentração ou condicionará sua aprovação à adoção de medidas que considere necessárias.

                                                
7 A ausência de uma das condições estabelecidas no item 32 não será razão para que a SEAE conclua que a demanda não é elástica e que a
probabilidade de exercício de poder de mercado não será “praticamente nula”. Por outro lado, cada uma das condições pode ser suficiente
para que se considere que a demanda é elástica e, em conseqüência, se considere que a probabilidade de exercício de poder de mercado é
“praticamente nula”.
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38. A Figura A ilustra o procedimento de tomada de decisões da SEAE. A Figura B ilustra, em maior detalhe,
a Etapa III.

39. O procedimento para determinar o mercado relevante está explicado nos itens 40 a 44. Os critérios para
definir se um ato de concentração gera parcela substancial de mercado estão definidos no item 48. O
procedimento para determinar as condições de exercício de poder de mercado está detalhado nos itens 51 a 82.
O procedimento para se determinar os benefícios econômicos de uma concentração está detalhado no itens 83 a
102.

Figura A :
As Etapas de Análise Econômica dos Atos de Concentração

e as Possíveis Conclusões Correspondentes

ETAPA I Definição do Mercado Relevante


ETAPA II Parcela do Mercado Substancial   NÃO  % de mercado <20% e C4w75%
C4≥ 47% e % de mercado <10%

→Parecer favorável


SIM


ETAPA III Exercício do poder de mercado é

provável (Probabilidade de
exercício de poder de mercado

não é praticamente nula)

  NÃO  Ver detalhe na Figura B →Parecer favorável


SIM


ETAPA IV Eficiências


ETAPA V Custos do exercício de poder de

mercado são maiores que as
eficiências geradas

  NÃO  →Parecer favorável


SIM

↓
Parecer negativo



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

BRASIL BOLETIM LATINO AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

37

Figura B :
Detalhe da Etapa III – Exercício de Poder de Mercado

As importações são um antídoto
efetivo contra o exercício do

poder de mercado ?
  SIM 

A probabilidade de exercício de poder de
mercado é “praticamente nula”


NÃO


A entrada é «fácil» e

«suficiente»?
  SIM  A probabilidade de exercício de poder de

mercado é “praticamente nula”


NÃO


Existem competidores efectivos
no mercado?

  SIM  A probabilidade de exercício de poder de
mercado é “praticamente nula”


NÃO


A probabilidade de exercício
UNILATERAL de Poder de

mercado NÃO é «praticamente
nula»

Existem condições para a
coordenação de decisões?   NÃO 

A probabilidade de exercício
COORDENADO de poder de mercado é
“praticamente nula”


SIM


A probabilidade de exercício

COORDENADO de poder de
mercado NÃO é «praticamente

nula»

Etapa I: Definição do Mercado Relevante

40. A definição de um mercado é o processo de identificação do conjunto de agentes econômicos
(consumidores  e produtores) que efetivamente limitam as decisões referentes a preços e quantidades da empresa
concentrada. Dentro dos limites de um mercado, a reação dos consumidores e produtores a mudanças nos preços
relativos - o grau de substituição entre os produtos ou fontes de produtores - é maior do que fora destes limites.
O teste do “monopolista hipotético”, descrito adiante, é o instrumental analítico utilizado para a aferição do grau
de substituibilidade entre bens ou serviços e, como tal, para a definição do mercado relevante.

41. Definição.  O mercado relevante se determinará em termos dos produtos e serviços (de agora em diante
simplesmente produtos) que o compõem (dimensão do produto) e da área geográfica para qual a venda destes
produtos é economicamente viável (dimensão geográfica). Segundo o teste do “monopolista hipotético”, o
mercado relevante é definido como o menor grupo de produtos e a menor área geográfica necessários para que
um suposto monopolista esteja em condições de impor um “pequeno porém significativo e não transitório”
aumento de preços.

42. Procedimento.  O teste do “monopolista hipotético” consiste em considerar, para um conjunto de produtos
e área específicos, começando com os bens produzidos e vendidos pelas empresas que estão se concentrando e
com a extensão territorial em que estas empresas atuam, qual seria o resultado final de um “pequeno porém
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significativo e não transitório” aumento dos preços para um suposto monopolista destes bens nesta área. Se a
resposta é que a redução das vendas seria suficiente para fazer com que o suposto monopolista não considere o
aumento de preços rentável, então a SEAE  acrescentará o produto que é o mais próximo substituto do produto
da empresa concentrada e a região de onde provém a produção que é a melhor substituta da produção da
empresa em questão à definição original de mercado relevante. O exercício é, em seguida, repetido com
referência a este novo mercado e assim sucessivamente, até o ponto em que seja identificado um grupo de
produtos e um conjunto de localidades para o qual seja economicamente interessante, para um suposto
monopolista, impor um “pequeno porém significativo e não transitório aumento” dos preços. O primeiro grupo
de produtos e localidades identificado segundo este procedimento será o menor grupo de produtos e localidades
necessário para que um suposto monopolista esteja em condições de impor um “pequeno porém significativo e
não transitório” aumento dos preços, sendo por isso, a definição de mercado relevante. 8

43. Um suposto monopolista está em condições de impor um “pequeno porém significativo e não transitório”
aumento de preço quando os consumidores não puderem desviar uma parcela significativa da demanda para bens
substitutos ou bens provenientes de outra região. Os conjuntos de produtos e áreas geográficas que um hipotético
monopolista deve controlar para que possa impor um “pequeno porém significativo e não transitório aumento”
dos preços determinam, respectivamente, a dimensão do produto e a dimensão geográfica do mercado
relevante.9

44. O efeito de um “pequeno porém significativo e não transitório aumento” de preços para o monopolista
hipotético, depende da reação dos consumidores. Esta reação, por sua vez, é função da propensão com que os
consumidores estejam dispostos a desviar sua demanda a um produto substituto ou a um produto idêntico
oriundo de outra área, como resposta a um “pequeno porém significativo e não transitório” aumento de preço.
Para examinar a possibilidade de os consumidores desviarem sua demanda a produtos substitutos de uma mesma
região e para produtos idênticos porém de uma área distinta, a SEAE considerará os seguintes fatores:
•  características físicas dos produtos;
•  propriedades comerciais dos produtos;
•  evolução dos preços relativos e das quantidades vendidas;10

•  tempo e os custos envolvidos com a decisão de consumir produtos substitutos;
•  tempo e os custos envolvidos com a decisão de consumir produtos idênticos provenientes de outras áreas; e
•  evidências de que os consumidores desviarão sua demanda ou levarão em conta a possibilidade de desviá-la
em função de mudanças nos preços relativos ou em outras variáveis de competição (comportamento passado dos
consumidores).

Etapa II: Determinação da Parcela de Mercado

45. Em um mercado em que a oferta de cada empresa é suficientemente pequena em relação à oferta total da
indústria, nenhuma empresa ou grupo de empresas tem, unilateral ou coordenadamente, capacidade de mudar
suas condutas (alterar preços, quantidades, qualidade, variedade ou inovação), ou seja, exercer poder de
mercado, porque os consumidores responderiam a tal ato desviando a totalidade de suas compras para as
empresas rivais.

46. Quando a oferta de uma empresa ou de um grupo de empresas é suficientemente alta em relação à oferta
total no mercado relevante, ou seja, quando a empresa ou o grupo detêm "parcela suficientemente alta do
mercado relevante", terão, unilateral ou coordenadamente, a capacidade de mudar suas condutas em relação às
que prevaleceriam sob condições de concorrência irrestrita porque as empresas rivais existentes não têm
capacidade para atender parte substantiva da demanda.  Nesses casos, a empresa ou o grupo terão parcela
suficientemente alta do mercado relevante para exercer poder de mercado.
                                                
8 Para finalidades de aplicação do procedimento anterior, a SEAE adotará como referência de um “pequeno porém significativo e não
transitório aumento” de preço o aumento de 5%, 10% ou 15%, a juízo do técnico, por um período não inferior a um ano.
9 Por razões metodológicas, os efeitos da existência de produtores potencialmente rivais (a entrada) sobre as decisões da empresa
concentrada serão investigadas na Etapa III.
10 Além de consultas à empresa concentrada, seus competidores e consumidores, outro procedimento que pode ser adotado, especialmente
como ponto de partida, para a definição de mercado relevante é a utilização de dados sobre a evolução dos preços relativos e das
quantidades vendidas para teste de correlação estatística. De certo, este instrumental, especialmente quando é aplicado exclusivamente à
variável preços (a informação geralmente disponível), é utilizado com bastante freqüência. Todavia, seus resultados devem ser interpretados
com bastante reserva uma vez que conclusões mais definitivas dependeriam do comportamento da variável quantidade, uma informação
raramente disponível.
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47. Assim, uma concentração terá como resultado  a capacidade de exercício, unilateral ou coordenado, de
poder de mercado quando gera o controle de uma parcela suficientemente alta de mercado relevante.

48. Critérios. Os critérios para identificar se a concentração gera o controle de parcela de mercado
suficientemente alta são os seguintes:
(a)  A SEAE considerará que uma concentração gera o controle de parcela de
mercado suficientemente alta para viabilizar o exercício unilateral do poder de mercado sempre que resultar em
uma participação igual ou superior a 20% do mercado relevante;

(b)  A SEAE considerará que uma concentração gera o controle de parcela de
mercado suficientemente alta para viabilizar o exercício coordenado de poder de mercado sempre que:
•  a concentração fizer com que a soma da participação de mercado das quatro maiores empresas (C4) seja
igual ou superior a 75% ; e
•  a participação da empresa  concentrada for igual ou superior a 10% do mercado relevante.

49. Procedimento.  O mercado relevante, para efeito do cálculo da parcela de mercado, será calculado como o
consumo aparente dos produtos incluídos na definição de mercado relevante feita na Etapa I.11 Serão
consideradas empresas participantes do mercado os produtores atuais, isto é, empresas que efetivamente
produzem ou vendem no mercado relevante.12  Serão utilizados dados anuais, a menos que existam evidências de
que este período de tempo seja pouco representativo do funcionamento do mercado.  Nesse último caso, podem
ser considerados períodos mais longos. Os dados podem ser referentes à capacidade produtiva, ao volume de
vendas ou ao valor das vendas, de acordo com o que seja mais adequado para indicar as condições de
competição no mercado relevante:
•  Indicadores baseados na capacidade de produção podem ser mais adequados para mercados de produtos
homogêneos, para os quais a capacidade produtiva é uma variável chave de competição;
•  Indicadores baseados no valor das vendas podem ser mais adequados para mercados de produtos
diferenciados, uma vez que reflete melhor a fidelidade dos consumidores à marca da empresa e o acesso da
empresa à rede de distribuidores, variáveis chave da competição neste mercado.

50. Exceções.  Em geral, quando nenhum dos critérios estabelecidos no item 48 for atingido, a SEAE
considerará que a concentração não gera o controle de parcela de mercado suficientemente alta e concluirá a
análise, emitindo parecer favorável. Em circunstâncias especiais, contudo, a SEAE poderá seguir com o
processo de análise econômica da concentração, ainda que os critérios não tenham sido alcançados. São
exemplos destas circunstâncias:
(a)  os casos de concentrações verticais. Ainda que não aumente o grau de concentração no mercado relevante, a
verticalização poderá aumentar a capacidade de exercício de poder de mercado caso se constitua em uma
barreira elevada à entrada ou se facilitar a coordenação de decisões. Para avaliar a capacidade de exercício de
poder de mercado nesses casos, a SEAE pode considerar necessário prosseguir para a Etapa III;
(b)  os casos de agrupamentos entre competidores que permitam ao comprador o acesso aos órgãos de
administração de uma ou mais empresas rivais e às respectivas políticas empresariais.  Nestes casos, ainda que o
grau de concentração no mercado relevante não seja necessariamente alterado por esta transação, a facilidade de
participar do conselho diretor de empresas rivais reduz os custos de coordenar as decisões e pode aumentar a
capacidade de exercício de poder de mercado. Para avaliar esta possibilidade, a  SEAE pode considerar
necessário prosseguir para a Etapa III; e
(c)  os casos de agrupamentos entre empresas em diferentes posições na cadeia produtiva que permitam ao
comprador o acesso aos órgãos de administração da empresa e à determinação de sua política empresarial.
Nestes casos, os riscos são análogos, ainda que em menor proporção, àqueles apontados no item anterior e, uma
vez mais, pode ser de interesse da SEAE continuar com a análise na Etapa III.

                                                
11 Consumo aparente = produção total + importações - exportações.  Importações e exportações referem-se à dimensão geográfica do
mercado relevante.  Somente no caso em que a dimensão geográfica for igual ao mercado nacional é que os dados agregados das contas
nacionais serão um substituto perfeito para essa informação.
12 Se julgar conveniente, a SEAE poderá considerar como participantes do mercado os produtores potenciais de curto prazo, isto é,
empresas que não produzem mas que podem passar a produzir em resposta a um “pequeno porém significativo e não transitório aumento”
dos preços, em um período não superior a um ano e sem a necessidade de realizar significativos custos de entrada ou de saída.  Serão
considerados significativos os custos de entrada ou de saída que não podem ser cobertos em um período igual ou inferior a um ano a contar
do início da oferta do produto.
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Etapa III: Condições para o Exercício de Poder de Mercado

51. O fato de uma concentração exceder os parâmetros estabelecidos no item 48 não significa necessariamente
que a empresa concentrada exercerá unilateralmente seu poder de mercado ou que as empresas coordenarão suas
decisões. Nesta seção são apresentados os fatores que afetam a probabilidade de exercício de poder de mercado
bem como as condições suficientes, associadas a cada um dos fatores, para que o poder de mercado não seja
exercido.

52. Importações.  As importações e a possibilidade de importar são fatores que inibem o exercício do poder de
mercado, unilateral ou coordenado, das empresas concentradas.13 Quanto maior é a participação das importações
e/ou a possibilidade de importar, menor a probabilidade de que o poder de mercado seja exercido. Um volume
reduzido de importações não necessariamente é suficiente para permitir o exercício de poder de mercado quando
existir a possibilidade de que as importações aumentem, em quantidade e num prazo razoáveis, em resposta a um
aumento dos preços domésticos.14

53. A SEAE considerará o período de um ano e importações equivalentes a pelo menos 30% do valor de
consumo aparente como razoáveis indícios de que a disciplina imposta pelas importações é suficiente para evitar
o exercício de poder substancial de mercado por parte das empresas que estão se concentrando.

54. A participação das importações pode ser inferida a partir da relação entre o valor das importações e o valor
do consumo aparente, calculados com base na definição de mercado relevante. A possibilidade de importar pode
ser inferida com base em:
•  informações de que os produtos importados tenham exercido uma disciplina
efetiva nos preços domésticos;
•  grau de estabilidade cambial;
•  as tarifas de importações atuais e futuras;
•  os custos de internalização dos importados (transporte, portos etc.);
•  a existência de barreiras não-tarifárias;
•  a natureza do produtos (acabados ou não);
•  as preferências dos consumidores;
•  a elasticidade da oferta de importações.

55. Para investigar a elasticidade das importações, a SEAE buscará informações sobre barreiras à entrada na
atividade de importação, tais como: os custos de distribuição; o grau de dependência da importação em relação
aos produtores locais (o grau de coordenação de decisões entre produtores e importadores); a existência de
contratos de exclusividade entre importadores locais e empresas estrangeiras; e a capacidade dos importadores
para acomodar incrementos nas importações sem a necessidade de investir em novos ativos físicos.

56. Entrada.   A possibilidade de entrada de novos competidores no mercado é outro fator que inibe o
exercício de poder de mercado, unilateral ou coordenado, das empresas concentradas.15 A probabilidade de
exercício do poder de mercado será considerada “praticamente nula” quando a entrada for “fácil” e “suficiente”.
Para a análise das condições de  entrada, a SEAE levará em conta as atitudes que uma empresa hipotética que
deseje entrar no mercado deverá adotar. Nesta etapa, a SEAE não necessita identificar uma empresa que tenha

                                                
13 As importações e a possibilidade de importar são fatores que inibem o exercício do poder de mercado, unilateral ou coordenado, das
empresas concentradas tanto em mercados de produtos homogêneos como de produtos diferenciados. A disciplina exercida em mercados de
produtos diferenciados é, naturalmente, inferior àquela exercida em mercados de produtos homogêneos, porém, as importações devem ser
consideradas como um fator relevante em ambos os casos. Mercados de produtos homogêneos são aqueles em que as empresas são
principalmente distinguidas por seus custos e/ou capacidade de produção e não pelas particularidades de seu produto. Mercados de
produtos diferenciados são aqueles em que as empresas são principalmente diferenciadas por seus produtos (marcas) e não por sua
capacidade de produção ou custo.
14 Neste sentido, é importante considerar a que preço a oferta de importados se torna elástica.  Se este preço é significativamente maior que
o preço do mercado competitivo, haverá espaço para a empresa concentrada exercer seu poder de mercado até o ponto em que seu preço
seja equivalente ao preço de importação, ainda que a possibilidade de importar seja substantiva.
15 A possibilidade de entrada de novos competidores inibe o exercício de poder de mercado, unilateral ou coordenado, das empresas
concentradas tanto em mercados de produtos homogêneos como de produtos diferenciados. Naturalmente, a disciplina exercida pela
possibilidade de entrada é maior em mercados de produtos homogêneos do que em mercados de produtos diferenciados. Ainda assim, é um
fator que deve ser considerado em qualquer dos casos.
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intenção real de entrar no mercado mas tampouco pode basear-se  em uma empresa hipotética que não guarde
similaridade com os potenciais entrantes.  Exemplos de novas empresas entrando no mercado nos últimos 5 anos
podem ser utilizados como evidência sobre as condições de entrada, desde que não existam indícios de que o
exemplo já não seja representativo das condições de entrada na indústria no momento em que a análise está
sendo realizada.

57. Facilidade de entrada.  A entrada será considerada “fácil” quando tiver uma alta probabilidade de ocorrer
em um período de tempo razoável. A entrada não será considerada “fácil” quando, como resultado de controle
das empresas instaladas, fatores de produção, tangíveis ou intangíveis, não estiverem adequadamente disponíveis
para que os entrantes esgotem todas as oportunidades de venda ou para que possam fazê-lo dentro de prazo
razoável.

58. Entrada suficiente.  A entrada será considerada suficiente quando permitir que todas as oportunidades de
venda sejam adequadamente exploradas pelos entrantes em potencial.

59. Prazo Razoável.  A SEAE considerará, em geral, um prazo de tempo razoável o período de 2 (dois) anos.
Neste prazo se incluem todas as etapas necessárias à entrada no mercado, tais como, planejamento, desenho do
produto, estudo de mercado, obtenção de licenças e permissões, construção e operação da planta, promoção e
distribuição do produto.

60. Entrada Provável.  A SEAE considerará a entrada provável quando for economicamente lucrativa a
preços pré-concentração e quando estes preços puderem ser assegurados pelo possível entrante.  Os preços não
poderão ser assegurados pelo possível entrante quando o incremento mínimo da oferta provocado pela empresa
entrante for suficiente para causar uma redução dos preços do mercado. Em outras palavras, a entrada é provável
quando as escalas mínimas viáveis são inferiores às oportunidades de venda no mercado a preços pré-
concentração.

61. Oportunidade de Vendas.  Oportunidades de vendas são parcelas de mercado potencialmente disponíveis
aos entrantes. Oportunidades de vendas para as empresas entrantes incluem:
•  a restrição da produção derivada do exercício de poder de mercado pelas empresas estabelecidas;
•  a redução da oferta das empresas instaladas como reação à entrada;
•  a capacidade da empresa entrante de apropriar-se de parte do mercado das empresas instaladas; e
•  a capacidade do entrante de capturar uma parcela significativa de crescimento de mercado.

62. EMV.  Escalas Mínimas Viáveis (EMV) são o menor nível de vendas anuais, medido a preços pré-
concentração, que o entrante potencial deve obter para que seu capital seja adequadamente remunerado. A
remuneração adequada de capital eqüivale à rentabilidade que o volume de recursos investidos na entrada
poderia obter em uma aplicação correspondente no mercado financeiro, ajustada ao risco do setor em que se
vislumbra a entrada. O capital investido no setor eqüivale ao total de gastos que uma empresa deve realizar para
instalar-se no mercado, realizar um ciclo de produção e estar em condições de vender seu produto.

63. Barreiras à Entrada.  Quanto mais elevadas as barreiras à entrada em um mercado, maiores são as EMV
necessárias para viabilizar a entrada neste mercado. Assim, para cada oportunidade de venda, quanto mais
elevadas as barreiras à entrada, menor é a probabilidade de entrada de novas empresas no mercado.16

Igualmente, quanto mais elevadas as barreiras à entrada, menor a probabilidade de que a entrada não seja
suficiente. Por isso, as análises do efeito da entrada sobre as condições de competição em um mercado requer o
exame das extensões das barreiras à entrada neste mercado.

64. Definições.  Barreiras à entrada podem ser definidas como qualquer fator em um mercado que ponha um
potencial competidor eficiente em desvantagem com relação aos agentes econômicos estabelecidos. Os seguintes
fatores constituem importantes barreiras à entrada:
(a)  custos;
(b)  barreiras legais ou regulatórias;
(c)  recursos de propriedade das empresas instaladas;

                                                
16 Note-se que não é necessário  que a fusão aumente as barreiras à entrada e sim que a fusão ocorra em um mercado caracterizado por
elevadas barreiras à entrada.
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(d)  economias de escala e/ou de escopo;
(e)  o grau de integração da cadeia produtiva;
(f)  fidelidade dos consumidores às marcas estabelecidas; e
(g)  a ameaça de reação dos competidores instalados.

65. Custos afundados (sunk costs) são custos que não podem ser recuperados quando a empresa decide sair do
mercado. A extensão dos sunk-costs depende principalmente:
•  do grau de especificidade do uso do capital;
•  da existência de mercados para máquinas e equipamentos usados;
•  da existência de mercado para o aluguel de bens de capital;
•  de volume de investimentos necessários para garantir a distribuição do produto (gastos com promoção,
publicidade e formação da rede de distribuidores).

66. As barreiras legais e regulatórias são exigências criadas pelo governo para a instalação e funcionamento de
uma empresa, tais como as licenças comerciais. As barreiras legais podem representar, na prática, um
incremento nos custos afundados, quando sua superação implicar custos elevados ou quando puderem
simplesmente excluir a possibilidade de entrada para um determinado conjunto de agentes.

67. Os recursos de propriedade das empresas instaladas podem ser insumos de produção, exclusividade de uso
da rede de distribuidores ou patentes.

68. As economias de escala são economias físicas de insumos derivados do aumento do volume de produção
final. As economias de escopo são economias derivadas da produção conjunta de dois ou mais bens.17 Os efeitos
das economias de escala e escopo sobre as condições de entrada dependem, entre outros:
•  das escalas mínimas eficientes;
•  do aumento nos custos associados à escalas sub-ótimas; e
•  do crescimento do mercado.

69. O grau de integração da cadeia produtiva pode ser uma barreira à entrada na medida que aumenta os custos
afundados das entrantes potenciais. Os custos afundados aumentam à medida que a única opção de entrada para
um entrante potencial gera, uma vez concluída a fusão, a verticalização, aumentando os custos de entrada. Outra
maneira por meio da qual a verticalização pode constituir-se em barreira à entrada é quando a concentração
envolve um entrante potencial, isto é, uma empresa que se apresentava como potencial competidor no mercado.

70. A fidelidade dos consumidores a marcas estabelecidas tende a ser maior em mercados em que as estratégias
de diferenciação do produto são uma das principais variáveis de competição. Para gerar fidelidade a seus
produtos, a empresa entrante deve realizar gastos em publicidade que se convertem em custos afundados do
investimento.

71. A ameaça de reação por parte das empresas instaladas é uma barreira à entrada na medida que estas
empresas sejam capazes de baixar seus preços a níveis inferiores aos vigentes antes da concentração e mantê-los
nesses níveis por no mínimo um ano.

72. Efetividade da rivalidade.  A efetividade da competição entre a empresa concentrada e seus rivais pode
converter para pouco provável o exercício de poder substancial de mercado ainda que as importações não sejam
expressivas e a entrada não seja “fácil” nem suficiente. Este pode ser o caso quando as empresas estabelecidas
adotam condutas agressivas para aumentar sua participação no mercado. Os parágrafos seguintes identificam três
das maneiras através das quais uma concentração pode reduzir a efetividade da rivalidade entre empresas
instaladas em um mercado.

73. Em mercados de produtos homogêneos, a probabilidade de o poder substancial de mercado ser exercido
unilateralmente pela empresa concentrada aumenta à medida que uma parcela significativa de seus consumidores
não possa desviar suas compras para provedores concorrentes. Este será o caso quando as empresas restantes no
mercado não puderem aumentar suficientemente as quantidades ofertadas em um prazo de tempo razoável. A

                                                
17 Para uma definição mais extensa de economias de escala e de escopo ver,  respectivamente, os itens 88 a 91.
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SEAE considerará que as empresas restantes não poderão expandir suficientemente a oferta, em um prazo de
tempo razoável, quando operarem a plena capacidade e não for economicamente viável expandir a produção em
um prazo não superior a dois anos, ou quando a operação da capacidade ociosa existente implicar custos maiores
que a operação do nível de ocupação existente.

74. Em mercados de produtos diferenciados, a probabilidade do poder substancial de mercado ser exercido
unilateralmente pela empresa concentrada aumenta à medida que uma parcela significativa de seus consumidores
não possa desviar suas compras para os provedores de produtos substitutos. Este será o caso quando parcela
expressiva dos consumidores considerar os produtos ofertados pelas empresas concentradas como primeira e
segunda escolhas e quando as opções seguintes não forem substitutos próximos. O grau de substituição é menor
quando as características técnicas dos produtos são bastante rígidas, quando a marca do produto é o principal
fator de decisão do consumidor, ou quando as informações sobre as distintas combinações de preço e qualidade
disponíveis no mercado são de difícil compreensão.18

75. Em casos de verticalização, a probabilidade do poder substancial de mercado ser exercido unilateralmente
pela empresa concentrada aumenta à medida que a concentração possibilite o aumento de custos dos rivais ou a
redução artificial de seus preços, diminuindo a efetividade da rivalidade no mercado. Para avaliar a possibilidade
de a verticalização reduzir a rivalidade efetiva, a SEAE considerará:
(a)  até que ponto os rivais estão verticalizados; e
(b)  até que ponto o insumo (quando a concentração envolve um provedor) ou o
canal de distribuição (quando a concentração envolve um distribuidor) são essenciais para os competidores da
empresa concentrada.

76. Outras condições para o exercício coordenado do poder de mercado.  Além dos aspectos mencionados
nos itens 57 a 80, existem outros fatores que afetam a probabilidade de que as empresas em um mercado
exerçam coordenadamente seu poder substancial de mercado.  Estes fatores melhoram as condições de
coordenação de condutas e de supervisão ou sanção de regras.

77. As condições para a coordenação de decisões entre agentes participantes são maiores quando:
(a)  existem poucas empresas no mercado; quando os produtos e/ou as empresas são homogêneas;
(b)  informações relevantes sobre os competidores estão disponíveis;
(c)  existem condutas empresariais que, ainda que embora necessariamente ilegais, restringem a rivalidade das
empresas.

78. As condições para a coordenação explícita de decisões são maiores em casos em que as empresas já se
envolveram nesta classe de conduta ou já estiveram subordinadas a políticas públicas que incentivem esta classe
de conduta (tais como o controle de preços) no passado recente.19 A aquisição de um competidor que
anteriormente adotava condutas agressivas de competição pelos seus rivais também facilita a coordenação de
decisões.

79. A possibilidade de supervisão das condutas convencionadas por um grupo de empresas é maior quando as
condições de demanda e de produção são estáveis, quando informações sobre as práticas comerciais entre
competidores estão disponíveis e quando os agentes envolvidos têm pouco incentivo para desviar-se do acordo
estabelecido. A estabilidade das condições da oferta e da demanda tornam mais visíveis os desvios de conduta
dos membros do acordo, enquanto a disponibilidade de informações torna menos viável a realização de
transações secretas que se desviem do acordo convencionado. Os agentes econômicos têm pouco incentivo para
desviar-se do acordo estabelecido quando os custos marginais são relativamente inelásticos, os custos fixos são
relativamente baixos e as transações mais freqüentes da empresa são na forma de pequenas quantidades.

80. A verticalização, especialmente quando envolve o controle de canais de distribuição e a simplificação do
monitoramento dos preços de venda, pode facilitar a supervisão do cumprimento do acordo por parte das

                                                
18 Note que, quando as empresas concentradas controlam o primeiro e o segundo substitutos (e os demais não são substitutos próximos), um
aumento de preços do principal produto, que desviaria a demanda para o produto dois, não diminui a receita total da empresa fusionada,
mas poderia diminuir os lucros da empresa ainda antes da fusão.
19 A coordenação de preços não precisa ser perfeita (completa) para prejudicar o consumidor.
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empresas produtoras.20

81. As condições de sanção dos participantes que não cumprem o acordo dependem das mesmas variáveis
expressas no item 79.

82. O agrupamento, na medida que facilita o intercâmbio de informações, aumenta as condições de supervisão
da colusão.

Etapa IV:  Benefícios Econômicos ("Eficiências")

83. O fato de a probabilidade do exercício de poder de mercado não ser “praticamente nula” não implica que a
concentração reduza o bem-estar da economia brasileira. Para avaliar o efeito líquido da concentração sobre a
economia brasileira é necessário comparar os custos econômicos com os potenciais benefícios derivados do ato.
Nesta seção apresentam-se os fatores que podem ser considerados benefícios econômicos derivados do ato de
concentração.

84. Benefícios do ato.  São considerados benefícios econômicos das concentrações os incrementos do bem-
estar econômico gerados pelo ato e que não podem ser gerados de outra forma (eficiências específicas da
concentração).  Não serão consideradas eficiências específicas da concentração aquelas que podem ser
alcançadas, em um período inferior a 2 (dois) anos, através de alternativas praticamente viáveis que envolvem
menores riscos para a concorrência.

85. Verificação.  Os incrementos de eficiência são difíceis de se verificar e quantificar, em parte porque as
informações necessárias se referem a eventos futuros. Em particular, incrementos de eficiência projetados, ainda
que com razoável boa fé, podem não se concretizar.  Por isso, a SEAE só considerará como eficiências
específicas da concentração aquelas cuja magnitude e possibilidade de ocorrência podem ser verificadas por
meios razoáveis; para as quais as causas (como) e o momento em que serão obtidas (quando) estejam
razoavelmente especificados. As eficiências não serão consideradas quando forem estabelecidas vagamente,
quando forem especulativas ou quando não puderem ser verificadas por meios razoáveis.

86. Exclusão.  Não serão consideradas eficiências os ganhos pecuniários decorrentes de aumento de parcela de
mercado ou de qualquer ato que represente uma transferência de receitas entre agentes econômicos.

87. As eficiências específicas à concentração econômica podem se dar sob a forma de economias de escala, de
escopo, da redução dos custos de transação, da introdução de uma tecnologia mais produtiva, de apropriação de
externalidades positivas ou eliminação de externalidades negativas; e da geração de um poder de mercado
compensatório.

88. Economias de Escala.  As economias de escala são reduções nos custos médios derivados da expansão da
quantidade produzida, a preços dados de insumos. Os custos médios podem diminuir, entre outros fatores,
porque:
(a)  os custos fixos são uma parcela substantiva dos custos totais;
(b)  a produtividade do trabalho aumenta;
(c)  a produtividade do capital aumenta; e
(d)  propriedades físicas do equipamento ou propriedades dos processos produtivos podem gerar economias.

89. Custos fixos são custos que não dependem da quantidade produzida, tais como custos de inicialização
(start up costs). Quando a produção aumenta, os custos fixos médios diminuem, reduzindo os custos médios de
produção. Quando os custos fixos são uma parte significativa dos custos médios, a concentração da produção
causada pela concentração proporciona importantes reduções nos custos médios da empresa concentrada.

90. A produtividade do trabalho é a relação entre a quantidade final de produto gerada e a quantidade de
trabalho necessária para gerá-la. A produtividade do trabalho pode aumentar quando o aumento da produção
numa empresa permitir a especialização de uma linha de produção ou a ocorrência de economias de
aprendizagem (learning economies).

                                                
20 A aquisição de um distribuidor agressivo também pode facilitar a colusão dos produtores na medida em que elimina o incentivo ao não
cumprimento do acordo representado pela oportunidade de conquistar a demanda deste distribuidor.
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91. Economias de Escopo.  As economias de escopo são reduções nos custos médios derivados da produção
conjunta de bens distintos, a preços dados de insumos. Os custos médios podem diminuir, entre outros fatores,
porque:
(a)  insumos comuns aos distintos bens são melhor aproveitados por uma só empresa que por várias;
(b)  recursos de distribuição e comercialização (venda e mercado) são melhor aproveitados por uma só empresa
que por várias.

92. Economias de Custos de Transação.  As economias nos custos de transação são reduções nos custos
médios de produção derivadas da eliminação de gastos, associados à transação com provedores ou
distribuidores, que não se expressam nos preços acordados entre as partes. As economias dos custos de transação
são mais significativas em mercados em que os custos de transação tendem a ser maiores.

93. Os custos de transação tendem a ser maiores quando:
(a)  os custos de elaborar e aplicar um contrato são elevados; e
(b)  quando o custo de busca do insumo é alto.

94. Os contratos podem ser difíceis de elaborar ou de aplicar quando as características do produto respondem a
exigências técnicas bastante precisas e as condições de mercado mudam freqüentemente. Como todo contrato é
limitado em termos das contingências futuras que pode prever, estas características do produto e do mercado
aumentam a possibilidade de que uma das partes envolvidas no contrato adote condutas oportunistas contra as
demais, elevando os custos de renegociação dos contratos ante novas contingências (custos de transação).23

95. Os custos de busca do insumo são altos quando as características do produto respondem a exigências
técnicas precisas, quando as condições de mercado mudam freqüentemente e/ou quando as informações
relevantes para a busca são vendidas. Quanto maior o grau de especificação do insumo, maior a dificuldade de
obter provedores substitutos. Quanto mais se alterarem as condições de mercado, maior é a necessidade de busca
de provedor mais eficiente.

96. Igualmente, quando as informações são consideradas um produto, a concentração externa de um provedor
de informações, normalmente a opção mais econômica, pode envolver problemas de risco moral.24 A incidência
de risco moral eleva os custos de obtenção de informação e conseqüentemente os custos médios de
fabricação/desenvolvimento/distribuição de um produto. Evitar o risco moral, convertendo a busca de
informações em uma atividade interna da empresa (o que caracteriza uma verticalização), reduz os custos da
empresa e pode ser considerado um incremento de eficiência econômica específico da concentração.

97. Introdução de uma nova tecnologia.  A introdução de uma nova tecnologia pode assumir diferentes
formas. Por exemplo, tornar viável o lançamento de um novo produto (introdução de uma nova tecnologia de
produto) pode ser considerado um incremento de eficiência específico da concentração. Igualmente, tornar
viável a introdução de tecnologias de produção que requerem escalas mínimas elevadas pode ser considerado um
incremento de eficiência econômica específico da concentração.

98. Também se pode considerar que houve uma melhoria tecnológica específica à concentração quando a
compra de uma empresa envolver a substituição de uma equipe de administradores ineficazes por outra capaz de
viabilizar o aumento da produtividade da empresa.

99. Externalidades.  As externalidades são efeitos, sobre uma terceira parte, derivadas de uma transação
econômica sobre a qual a terceira parte não tem controle. Externalidades positivas são efeitos que aumentam o
bem-estar  desta terceira parte (por exemplo, reduzindo os custos de produção),  enquanto externalidades
negativas são efeitos que reduzem o bem-estar (por exemplo, aumentando os custos de produção). A geração de
externalidades positivas, a eliminação de externalidades negativas e a apropriação de externalidades podem ser
consideradas eficiências específicas da concentração.

100. A apropriação de externalidades positivas pelas empresas concentradas aumenta a eficiência dos
mercados. São exemplos de efeitos deste tipo:
(a)  a apropriação de spill-overs tecnológicos;
(b)  a racionalização da oferta em setores caracterizados por problemas de excesso de capacidade instalada; e
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(c)  a disponibilização de mais e melhores informações para os consumidores de modo a subsidiar o processo de
tomada de decisões.

101. Ainda que as externalidades negativas sejam bastante freqüentes, é importante considerar que diferentes
opções de políticas públicas estão disponíveis para tratar do tema e que, portanto, a autorização de uma fusão
não necessariamente é a melhor forma de eliminá-las do ponto de vista do bem-estar econômico. Por isso, ao
considerar o argumento de que a eliminação de externalidades negativas é um incremento de eficiência
específica da concentração, a SEAE estará particularmente atenta à possibilidade de obter o mesmo efeito
através de outras políticas públicas. Somente nos casos em que não existam medidas de políticas públicas
alternativas para tratar o tema é que a SEAE considerará que a eliminação de externalidades negativas é um
incremento de eficiência específico da concentração.

102. Poder de mercado compensatório.  Se o aumento da capacidade de exercício de poder de mercado da
empresa concentrada pode contribuir para reduzir a capacidade de exercício de poder de mercado no mercado de
insumos (deslocando, por exemplo, os preços dos insumos, que antes da concentração estivessem distorcidos,
até seus níveis competitivos), a SEAE considerará este evento um aumento do bem-estar econômico.

Etapa V: Avaliação do Efeito da Ato sobre o Bem-Estar

103. Para que um ato que gere controle de parcela substancial de mercado (Etapa II), em um mercado em que
existam condições de exercício de poder de mercado (Etapa III) possa ser aprovado com base nos benefícios
(eficiências) que gera (Etapa IV), é necessário que o efeito líquido do ato sobre o bem-estar econômico da
sociedade seja não negativo, ou seja,  que não haja uma redução no excedente total (soma dos excedentes do
produtor e do consumidor).

104. A SEAE procurará basear sua avaliação sobre os efeitos líquidos do ato de concentração em estimações
quantitativas, quando estas forem disponíveis ou factíveis dentro dos limites de recursos próprios à execução de
um parecer. Quando estimações quantitativas não forem disponíveis ou não forem factíveis, o técnico
apresentará suas conclusões com base em uma avaliação qualitativa desses efeitos.
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4.3.1. Protocolo de Defesa da Concorrência no MERCOSUL. Análise comparativa com as regras do Tratado da
Comunidade Europeia
5. Conclusão

Bibliografia
Abreviaturas utilizadas

1. Introdução.

O estudo da defesa da concorrência encontra larga história, doutrina e jurisprudência no Direito antitrust
americano e no direito comunitário. Procuramos aqui analisar os seus principais institutos e fundamentos sob a
perspectiva da experiência européia, e ainda a sua importância para a efetiva implantação e manutenção do
mercado comum. Esta experiência é de fundamental importância para o sucesso do Mercosul «Mercado Comum
do Cone Sul», mas não apenas à nível de simples repetição dos procedimentos que foram adotados, e sim através
dos seu estudo, buscar as soluções que melhor se adaptariam à realidade sul-americana.

Atualmente, o  Mercosul passa por uma fase especial, especialmente no que se refere ao seu aspecto
institucional, existindo alguns problemas para que haja  a consolidação de um real mercado comum. É preciso
que passe a funcionar não apenas como um processo de cooperação, mas sim como um processo integrativo. O
que existe hoje, não é ainda o que se buscava, mas apenas uma união aduaneira imperfeita, que entretanto
provocou um aumento real e significativo nas trocas intracomerciais entre os Estados Partes, que sequer eram
imaginadas anteriormente. Em 16 de dezembro de 1996 foi aprovado em Fortaleza o Protocolo de Defesa da
Concorrência no Mercosul, através da Decisão do GMC de nº 18/96. Trata-se de passo de vital importância, e
indispensável para a implantação do mercado comum, como demonstra a experiência européia, ainda mais
quando se sabe que em Estados Partes como o Paraguai  e Uruguai simplesmente inexiste, à nível nacional, o
tratamento direcionado da matéria.

2. Breves noções de concorrência.

Inicialmente é importante  que se clarifique o significado do que seja a concorrência, para que se possa
compreender a sua importância para a consolidação de um mercado comum.

Como fenômeno econômico, a concorrência suscitou muitas teorias para explicá-la2, sem muito êxito3.

A noção tradicional de concorrência pressupõe uma ação desenvolvida por um grande número de competidores,
atuando livremente no mercado de um mesmo produto, de maneira que a oferta e a procura provenham de
compradores ou de vendedores, cuja igualdade de condições os impeça de influir, de modo permanente ou
duradouro, no preço dos bens ou serviços4.

                                                
2Ver grande desenvolvimento acerca das teorias que tentam explicar a concorrência sob o aspecto econômico em ISABEL VAZ, Direito
Econômico da Concorrência, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1993, págs. 19/51.
3ISABEL VAZ,  ob.cit, pág. 45, a respeito dos entendimentos contemporâneos acerca da matéria, citando dois autores franceses,  deduz o
seguinte: “Por mais valiosas que tenham sido as contribuições dos cientistas no campo específico da concorrência, ‘a ciência econômica
não domina ainda o conceito nem a teoria da concorrência’. Esta frase de François Perroux, dita há quase trinta anos, é repetida em obra
recente, por Roger Le Moal, indicando a modéstia do progresso neste campo.
Para Le Moal, uma das razões da estagnação da Ciência Econômica no estudo da concorrência seria a desconsideração da importância dos
‘meios de concorrência’. Além de permitirem a delimitação do ‘domínio’ da concorrência, os meios concorrenciais possuem como caráter
fundamental a ‘originalidade’ e como efeito essencial o ‘poder atrativo sobre a clientela’. Desde que tais meios são postos em ação,
prossegue o autor citado, cria-se entre o agente econômico e o público uma relação de clientela, condição necessária para a existência de
uma atividade concorrencial. Mas esta condição, por si só, não basta, acrescenta ele. A teoria clássica exige ainda, segundo Le Moal, uma
superposição bastante perfeita das relações de clientela. É o que exprime a regra da identidade das atividades fundada sobre a comparação
dos produtos ou das produções.
Esta última condição, a única examinada pela doutrina e pela jurisprudência, segundo Le Moal, não contempla o papel autônomo
desempenhado pelos meios de concorrência. A concepção tradicional é incapaz, aduz o autor citado, de oferecer um critério geral da
situação concorrencial, em razão do papel essencial e primordial que desempenha nesta concepção o ‘produto’, prejuízo dos meios da
concorrência, os únicos, entretanto, suscetíveis de atrair clientela. Estes é que são os instrumentos postos à disposição do produtor para
conquistar as preferências dos consumidores, levando-os a optar pelas suas mercadorias e assegurando-lhe, na competição, uma posição de
destaque no mercado.
4ISABEL VAZ, ob. cit., pág.27.
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Ocorre que a concorrência em tais moldes, que seria a pura ou perfeita,5 não existe, quer seja em função de
intervenções estatais para garantir o exercício da livre concorrência (apesar do paradoxo que tal situação possa
induzir o pensamento do leitor), quer seja em razão da conveniência da existência de  monopólios em alguns
setores6 7, e ainda na existência de acordos que restringem a entrada de novos operadores no mercado.

Por outro lado,  verifica-se que o fenômeno, no decorrer do tempo, vem modificando invariavelmente as suas
feições, pois “...embora a concepção clássica de concorrência perfeita venha sofrendo as naturais influências e
conformações decorrentes das diretrizes político-econômicas, da extrema mobilidade, aperfeiçoamento e
sofisticação dos fenômenos econômicos.  Às modificações e à proliferação de novos produtos  e serviços,
tendentes a satisfazer os desejos diversificados dos consumidores, devem ser acrescidos os ‘meios’ utilizados
pelas empresas para atrair a clientela. Já não é apenas o preço do produto que funciona como atrativo. A ‘forma’
pela qual a tecnologia o ‘apresenta’ ao consumidor, por meio das mais sofisticadas técnicas publicitárias
constitui um fator ainda não suficientemente analisado enquanto ‘meio concorrencial’, acrescentando novos
elementos à teoria da concorrência”8.

Admite-se portanto a noção de concorrência praticável ou workable, ou seja, a que permite o acesso das
empresas ao mercado, oferecendo bens e serviços, mas sujeitas a um determinado controle estatal, através de
regras jurídicas que previnam o mercado, e reprimam as condutas tanto públicas como privadas capazes de
desvirtuá-lo9. A busca destas condições constitui força indispensável para a consolidação do mercado comum,
aumento da qualidade dos bens e serviços disponíveis para os consumidores, melhoria da qualidade de vida dos
cidadãos do espaço comunitário, propósitos estes também buscados pelo Mercosul10.

3. Direito Comunitário da Concorrência.

3.1. Diretrizes básicas. Política comunitária de Defesa da Concorrência.

A política comunitária em defesa da concorrência  encontra as suas diretrizes básicas no art. 3º, alínea g 11 e no
art. 3º - A, 1º12, ambos do  Tratado da  Comunidade Européia. As  regras de aplicação estão definidas

                                                
5VELLOSO DA SILVEIRA, Defesa da Concorrência no Mercosul - Acordos entre empresas, abuso de posição dominante e  concentrações,
Ed. Ltr, São Paulo, 1998, págs. 56/57 apresenta as quatro condições para o conceito de concorrência perfeita, que seriam “um grande
número de compradores e vendedores, agindo independentemente,  de modo que nenhum possa afetar isoladamente o preço do mercado; a
homogeneidade dos produtos oferecidos, a perfeita informação no mercado e o livre acesso de qualquer empresa à produção do bem”.
6 Apesar do movimento de privatização  ocorrer em todo o mundo, a manutenção de determinados monopólios pode vir a ser benéfica para
o consumidor,  sendo esta uma das conclusões apresentadas no XXVI Relatório sobre a Política da Concorrência da Comissão Européia,
Direção-Geral IV, 1996,  em relação aos monopólios estatais, no item 113: “A liberalização dos setores tradicionalmente mantidos em
regime de monopólio constitui uma etapa fundamental para a criação de um verdadeiro mercado interno em beneficio dos consumidores
europeus. A Comissão tem, contudo, consciência do fato de que a organização específica destes setores responde muito frequentemente a
preocupações legítimas de coesão social. É por este motivo que a Comissão vela, nas suas iniciativas de liberalização, pela manutenção dos
objetivos de serviço público, procurando simultaneamente assegurar que os respectivos meios de prossecução não restrinjam a concorrência
e as trocas comerciais para além do estritamente necessário”.
7A Comunicação da CCE de  11.09.96, in JOCE C 281 de 26.9.1996, estabelece que em relação aos monopólios estatais a abordagem deve
ser pragmática, progressiva e adaptada em função das circunstâncias específicas de cada sector.
8ISABEL VAZ, ob. cit., págs. 26/27.
9Cfr. XXVI Relatório sobre a Política da Concorrência, ob. cit.,  pág. 11, esta perspectiva também  é a prevista pela CE, “tratando-se de
uma política estrutural, a política da concorrência, para desempenhar integralmente as suas funções, tem atualmente de acompanhar e
antecipar as evoluções da economia, a fim de garantir o funcionamento eficaz dos mercados, sem constituir um travão injustificado  à sua
execução”.
10Cfr. Preâmbulo do Tratado de Assunção. Neste sentido também VELLOSO DA SILVEIRA, ob. cit., pág. 39, ao afirmar que “o objetivo do
desenvolvimento econômico através da maior eficiência produtiva e comercial exige mais do que a abertura ao livre comércio regional. Este
é na verdade o primeiro passo na busca do crescimento econômico, embora a adoção do livre comércio exija a conjugação de outras
medidas.
Também da adoção da livre circulação de bens, capitais, pessoas e serviços terá um resultado relativo se o mercado comum for dominado
por monopólios, oligopólios e demais formas de trusts. O direito de escolha do consumidor, garantido pela inexistência de tarifas ou quotas,
seria aniquilado no momento em que somente pudesse adquirir o seu produto de uma indústria monopolista e de um distribuidor coligado
com esta. O preço a ser pago seria facilmente manejável, e a qualidade não seria testada pelo confronto com produtos concorrentes”.
 11Cfr. art. 3º, alínea g, TCE: Para alcançar os fins enunciados no art. 2º, a ação da Comunidade implica, nos termos do disposto e segundo
o calendário previsto no presente Tratado:
...
g) Um regime que garanta que a concorrência não seja falseada no mercado interno.
12Cfr. art. 3º-A, 1º, TCE:  Para alcançar  os fins enunciados no Artigo 2º, a ação dos Estados membros e da Comunidade implica, nos
termos do disposto e segundo o calendário previsto no presente Tratado, a adoção de uma política econômica baseada na estreita
coordenação das políticas econômicas dos Estados membros, no mercado interno e na definição de objetivos comuns, e conduzida de
acordo com o princípio de um economia de mercado aberto e de livre concorrência.
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basicamente nos arts. 85 a 94 do mesmo diploma legal, havendo ainda outras legislações  complementares
regulamentando setores específicos, provenientes do Conselho e da Comissão13.

Inexiste definição legal do que seja considerada concorrência em direito comunitário, mas o TJCE, ao interpretar
as normas do Tratado, no exame do caso concreto, tem entendido que “a condição prevista nos artigos 3º e  85º
do Tratado CEE de não falsear a concorrência implica a existência no mercado de uma concorrência eficaz
(workable competition), isto é, de um grau de concorrência necessário para que sejam respeitadas as
exigências fundamentais e alcançados os objetivos do Tratado e, em especial, o estabelecimento de um
mercado único que crie condições análogas às de um mercado interno. Tal exigência reconhece que a natureza
e a medida da concorrência possam variar em função dos produtos ou serviços em causa e da estrutura dos
mercados sectoriais em vista”14.

Este seria o sistema de legislação antitrust  que a doutrina denomina de sistema de abuso. Está em oposição com
o sistema que vigora no Estados Unidos, o da sanção geral da ilicitude. A noção de concorrência para o Direito
Comunitário portanto, irá depender de uma análise em concreto de situação que seja objeto de questionamento,
pois “as restrições à concorrência que o Tratado admite em certas condições, por razões resultantes da
necessidade de conciliar os vários objectivos a prosseguir, encontram nas exigências dos artigos 2º e 3º um
limite para além do qual o enfraquecimento do  jogo da concorrência poderia prejudicar as finalidades do
mercado comum”15. Não obstante, isto não significa que a liberdade total de ação das empresas é permitida, o
que se busca é a consecução do fim visado pela integração, qual seja, a efetivação das liberdades de circulação
de mercadorias, prestação de serviços, de circulação de capitais.

 A concorrência que se é permitida é a denominada efetiva «workable competition»16,  ou seja, aquela que “tem
por finalidade garantir a presença no mercado de um número suficiente de empresas independentes funcionando
em condições adequadas a proporcionar aos consumidores e utilizadores uma razoável possibilidade de
escolha”17.

Verifica-se portanto que o beneficiário das regras sempre é o consumidor18, a quem é proporcionada uma maior
possibilidade de escolha de bens e serviços, com uma maior qualidade, e a  preços mais baixos.

Além disso, observa-se também que através da defesa da concorrência, pretende-se atingir a finalidade  primeira
da União Européia, que é a integração dos mercados nacionais,  progresso técnico e de infra-estrutura,  e o bem
estar social, político e econômico dos países membros19.

                                                
13Cfr. os  principais: Comunicação, de 24 de dezembro de 1962 (auxiliares de comércio), Regulamento nº 19/65/CEE do Conselho, de 2 de
março (Acordos de distribuição - Regulamento base), Regulamento (CEE) nº 1983/83 da Comissão, de 22 de junho de 1983 (Acordos de
venda exclusiva), Regulamento (CEE) nº 1984/83 da Comissão, de 22 de junho de 1983 (Acordos de compra exclusiva), Regulamento
(CEE) nº 2821/71 do Conselho, de 20 de dezembro de 1971 (Acordos de especialização, investigação e desenvolvimento), Regulamento
(CEE) nº 2349/84 da Comissão, de 23 de julho de 1984 (Acordos de licença de patente), Regulamento (CEE) nº 556/89 da Comissão, de 30
de novembro de 1988 (Acordos de investigação e de desenvolvimento); Regulamento (CEE) nº 2349/84 da Comissão, de 23 de julho de
1984 (Acordos de licença de patente); Regulamento (CEE) nº 556/89 da Comissão, de 30 de novembro de 1988 (Acordos de licença de
saber-fazer), Comunicação, de 29 de julho de 1968 (Acordos de cooperação); Comunicação da Comissão, de 3 de setembro de 1986
(Acordos de pequena  importância); Notificação, de 20 de fevereiro de 1990 (Auxílios de pequena importância), Regulamento (CEE) nº
4064/89 do Conselho, de 21 de dezembro de 1989 (Concentração de empresas), Diretiva da Comissão (80/723/CEE), de 25 de Junho de
1980 (Empresas públicas), Regulamento (CEE) nº 812/86 do Conselho, de 14 de março de 1986 (Dumping).
14 Ac. do TJCE, de 22.10.86, Proc. 26/76, Metro SB-Grossmärkte GmbH & Co. KG contra CCE, Col. - TJCE, 1977.
15 Ac. do TJCE, de 21.2.1973,  Proc. 6/72, Europemballage Corporation e Continental Can Company Inc. contra CCE – Col. - TJCE.,
1973.
16 Cfr. ISABEL VAZ,  ob.cit., pág. 100, “Para Raymond Barre, a ‘concorrência efetiva’' implica uma noção dinâmica, em oposição ao modelo
estático tradicional. Ela se estabelece entre firmas de dimensões, de custos, de horizontes diferentes e políticas diversas. Ela tende ao
progresso, isto é, a uma melhoria dos métodos econômicos de produção, a uma diferenciação crescente das qualidades e dos tipos de
produtos e ao desenvolvimento de novos produtos. Ela permite a difusão de benefícios devidos a este progresso, a favor dos clientes (sob
forma de preços baixos) e a favor dos fatores de produção (sob forma de elevação de suas remunerações)”.
17 Cfr. MOTA DE CAMPOS, Direito Comunitário, O Ordenamento Económico, vol. III, 2ª edição, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa,
pág. 491.
18A Comunicação da CCE de 11.09.96, in JO C 281 de 26.9.1996, pág.3, sobre os Serviços de Interesse Geral na Europa, estabelece a
política da defesa da concorrência como um dos fatores importantes para a prosperidade da economia da União, pois “as forças do mercado
permitem uma melhor afectação dos recursos e uma maior eficácia na prestação dos serviços, beneficiando sobretudo o consumidor que
obtém melhor qualidade a menor preço”.
19A  política da defesa da concorrência prevista no art. 3º, “g”, TCE, é um dos instrumentos previstos para a consecução do art. 2º, do
mesmo diploma legal: A Comunidade tem como missão, através da criação de um mercado comum e de uma União Econômica e
Monetária e da aplicação  das políticas ou ações comuns a que se referem os artigos 3º e 3º-A, promover, em toda a Comunidade, o
desenvolvimento sustentável e não inflacionista que respeite o ambiente, um alto grau de convergência dos comportamentos das economias,
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3.2. Sujeitos a quem se destinam as regras da concorrência.

Encontram-se como  destinatários das  regras da concorrência as empresas e os Estados20.

O conceito21 de empresa aqui assume um caráter mais amplo 22 23, e o mais elástico possível, para abranger um
grande número de situações. Não se pode fazer qualquer analogia, ou comparação com as definições encontradas
nos ordenamentos jurídicos nacionais, pois o que se busca sempre é a prossecução  do fim comunitário, qual
seja, um regime que garanta que a concorrência não seja falseada no mercado interno24.

Não se faz necessária a busca de lucro25, nem  tão pouco que seja dotada a empresa de personalidade jurídica. O
que importa apenas é que  haja o “exercício de uma atividade econômica de produção ou de intervenção não
gratuita nas trocas de mercadorias”26.

3.3. Atuação das regras da concorrência.

 Em primeiro lugar, é importante que se defina o seu âmbito de aplicação. Segundo MOTA CAMPOS27, as regras
da concorrência são aplicadas em função dos produtos que são objetos das trocas, da possibilidade de afetação
do comércio inter-comunitário, e da localização das práticas restritivas da concorrência.

Em relação aos produtos, pode-se dizer que as regras se aplicam a grande variedade de bens e  serviços, havendo
algumas categorias que gozam de um tratamento diferenciado, o que não significa a sua exclusão, como por
exemplo a agricultura e os transportes28.

                                                                                                                                                       
um elevado nível de emprego e de proteção social, o aumento do nível e da qualidade de vida, a coesão econômica e social e a solidariedade
entre os Estados membros.
20Retomaremos a análise acerca da aplicabilidade das regras da concorrência aos Estados adiante.
21COUTINHO DE ABREU, Da Empresarialidade ( As Empresas no Direito) , Livraria Almedina, Coimbra, 1996, depois de desenvolver
vários temas ligado ao fenômeno da empresa, no Capítulo V, trata da possibilidade ou não de se definir empresa em um sentido único e
inequívoco, e demonstra a sua inviabilidade, dando como exemplo  o  significado que a empresa assume no  Direito da Concorrência, págs.
286/287: “No âmbito do direito comunitário da concorrência, são empresas os sujeitos jurídicos que exercem uma actividade económica
(ou que estão em condições de exercê-la (empresas potenciais), e têm possibilidade de, em cooperação, restringir a concorrência e afectar as
trocas comerciais entre os Estados-membros (cfr. art. 85º do TCE), ou a possibilidade de, individual ou colectivamente, explorar de forma
abusiva uma posição dominante com afectação do comércio intracomunitário (cfr. art. 86º.7)”.
22Considerou também o TJCE, 6ª Secção, no Ac. de  23.4.1991, Proc. C-41/90 (Klaus Höfner e Fritz Elser/Comissão) que “um serviço
público de emprego que exerça actividades de colocação pode ser considerado empresa para efeitos da aplicação das regras comunitárias da
concorrência, dado que, no âmbito do direito da concorrência, este conceito se aplica independentemente do respectivo estatuto jurídico ou
o modo de funcionamento (financiamento), a qualquer entidade que exerça uma actividade económica”. Este acórdão foi objeto de análise
por COUTINHO DE ABREU, ob. cit., págs. 295/298, que não concordou com esta decisão.
23No entanto, o conceito de empresa em sentido amplo como é reconhecido no Direito Comunitário esbarra em uma dificuldade, quando se
faz necessária proceder uma execução, como a própria Comissão admite, consoante Decisão de 21.12.88 (PVC/89/190/CEE), in  JOCE, l-
74, de 17.3.89, págs. 14 e ss: “Os sujeitos das regras comunitárias da concorrência são empresas, conceito que não se pode confundir com o
de personalidade jurídica para efeito de direito nacional. O termo ‘empresa’ não se encontra definido no Tratado; pode referir-se  a qualquer
entidade envolvida em actividades comerciais, podendo, no caso de um grande grupo industrial, justificar-se, conforme as circunstâncias, a
aplicação de tal termo a uma sociedade-mãe e ou uma filial ou à unidade económica formada pela sociedade-mãe e e pelas filiais.
Apesar do conceito de empresa, enquanto sujeito das regras comunitárias da concorrência, não relevar do direito das sociedades, é
necessário identificar, para efeitos de execução da decisão, uma entidade que possua personalidade jurídica. Haveria grandes dificuldades
relativamente à cobrança de uma coima aplicada em conformidade com o art. 92º do Tratado CEE se a decisão não tivesse como
destinatária uma entidade jurídica. É, por conseguinte, normal no caso de grandes grupos industriais, considerar destinatária da decisão a
sociedade de controlo do grupo ou a sociedade "central", apesar de a própria empresa consistir na unidade formada pela sociedade-mãe e
pelas suas filiais”.
24Art. 3º, g, TCE.
25O TJCE, em acórdão de 16 de novembro de 1995, no Proc. C-244/94 (Fédération française des sociétés d'assurance  e o. contra Ministério
da Agricultura e da Pesca), num pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Conseil d'État francês, sobre a definição de empresa,
entendeu que “Um organismos sem fins lucrativos, que gere um sistema de seguro de velhice destinado a completar um regime de base
obrigatório, instituído pela lei à título facultativo e funcionando dentro dos limites das regras definidas pelo poder regulamentar,
designadamente no que se refere às condições da adesão,  às contribuições e às pretensões, segundo o princípio da capitalização, constitui
uma empresa na acepção dos artigos 85º e segs. do Tratado. Efectivamente, um organismo deste tipo, mesmo que não prossiga uma
finalidade lucrativa e mesmo que o regime que gere contenha determinados elementos de solidariedade, limitados e não comparáveis aos
que caracterizam os regimes obrigatórios de segurança social, exerce uma actividade económica em concorrência com as companhias de
seguro de vida”. Os critérios utilizados pelo TJCE para chegar a tal conclusão foram fundalmentalmente o facto de que a inscrição a este
sistema era facultativa, as prestações funcionavam de acordo com o princípio da capitalização, estando neste o princípio da solidariedade
relativizado, e de alcance limitado.
26Cfr. MOTA CAMPOS, ob. cit., pág. 505.
27 MOTA CAMPOS, ob. cit. págs. 492 e ss.
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As regras aplicam-se ainda a todos os procedimentos/comportamentos das empresas que possa vir a afetar o
comércio entre os Estados membros,29 e ainda os atos praticados pelos Estados30 que também possam produzir
os mesmos efeitos31.

É importante que se ressalte que tais atos ou comportamentos não precisam efetivamente afetar a concorrência,
ou sejam intencionalmente praticados, basta que sejam susceptíveis para tal. É o denominado critério neutro da
aplicação do direito comunitário32. Ainda em relação aos procedimentos passíveis de afetação do mercado
comum, existem os auxílios estatais e os acordos de distribuição, que vão ser abordados mais adiante.

Por último, em relação à localização do efeito anticoncorrencial, da análise do caput dos art. 85º e 86 do TCE,
conclui-se que o critério determinante para o legislador comunitário é o local onde ocorrem os efeitos das
práticas anticoncorrenciais. Importa apenas se existe afetação ou possibilidade de afetação do mercado comum
europeu, não interessando se a sociedade praticante do ato esteja ou não sediada no âmbito da CE33.

3.4. Da aplicabilidade das regras da concorrência.

A legislação34 que rege a defesa concorrência visa regular especialmente  três espécies de situações que
garantam que a concorrência não seja falseada no mercado interno:

3.4.1. Acordos entre empresas, decisões de associações de empresas, práticas concertadas que possam vir a
afetar o comércio entre os Estados membros, ou tenham por objetivo ou efeito impedir, restringir ou falsear a
concorrência no mercado comum (art. 85º, 1º do TCE.).

As diretrizes básicas do que se entende por empresa no Direito Comunitário já foram traçadas35.

                                                                                                                                                       
28 Cfr. XXVI Relatório sobre Política da Concorrência citado, em relação aos auxílios sectoriais existem: a)setores sujeitos a regras
específicas (construção naval, siderurgia, carvão, indústria de automóvel, fibras sintéticas, têxteis/ vestuário, transportes, agricultura/pesca);
b) auxílios horizontais (investigação e desenvolvimento, emprego, ambiente, pequenas e médias empresas, auxílios de emergência e à
reestruturação, bairros urbanos desfavorecidos; c) auxílios com finalidade regional; d) investimentos diretos no estrangeiro.
29Art.85º, caput, TCE: “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 afetar o comércio entre os Estados membros e que
tenham por objetivo ou efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência no mercado comum;
Art.86º, caput, TCE: "É incompatível com o mercado comum e proibido, na medida em que tal seja susceptível de afetar o comércio entre
os Estados membros, o fato de uma ou mais empresas explorarem de forma abusiva uma posição dominante no mercado comum ou numa
parte substancial deste”.
30Art. 92 º, 1, TCE: “Salvo disposição em contrário do presente Tratado, são incompatíveis com o mercado comum, na medida em que
afetem as trocas comerciais entre os Estados membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais,
independentemente da forma que assumam, que falseiam ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas
produções”.
 31MOTA CAMPOS,  ob cit., pág. 494, esclarece que “há «afectação do comércio entre Estados-membros» sempre que uma prática restritiva
da concorrência interfere com vendas, aprovisionamentos ou prestações de serviços interessando a mais de um Estado da Comunidade”. O
TJCE, 5ª Secção, no Ac. de 15.12.1994, Proc. C-250792, entendeu que “um acordo entre empresas, bem como, aliás, uma posição
dominante, para ser susceptível de afectar o comércio entre os Estados-membros deve, com base num conjunto de elementos objectivos de
direito ou  de facto, permitir considerar com um grau de probabilidade suficiente que ele possa exercer uma influência directa ou indirecta,
actual ou potencial, nas correntes de trocas entre Estados-membros, de uma forma que possa prejudicar a realização dos objectivos de um
mercado único entre Estados”.
 32 Cfr. Ac. do TJCE, 5ª Secção,  de 11.7.1989, Proc. 246/86, SC Belasco e o./Comissão: “Para que se possa considerar que uma infracção
às regras da concorrência foi cometida deliberadamente, não é necessário que a empresa tenha tido consciência de violar uma proibição
estabelecida por essas normas; basta que ela não pudesse ignorar que a conduta incriminada tinha por objecto restringir a concorrência”.
33Segundo MOTA CAMPOS, ob.cit., pág. 498,  “foi no Acórdão BÉGUELIN que pela primeira vez o Tribunal Comunitário consagrou o
critério dita da territorialidade objetiva para determinar o campo de aplicação da legislação sobre concorrência: esta é aplicável a qualquer
prática que tenha por efeito uma alteração das condições de concorrência no território da Comunidade e seja qual for a nacionalidade das
empresas que em tal prática participem ou o lugar em que as restrições da concorrência tenham sido acordadas, concertadas ou decididas”.
Da mesma forma, no acórdão de 21.2.1973, proc. 6/72, Europemballage e Continental Can, o TJCE ao analisar a questionabilidade da
competência da Comissão para apreciar o litígio em causa, haja vista ter a operação comercial realizado-se nos Países Baixos, foi claro ao
afirmar que “Uma vez que essa compra afecta as condições do mercado no interior da Comunidade, o direito comunitário é-lhe aplicável.
O facto de a Continental não estar estabelecida no território de um dos Estados-membros da Comunidade não basta para a subtrair à
aplicação desse direito”.
34Estas normas além de portarem primazia sobre as normas dos ordenamentos jurídicos nacionais, dispõem de aplicabilidade direta, pois de
acordo com MOTA CAMPOS,  Direito Comunitário, O Ordenamento Jurídico Comunitário, vol. II,  Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa,
pág. 241: “As razões da aplicabilidade directa do direito comunitário decorrem igualmente da jurisprudência do TJCE segundo o qual o
Tratado CE instituiu uma ordem jurídica própria, concebida como instrumento de integração de Estados participantes que ao concluírem
esse Tratado limitaram os seus direitos soberanos criando um corpo de direito aplicável aos seus súbditos e a eles próprios e que se impõe
às suas jurisdições”.
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Necessário se faz, em primeiro lugar,  que se esclareça o que se entende por acordos entre empresas, decisões de
associações de empresas e práticas concertadas no Direito Comunitário. O fator comum a todos estes
procedimentos seria a existência de um concurso de vontades com intuito anticoncorrencial, mas concursos estes
que manifestam-se de formas diversas. Enquanto que nos acordos entre empresas e nas práticas concertadas
observam-se vontades juridicamente autônomas, tal aspecto já não corresponde à realidade nas decisões de
associações de empresas, onde existe uma vontade coletiva.

Entende-se por associações de empresas qualquer  tipo de reunião de pessoas físicas ou jurídicas, organizadas
em forma societária ou não, mas que mantenham a sua independência e autonomia36, pouco importando
inclusive que as mesmas tenham ou  não personalidade jurídica37. Seria uma forma de cooperação entre as
empresas visando a consecução de um objetivo comum  anticoncorrencial entre elas.

Esta decisão, recomendação, ou qualquer outra forma extrínseca que assuma, para que seja aplicável o art. 85º,
nº 1, do TCE, deve traduzir a fiel intenção desta associação de coordenar o comportamento dos seus membros
no mercado, pouco importando os efeitos concretos daquele determinado comando, desde que o mesmo tenha
por objetivo provocar efeitos anticoncorrenciais38.

Assim como o conceito de empresa, o sentido em que se interpreta o acordo entre empresas adquire uma feição
mais ampla, independentemente da noção que se possa ter no ordenamento jurídico de cada Estado-membro.
Pressupõe uma manifestação de vontade entre duas ou mais empresas39 de se comportarem de determinada
maneira no mercado40. Pode revestir-se de um carácter formal ou não, onde se criam obrigações para as partes,
que não necessitam ser estritamente jurídicas41. Pode-se falar inclusive no gentlemen’s agreement ou
Frühstückskartelle42 43, onde inexiste uma vinculação, ou uma obrigatoriedade legal, mas apenas moral,
comprometendo-se as partes a comportarem-se de determinada forma, visando sempre alguma espécie de
restrição, condicionamento, ou falseamento da concorrência dentro do mercado comum44. Para ser considerado
um acordo sequer é necessário que o mesmo produza efeitos concretos anticoncorrenciais no mercado comum,
basta que seja potencialmente capaz de restringir, emperrar ou falsear o jogo da concorrência45.

                                                                                                                                                       
35Remeta-se ao item 3.2. do presente relatório.
36Tanto para MOTA CAMPOS, ob. cit., pág.506, como para FERREIRA ALVES, Direito da Concorrência nas Comunidades Européias,
Coimbra Ed., Coimbra, 1992,  pág. 48,  para o Direito Comunitário da Concorrência é irrelevante a denominação que esta associação
assuma, podendo manifestar-se sob a forma de sindicatos, confederações, corporações, comitês de cooperação, etc.
37Cfr. Decisão/ CEE de 13/3/69,  in JOCE, L-69, de 20/3/69, e Decisão/CEE,  de 20/12/88,  in JOCE, L-37, de 9/2/89.
38Cfr. O TJCE, no Ac.  de 27.1.1987, Proc. 45/85 (Verband der Sachversicherer e V./Comissão), constitui uma decisão de associação de
empresas para efeitos de aplicabilidade do art. 85º nº 1, do TCE, “uma recomendação adoptada por uma associação de seguradores que
prescreve aos seus membros um aumento geral e linear dos prémios de um determinado sector”.
39 Podendo portanto os acordos serem bilaterais ou multilaterais,  não importando a forma como é designado ou o caráter extrínseco que
possam vir a assumir. Por exemplo no Ac. de 11.1.1990, o Tribunal de Justiça (Sexta Secção), Proc. C-277/87, (Sandoz prodotti
farmaceutici SpA/Comissão), considerou como um acordo, e não um comportamento unilateral, o envio sistemático por um fornecedor aos
seus clientes de faturas com a menção «exportação proibida», quando este envio se insere num conjunto de relações comerciais contínuas
reguladas por um acordo geral preestabelecido, resultante do consentimento dado pelo fornecedor ao estabelecimento de relações
comerciais com cada cliente, previamente a qualquer fornecimento, e da aceitação tácita pelos clientes da linha de conduta adotada pelo
fornecedor a seu respeito, aceitação essa comprovada pela renovação de encomendas em condições idênticas, sem quaisquer protestos.
40 Como por exemplo, quando há convergência de procedimentos entre diversas empresas para alcançar objetivos em matéria de preços e
volumes de vendas., in  Ac. do TPI  (1ª Secção) de 17.12.91, Proc. T-4/89 (Basf Ag/Comissão).
41 Na Decisão de 7.12.1988 no caso Vidro Plano, JOCE L 33, de 4.2.89, a Comissão considerou que um acordo existe a partir do momento
em que as partes chegam a acordo no que diz respeito a uma prática que limita ou é susceptível de limitar a sua liberdade comercial ao
determinar as linhas da sua ação ou da sua abstenção recíproca no mercado. Não é necessária qualquer sanção contratual. Não é necessário
que o acordo seja redigido por escrito (considerando 62).
42 Como na Decisão Quinino, de 16/7/69, in JOCE, L-192, de 5/8/69, onde a Comissão considerou como acordo entre empresas dois
escritos não assinados, mas aos quais as mesmas deram implemento às suas diretivas
43 Cfr. GOLDMAN E LYON-CAEN APUD SOFIA PAIS, O Controlo das Concentrações de Empresas no Direito Comunitário da
Concorrência, Ed. Almedina, Coimbra, 1996, pág. 124, “a questão não merece o relevo que lhe pretendem atribuir. É que, ou os
«gentlemen´s agreements» só exprimem intenções que não são seguidas de efeitos, e como tal não podem ter por objetivo ou por efeito
restringir a concorrência, ou produzem efeitos e nesse caso podem, em princípio, ser proibidos enquanto práticas concertadas”.
44 MOTA DE CAMPOS, ob.cit., pág. 512, apresenta a hipótese de acordos entre associações de empresas, “cf. as decisões comunitárias de
20.10.1972, no caso Chauffage Central, in JOCE L-237 de 29.8.1974, em que a Comissão entendeu que as associações em causa haviam
agido por conta dos seus membros e que os acordos concluídos vinculavam, na realidade, as empresas associadas nas organizações
contratantes”.
45 Neste sentido ver a Decisão Vidro Plano citada anteriormente, onde a Comissão estabeleceu que mesmo que os acordos não tenham sido
integralmente respeitados, tal não significa que não tenham exercido influência sensível sobre o comportamento das empresas. Da mesma
forma o Ac. do TJCE de 30.1.1985, Bureau national interprofessionel du cognac/Guy Clair, em um pedido de decisão prejudicial do
Tribunal de Grande Instância de Saintes, considerando 22, que assim considerou um acordo fixando um preço mínimo para um produto e
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Encontram-se  também proibidos os  acordos horizontais e os verticais46, sendo os primeiros aqueles em que as
empresas encontram-se no mesmo estágio da atividade econômica de produção, e os segundos, aqueles em que
as empresas encontram-se  em estágios diferenciados.

Questão principal que se coloca é acerca da aplicabilidade do art. 85º nº 1 do TCE em relação aos acordos
celebrados no interior de um grupo de empresas47, entre a empresa-mãe e suas filiais, e se este acordo determina
uma conduta anticoncorrencial dentro do mercado comum.

Já se tem como pacífico o entendimento tanto da Comissão, como do TJCE, que as filiais ou empresas-filhas,
apesar de dotadas de personalidade jurídica distinta da sociedade-mãe, não têm autonomia para acordar48. Tal
entendimento deriva da circunstância de que por pertencerem ao mesmo grupo, não estariam em concorrência
entre si próprias, sendo apenas uma mera “repartição de tarefas” para atingir o objectivo último visado pelo
grupo como uma unidade econômico-empresarial (single economic unit)49.

No entanto, se a sociedade-filha celebra um acordo fora do grupo, com uma empresa terceira, nesta hipótese já
passa ela a responder pelos efeitos anticoncorrenciais deste ato. Discute-se então apenas a questão da imputação
da responsabilidade, se seria da sociedade-mãe (se esta lhe determinasse aquela conduta), se a mesma seria
solidária (com a sociedade-controlada) ou individual50.

O conceito de  prática concertada é um pouco mais complicado, pois inexiste uma linha muito clara a dividir
este conceito do que se entende por acordo entre empresas, ou de decisão de associação de empresas. Os autores
justificam a expressa menção à este tipo de procedimento anticoncorrencial “certamente para evitar que as
empresas pudessem iludir as regras da concorrência mediante uma efectiva concertação de procedimentos em
cuja origem não fosse possível detectar a existência de um acordo formal ou de uma decisão de associação de
empresas satisfatoriamente caracterizada”51.

As empresas assumem um comportamento específico, com a finalidade de produzir efeitos anticoncorrenciais no
mercado comum, podendo haver ou não prévia combinação ou decisão de agir daquela forma específica, mas
que inevitavelmente vem a produzir, ou tem grandes possibilidades de vir a falsear, prejudicar, restringir, ou
impedir a concorrência no mercado comum52. São irrelevantes os efeitos das participações individuais das
empresas53.

                                                                                                                                                       
que o transmite para a autoridade pública tendo em vista fixá-lo como preço mínimo e torná-lo obrigatório para os operadores econômicos
que intervêm no mercado em causa, tem por objectivo falsear o jogo da concorrência naquele mercado. O Tribunal terminou ainda por
completar no Proc. Sandoz prodotti farmaceutici SpA já citado que o fato de o fornecedor não ter tomado medidas para fazer respeitar pelos
seus clientes uma cláusula de um contrato que tem por objetivo restringir a concorrência não basta para subtrair essa cláusula à proibição
do art. 85º nº 1 do Tratado.
46 Esta proibição peremptória entretanto já é desde há alguns anos objeto de questionamento e revisões, ex vi, o já referido Livro Verde
Sobre as Restrições Verticais de 1996, e as suas conclusões apresentadas na Comunicação da Comissão relativa à aplicação das regras
comunitárias de concorrência às restrições verticais de 30.9.1998.
47Torna-se irrelevante aqui se discutir sobre o que seriam grupos de empresas, haja vista haver divergências nos ordenamentos jurídicos
nacionais acerca do conceito dos mesmos, interessando apenas a interpretação que é dada pela Comissão e pelo TJCE.
48Assim decidiu o TJCE, em Ac. de 21.01.73, Proc. 6/72 (Europemballage e Continental Can/Comissão): “O reconhecimento de que uma
filial tem personalidade jurídica distinta não basta para afastar a possibilidade de seu comportamento poder ser imputado à sociedade-mãe.
É esse o caso, nomeadamente, quando a filial não determina de forma autônoma o seu comportamento no mercado, antes aplica no
essencial as instruções que lhe são dadas pela sociedade-mãe”.
49ENGRÁCIA ANTUNES, Os Grupos de Sociedades -Estrutura e Organização Jurídica da Empresa Plurissocietária, Livraria Almedina,
Coimbra,1993, ao abordar a questão dos grupos de sociedade no Direito da Concorrência, págs. 153/163, perfilha deste entendimento, pois
para o autor, se  o ato tido como anticoncorrencial (prática concertada ou abuso de posição dominante) foi praticado no âmbito das relações
externas, “então a realidade material do controlo intersocietário deverá primar sobre o princípio da separação das personalidades jurídicas
das sociedades agrupadas: tal comportamento será de imputar à própria sociedade-mãe ou mesmo ao grupo como um todo”. Se foi
praticado no âmbito das relações internas, para ele seria uma “circunstância excludente da natureza anticoncorrencial desse mesmo
comportamento, que será interpretado como uma mera operação de reorganização interna de uma única empresa, sem efeitos para o
mercado e a concorrência”. É o que o autor chama de inter-enterprise conspirancy, pois as normas-jurídico concorrenciais se aplicariam
apenas aos acordos inter-empresariais, e não intra-empresariais.
50Cfr. FERREIRA ALVES, ob. cit., págs. 41/42.
51Cfr. ENGRÁCIA ANTUNES, ob. cit., pág. 513. Para o autor, “normalmente, uma prática concertada é o resultado de um prévio acordo ente
empresas ou de uma decisão de associação de empresas”.
52São alguns exemplos do que foi considerada prática concertada pelo TJCE: a participação em reuniões que tenham por objeto a fixação
de objetivos de preços e volumes de vendas, reuniões em que são trocadas informações entre os concorrentes sobre os preços que pretendam
praticar, sobre os limites de rentabilidade, sobre as limitações dos volumes de vendas que considerem necessárias ou os seus valores de
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Ressalte-se consoante entendimento do Tribunal de 1ª Instância54, “os critérios de coordenação e de cooperação
que permitem definir o conceito de prática concertada devem ser entendidos à luz da concepção inerente às
disposições do Tratado relativas à concorrência e segundo a qual qualquer operador económico deve
determinar de maneira autónoma a política que pretende seguir no mercado comum. Embora esta exigência de
autonomia não exclua o direito dos operadores económicos se adaptarem inteligentemente ao
comportamento verificado ou previsto dos seus concorrentes, opõe-se rigorosamente a qualquer
estabelecimento de contactos, directo ou indirecto, entre tais operadores, que tenha como objecto ou efeito,
quer influenciar no mercado de um concorrente actual ou potencial, quer revelar a um tal concorrente o
comportamento que decidiu ou prevê vir a adoptar do próprio mercado”.

3.4.1.2.Exemplos de procedimentos vedados pelo art. 85º, nº1, do Tratado da CE.

O Art. 85º do Tratado tipifica algumas hipóteses em que estariam caracterizados os acordos, as decisões e as
práticas concertadas que são proibidas, não significando no entanto que seja uma exposição taxativa.

a)Fixar, de forma direta ou indireta, os preços de compra ou de venda, ou quaisquer outras condições de
transação - podem restar prejudicadas as trocas no âmbito do mercado comum, pois tanto a alta de preços como
a baixa excessiva de preços podem servir a um propósito anticoncorrencial.

Um exemplo clássico é o acórdão do TJCE (5ª Secção) de 11.07.1989, Proc. 246/86, SC Belasco e
outros/Comissão, onde a Socieété coopérative des asphalteurs belges Belasco, uma associação de produtores
belgas de revestimentos betuminosos, que tem como principal atividade  a elaboração de normas IBN (Institut
belge de normalisation). Em 1978 os membros desta cooperativa celebraram entre si uma convenção, que dentre
outras cláusulas,  estabelecia a adoção de tarifas e condições de vendas mínimas aplicáveis a todas as empresas
do setor na Bélgica e a proibição de fazer ofertas ou venda de produtos com prejuízo, sendo previstas sanções na
hipótese de descumprimento. Apesar da cooperativa ter alegado que estas decisões não foram postas em prática,
dentre outros argumentos, o TJCE manteve a decisão da Comissão, pois entendeu que "à luz das peças do
processo, deve dizer-se, antes de mais, que as recorrentes não se limitaram a apresentar pedidos colectivos de
aumentos de preços, antes se concertaram quanto à repartição dos aumentos autorizados entre os diferentes
produtos e quanto ao momento oportuno para a sua aplicação. A tabela comum foi, por seu turno, completada
por medidas relativas ao nível de descontos a praticar no mercado. Nestas condições, deve admitir-se que a
adopção da tabela comum tinha por objecto restringir a concorrência em matéria de preços”.

Esta seria a hipótese de um acordo horizontal, pois entre empresas do mesmo estágio de produção. No entanto,
nada impede que também ocorra um acordo vertical, como entendeu o TJCE no Ac. de 28.1.86, Proc. 161/84,
Pronuptia/Comissão, que “o facto de um licenciante comunicar aos licenciados preços indicativos não constitui
uma restrição à concorrência, desde que não exista, entre o licenciante e os licenciados, ou entre estes, uma
prática concertada com vista à aplicação efectiva desses preços”.

b) Limitar ou  controlar a produção, a distribuição, o desenvolvimento técnico ou os investimentos - Seriam
aqueles acordos que, “restringindo a liberdade de desenvolvimento industrial ou comercial das empresas ,
podem impedi-las de atuar, no plano da produção ou da comercialização, em condições adequadas de
proporcionar à economia em geral e aos consumidores em particular as vantagens que normalmente decorrem de
uma economia sã”55.

São limitações que terminam por prejudicar o consumidor, pois deixa de haver no  mercado um maior número
de possibilidades de escolha. Não admite-se também acordos em que uma empresa deixe de explorar uma
invenção, de desenvolver um novo processo tecnológico, ou que haja limitação da produção56.

                                                                                                                                                       
vendas, uma vez que as informações assim comunicadas são necessariamente tomadas em conta pelas empresas participantes para
determinar o seu comportamento no mercado (Cfr. Ac. do TPI, 1ª Secção, de 17.12.1991, Proc. T-4/89, BASF AG/Comissão).
53Cfr. Ac. do TPI,  1ª Secção, de 17.12.1991, proc. T-6/89, (Enichem Anic SpA/Comissão).
54Cfr. acórdão citado na nota 43.
55Cfr. MOTA CAMPOS, ob. cit., pág. 518.
56Admite-se,  no entanto, os Acordos de Especialização, dentro das regras do Regulamento/CCE nº 417/85, de 19.12.84.
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c) Repartir os mercados ou as fontes de abastecimento - Esta é considerada uma das formas mais graves de
atentado à concorrência, pois de forma indireta, ao serem impostas cláusulas territoriais absolutas, essas
assumem o caráter das barreiras internas que o TCE visa abolir57. Encontram-se proibidos tantos os acordos
verticais, como os horizontais.

d) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de prestações equivalentes
colocando-os, por esse fato, em desvantagem na concorrência- este dispositivo legal visa eliminar as  práticas
discriminatórias, sendo exemplos a concessão de preços ou condições contratuais diferenciados, prazos para
pagamento mais alargados.

Ressalte-se apenas que se a prática discriminatória advier de um ato individual, encontra-se fora do âmbito de
aplicabilidade desta norma, podendo vir a configurar, no entanto, a hipótese do art. 86º, do TCE «abuso de
posição dominante». Se este ato individual for fundado na questão da nacionalidade, o dispositivo a ser aplicado
seria o art. 6º, que proíbe qualquer discriminação fundada neste fator.

e) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros contraentes de prestações
suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com os usos comerciais, não tem ligação com o objeto
desses contratos - são os chamados contratos geminados ou copulados pois  possuem cláusula de subordinação
que vinculam a venda de determinada mercadoria ou a prestação de determinado serviço à outro que não tenha
nenhuma pertinência com o objeto do contrato.

3.4.1.3. Sanções para o descumprimento do dispositivo legal.

Da leitura do nº 2, do art. 85º, do TCE, consideram-se nulos os acordos, decisões de empresas e práticas
anticoncorrenciais previstos no nº 1 do mesmo dispositivo legal. Esta nulidade é absoluta, e opera os seus efeitos
ex tunc, ou seja, retroagem para o momento da celebração do acordo, da decisão ou  da prática.

Ressalte-se que a cominação de nulidade pode ser  apenas parcial, se somente determinadas cláusulas forem
portadoras do vício, e estas não sejam determinantes na vontade de contratar.58

3.4.1.4. Hipóteses de inaplicabilidade das disposições do nº 1 do art. 85º, do Tratado.

I - Requisitos:

O nº3, do art. 85º, do TCE prevê duas hipóteses para que os acordos ou qualquer categoria  de acordos entre
empresas, decisões ou qualquer categoria de decisões de associações de empresas e práticas concertadas ou
qualquer categoria de práticas concertadas possam ser admitidos:

a) quando tais procedimentos contribuam para melhorar a produção ou a distribuição dos produtos;
b) quando tais procedimentos promovam o progresso técnico ou econômico.

Ressalte-se que nas duas permissibilidades exige-se que seja reservado aos utilizadores uma parte eqüitativa do
lucro resultante, que não sejam impostas às empresas quaisquer restrições que não sejam indispensáveis à
consecução desses objetivos, e  por último que não seja aberta a possibilidade a tais empresas de eliminar a
concorrência no mercado relativamente a uma parte substancial dos produtos em causa. Estes requisitos devem
estar presentes cumulativamente, sob pena de não ser concedida a isenção buscada pelo interessado.

A análise do preenchimento destas condições é uma das atribuições da Comissão das Comunidade Européias,
justificando-se estas excepções pela probabilidade de produção de efeitos benéficos para o consumidor, e estes
sejam maiores que os prejuízos para as trocas comerciais dentro do mercado comum. No entanto, observe-se que
não se busca a eliminação total da concorrência em relação àquele produto, nem o favorecimento para a
                                                
57COUTINHO DE ABREU,  Aspectos Econômicos da União Européia (Apontamentos a propósito do diálogo UE - Mercosul), pág. 8, diz que
“A permissão de concertações e abusos de poder empresariais possibilitaria a reconstituição de barreiras-fronteiras nacionais e
internacionais”. V. também MOTA CAMPOS, ob. cit., pág. 520.
58Cfr. Ac. do TJCE  de 28.2.1991, Proc. C-234/89, (Delimitis/Comissão): “O facto de o contrato não satisfazer as condições para a
aplicação de uma isenção por categoria não implica necessariamente que o contrato no seu todo esteja ferido de nulidade, na acepção do nº
2 do art. 85º do Tratado. A nulidade apenas se aplica aos elementos do acordo que estejam proibidos pelo nº 1 do artigo 85º. O acordo no
seu todo apenas estará ferido de nulidade quando esses elementos não possam ser separados do próprio acordo (nº 40, p, I-990)”.
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formação de monopólios. Se a Comissão verificar a possibilidade da isenção produzir tais efeitos, não a
concede.

II- Isenções Individuais:

As isenções individuais tem o seu processamento legal estipulado no Regulamento nº 17/62 59,  onde a parte
legitimamente interessada  em beneficiar-se de tais privilégios, tem a obrigação de notificar a Comissão de
acordos entre empresas, decisões de associações de empresas e práticas concertadas60. A decisão da Comissão
pela isenção não é definitiva, é sempre concedida por um período determinado, admitindo-se  a  possibilidade de
sua renovação61. Por último, verifica-se ainda que os efeitos de tal decisão são sempre ex nunc, ou seja, não
retroagem 62.

III – Certificado Negativo:

O Certificado Negativo está previsto no art. 2º, do Regulamento n.º 17/62, e pode ser concedido pela Comissão,
e também  a pedido da parte legitimamente interessada, quando a mesma verifica que em razão dos elementos
apresentados, inexiste razão para intervir naquele acordo entre empresas, decisão de associação de empresas ou
prática concertada63, e por isso requer uma declaração de licitude antecipadamente.

IV – Isenções por categoria:

As isenções por categoria,  dispensam a análise da Comissão, ou decisão individual, e são beneficiadas de uma
“isenção automática – isto é, sem que haja lugar a qualquer processo de prévia notificação e apreciação” 64.
Para isso, necessário se faz que os procedimentos possam ser enquadrados nas diversas situações que foram
objeto de regulamentação especial pelo CCE.

Havia uma recomendação de que  interpretação de tais regulamentos deveria ser feita de forma estrita, pois não
deveria ser possibilitada uma “liberdade” prejudicial ao mercado comum, tendo em vista que tais benefícios
foram instituídos com outras pretensões. como por exemplo se verifica no Ac. do TPI (3ª Secção Alargada) de
8.10.1996, Proc. Apensos T-24/93, T-25/93 e T-28/93, Compagnie maritme belge transports SA e o./Comissão,
onde o Regulamento nº 4056/86, relativo à coordenação ou repartição das viagens ou escalas «entre membros da
conferência», estava a ser utilizada para acordos que tinham como objetivo principal a fixação comum de tarifas.

No entanto, em 21.01.1997, a Comissão adotou o Livro Verde sobre as Restrições Verticais no Âmbito da
Política Comunitária sobre a Concorrência. A instituição do mercado único constitui uma grande oportunidade
para as empresas penetrarem em novos mercados, e um dos instrumentos mais utilizados para atingir esta
finalidade são os acordos. No entanto, todo esse processo apresenta duas faces:

1) Pode auxiliar na penetração em novos mercados à medida em que um fornecedor celebra um contrato com
um distribuidor local;
2) Pode ser utilizado para prosseguir na repartição ao mercado, e excluir novos operadores.

                                                
59 Publicado no JO nº 204/62 de 21.2.62 com as alterações resultantes do Regulamento nº 59 do Conselho de 3.7.62 in JO nº 58/1655 de
10.7.62; do Regulamento nº 118/63 de 5.11.63 in JO nº 162/2696  de 7.11.63; do Regulamento (CEE) nº 2822/71 in JO L-285/49 de
29.12.71 e dos sucessivos atos de adesão.
60 Art. 4º, nº01, do Regulamento nº 17/62.
61 Art. 8º, nºs 1,2,3, do Regulamento nº 17/62.
62 Art. 6º, nº1, do Regulamento nº 17/62.
63 FERREIRA ALVES, ob. cit.,  págs. 96/97 apresenta uma distinção entre decisão por isenção e certificado negativo, onde  ele diz que em
relação ao primeiro, “a Decisão é um acto normativo nos termos do art. 189º. Em qualquer Decisão de isenção a Comissão aprecia os factos
à luz do nº 1 do art. 85º e conclui que a coligação tem efeitos sensíveis no comércio entre Estados-membros. Seguidamente, a Comissão
passa à análise da existência das condições positivas e negativas do nº 3.
Fica já a ideia de que a decisão por isenção só pode ser concedida em relação ao art. 85º e não relativamente à posição dominante referida
no art. 86º”.  Já em relação ao segundo, ele comenta que, “a decisão que concede o certificado negativo, na sua fundamentação, aprecia os
factos, partes no acordo, o mercado, verifica quea restrição da concorrência não é sensível, ou que a coligação não tem por objecto ou por
efeito afectar a concorrência”.
64 Cfr. MOTA CAMPOS, ob. cit., pág. 533.
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Por isso a importância do constante acompanhamento da evolução do mercado, pois os acordos tanto podem
auxiliar positivamente a integração dos mercados, como negativamente. Estão sendo objeto de revisão os
seguintes pontos:

1) Os regulamentos das isenções de categoria que irão caducar no final de 1999;
2) As alterações nos métodos de distribuições;
3) Análise da estrutura do mercado para se verificar o impacto das restrições verticais;
4) Cláusulas individuais: busca de uma maior flexibilidade na sua análise.

Busca-se com isso a conciliação de dois objetivos aparentemente contraditórios: a introdução de uma análise
econômica mais profunda, que permita uma apreensão mais correta da realidade das infrações ao art. 85, 1º,
TCE; e a manutenção de um elevado grau de segurança jurídica a que as empresas aspiram65. Esta revisão
alcançou o seu objetivo final no último mês de setembro, quando a Comissão editou uma nova Comunicação66

em seguimento a este documento, onde apresenta a sua conclusão após a elaboração de estudos, e audição das
sugestões e críticas dos Estados-membros, empresas, associações representativas de empresas e organizações de
consumidores. Verifica-se uma evolução da política da concorrência neste setor, evoluindo de uma análise
rígida, para uma análise que dá mais ênfase aos aspectos econômicos dos acordos, e buscando uma maior
cooperação entre as autoridades comunitárias e tribunais nacionais e a Comissão Européia na aplicação das
regras da concorrência. As principais conclusões que constituem o projeto da nova política são os seguintes:

a) a base são regulamentos de isenção por categoria muito mais vastos, que cubram todas as restrições verticais
relativamente a bens e serviços intermédios e finais, à exceção de um número limitado de restrições inflexíveis;
b) adoção de cláusulas de proibição, ou seja, passa-se a definir não o que é objeto de uma isenção por
categoria, mas justamente o contrário, o que não é objeto do benéficio. A Comissão acredita que com esta
medida afastará o efeito asfixiante do atual sistema;
c) utilização de limiares de quotas de mercado a fim de associar a isenção ao poder de mercado;
d) criação de uma proteção para distinguir os acordos que beneficiam de uma presunção de legalidade e os que
podem exigir um exame individual. Neste caso, as restrições verticais que ficassem fora desta zona de proteção,
não serão presumidos como ilegais, mas deverão ser objeto de um exame individual.

Atualmente, os principais acordos de isenção por categoria em vigência são:

a) Acordos de distribuição: encontram-se regulamentados os Acordos de distribuição (Regulamento nº
19/65/CEE); Acordos de Venda Exclusiva (Regulamento nº 1983/83/CCE); Acordos de Compra Exclusiva
(Regulamento nº 1984/83/CCE e Comunicação nº 84/C 101/02/CCE); Acordos de distribuição de veículos
automóveis (Regulamento nº 123/85/CCE, Comunicação 85/C 17/03/CCE) – Estes acordos de distribuição
encontram justificativas pelo fato de proporcionarem ao consumidor um melhor e mais barato acesso ao produto,
e ainda por determinarem uma melhor distribuição do bem. São os que despertam a maior preocupação da
Comissão, dada a sua importância para a consolidação do mercado comum.
b) Acordos de especialização, investigação e desenvolvimento - Regulamentos nº 2821/71/CCE Regulamento
nº 417/85/CCE  e Regulamento nº 418/85/CCE. As justificativas apresentadas fundam-se no fato de que certos
tipos de acordos e práticas concertadas são necessárias para o progresso tecnológico dos Estados-membros.
c)  Acordos de Transferência de Tecnologia -  Regulamento nº 240/96/CCE, onde encontram-se integradas as
normas referentes aos acordos de licença de patente, e de saber-fazer (know-how).
d) Acordos de franquia - Regulamento nº 4087/88/CCE, in JOCE nº L-359 de 28.12.1988.

V – Acordos que dispensam notificação à Comissão:

Por último, deve-se fazer referência aos acordos que simplesmente dispensam a notificação à Comissão, pois não
acarretam quaisquer prejuízos às trocas comerciais entre os Estados-membros, nem produzem efeitos
anticoncorrenciais. Tais comunicações visam especialmente beneficiar as pequenas e médias empresas, e afastar
o interesse na obtenção de Certificados Negativos e ainda de notificações para as decisões individuais:

                                                
65 Cfr. XXVI Relatório sobe a Política da Concorrência, págs. 23/24.
66 Cfr. Comunicação nº COM (1998) 544 final da Comissão relativa à aplicação das regras comunitárias às restrições verticais. Seguimento
do Livro Verde sobre as restrições verticais, Bruxelas, 30.09.1998.
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a) Acordos de Cooperação (Comunicação/CCE de 29 de julho de 1968, in JO nº C75, de 29.7.1968): esta
comunicação tem por fundamento principal o fato de que a cooperação entre empresas pode existir, e a mesma
não provocar influências no mercado comum, nem produzir os efeitos proibidos pelo art. 85º, nº1, do TCE,
“nomeadamente, se a posição global das empresas operantes no mercado for demasiado fraca para que o seu
acordo de cooperação provoque uma restrição sensível da concorrência no mercado comum”.  Observe-se
contudo que tal comunicação aplica-se apenas às hipóteses de acordos entre empresas, decisões de associações
de empresas e práticas concertadas67;
b) Acordos de Pequena Importância (Comunicação/CCE de 3.09.86, in JOCE nº C231 de 12.9.1986).  São
considerados proibidos aqueles “acordos que tenham efeitos sensíveis sobre as condições do mercado, ou seja,
que modifiquem de modo sensível a posição do mercado das empresas terceiras e dos utilizadores, quer dizer, os
seus mercados ou as suas fontes de abastecimento”. Os acordos portanto que não se enquadrem nesta definição,
são considerados lícitos, apontando a  CCE no mesmo documento um critério qualitativo 68 do que seria “efeito
sensível”. Este critério, no entanto, não tem trazido muita segurança jurídica, e por isso em 22.01.97 foi adotado
o Projeto de Revisão relativa à Comunicação de 03.09.86. Esta nova comunicação visa também fazer uma
distinção clara entre os acordos verticais e os acordos horizontais, aumentando a quota de mercado. Isso não irá
excluir a aplicação do art. 85º, 1º, do TCE para aqueles acordos, que por sua natureza constitua grave restrição à
concorrência. No entanto, a Comissão só irá intervir nestes acordos excepcionalmente, na medida em que o
interesse público da Comunidade exija, e/ou quando estes acordos comprometerem o bom funcionamento do
mercado interno.
c) Acordos de Subcontratação (Comunicação/CCE de 18.12.78)- Seriam aqueles acordos onde uma empresa, o
«comitente» na seqüência ou não de uma encomenda de terceiro, encarrega, segundo as suas diretivas, uma outra
empresa, o «fornecedor», do fabrico de produtos, da prestação de serviços ou da execução de trabalhos que são
destinados a serem fornecidos ao comitente ou executados por sua conta, e que não produziriam os efeitos
vedados do art. 85º, nº 1 do TCE.

3.4.2. Exploração ou abuso de posição dominante no mercado comum, ou parte substancial dele (art. 86º do
TCE). Premissas.

Da análise do art. 86º, podem-se extrair algumas premissas:

i. A norma não proíbe a existência, ou aquisição de uma posição dominante, mas a sua utilização abusiva;
ii. Inexiste definição legal do que seja posição dominante;
iii. As hipóteses previstas nas alíneas “a” a “d” são meramente exemplificativas 69;
iv. A prática que se encontra vedada  é exclusivamente o uso abusivo dessa posição dominante dentro do

mercado comum, ou em parte substancial deste 70;
v. Não são admitidas derrogações;
vi. Goza de aplicabilidade direta71.

                                                
67 Alguns exemplos de acordos que encontram-se abrangidos pela Comunicação/CCE de 29.07.68:  Troca de opiniões e experiências,
estudo comum dos mercados, realização em comum de estudos comparados sobre as empresas e os setores econômicos, estabelecimento em
comum de estatísticas e de esquemas de cálculo, cooperação em matéria de contabilidade, garantia em comum do crédito, organizações
comuns de cobrança, execução em comum de projetos de investigação e desenvolvimento, atribuição em comum de tarefas de investigação
e desenvolvimento, repartição pelos participantes de projetos de investigação e desenvolvimento, que tenham unicamente por objeto a
utilização em comum de instalações de produção, de meios de armazenamento e de transporte, que tenham por objeto fazer publicidade em
comum, que tenham por objeto a utilização de marca comum, a fim de caracterizar produtos de uma certa qualidade e nos quais o
concorrente possa participar nas mesmas condições, etc.
68Cfr. Comunicação de 3.9.86, a Comissão considera que os acordos entre empresas de produção ou de distribuição ou de prestação de
serviços não são em geral abrangidos pela proibição do nº 1 do artigo 85º: quando os produtos ou serviços objeto do acordo (a seguir
designados por «produtos contratuais», e os outros produtos ou serviços das empresas participantes considerados similares pelo utilizador
por força das suas propriedades, preço e utilização, não representem, mais de 5% do mercado conjunto desses produtos ou serviços (a
seguir designados por «produtos») no território do  mercado  comum em que esses acordos produzem  efeitos;  e quando o volume de
negócios total, realizado durante o exercício pelas empresas participantes, não exceda 200 milhões de ECUs.”.
69 Esta  é a interpretação do TJCE,  no Ac. de 21.2.1973, Proc. 6/72,  Europemballage e Continental Can/Comissão: “A enumeração de
práticas abusivas feita pelo artigo 86º do Tratado não esgota as formas de exploração abusiva de posição dominante proibidas pelo Tratado.
O artigo 86º não se refere às práticas susceptíveis de causar prejuízo imediato aos consumidores, mas também àquelas que lhes causam
prejuízo por impedirem uma estrutura de concorrência efetiva, tal como se refere no artigo 3º, alínea f), do Tratado”.
70 Cfr. Ac. citado na nota anterior: “Os exemplos de exploração abusiva de posição dominante citados no artigo 86º confirmam esta
conclusão, uma vez que demonstram que o Tratado só se refere às práticas que têm incidência no mercado e que provocam prejuízo para os
consumidores ou para os parceiros comerciais. Além disso, resulta do artigo 86º que a utilização da força econômica conferida por uma
posição dominante, só se traduz numa exploração abusiva dessa posição se constituir um meio através do qual é realizado o abuso. Pelo
contrário, as medidas estruturais das empresas, como reforço de uma posição dominante através de uma concentração, não se incluem na
noção de exploração abusiva dessa posição, na acepção do artigo 86º do Tratado”.
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3.4.2.1. Noção de posição dominante.

Verifica-se portanto que a finalidade da norma não é punir a posição dominante, pois “não interdiz nem a
situação de monopólio nem sequer a aquisição de tal situação em virtude de crescimento interno de uma empresa
ou, eventualmente, da concentração de empresas”72. Quanto ao que seja posição dominante, este conceito deriva
das interpretações da Comissão e do TJCE na análise dos casos concretos. Com efeito, no Memorando de
196573, a Comissão estabeleceu que a posição dominante pressupõe a existência de «um poder econômico, o que
quer dizer, a faculdade de exercer no funcionamento do mercado uma influência notável e em princípio
previsível para a empresa dominante. Esta faculdade econômica de uma empresa dominante influenciar o
comportamento e as decisões econômicas de outras empresas, quer ela (a faculdade econômica) seja utilizada ou
não em um dado sentido. Uma empresa que pode excluir, quando ela deseja, as outras empresas concorrentes do
mercado pode desde já dispor de uma posição dominante e determinar de uma forma decisiva o comportamento
de outras empresas, mesmo se a sua própria parte do mercado é também relativamente fraca”74. O TPI, por sua
vez, no acórdão de 12.12.91, Proc. T-30/89 (Hilti AG/Comissão), entendeu que “a posição dominante a que se
refere o artigo 86º do Tratado caracteriza-se por uma situação de poderio econômico detido por uma empresa,
que lhe permite criar obstáculos à manutenção de uma concorrência efetiva no mercado em causa, dando-lhe a
possibilidade de adotar comportamentos em larga medida independentes relativamente aos seus concorrentes,
aos seus clientes, aos consumidores”75.

O art. 86º apresenta de forma exemplificativa algumas práticas que podem vir a constituir um abuso, como a
imposição de forma direta ou indireta, de preços de compra ou de venda ou outras condições de transação não
equitativas; limitar a produção, a distribuição ou o desenvolvimento técnico em prejuízo dos consumidores;
aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de prestações equivalentes colocando-
os, por esse fato, em desvantagem na concorrência; subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte
dos outros contraentes, de prestações suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com os usos
comerciais, não tem ligação com o objeto desses contratos76. Destas práticas apontadas observa-se que as
mesmas atingem sempre os parceiros comerciais, e os consumidores, e efectivamente originam-se de uma
situação de poderio econômico que os possibilita determinar regras no mercado.

Esta posição dominante significa ainda a possibilidade de se adotar um comportamento independente no
mercado, sem preocupar-se com os outros operadores econômicos. Pode significar uma situação de monopólio
ou não77. Segundo a Comissão, este poderio econômico pode originar-se de “diversos fatores que, isoladamente
considerados, não seriam necessariamente determinantes, e  que, de entre esses fatores, a existência de quotas de
mercado de grande dimensão é altamente significativa”. A Comissão acrescenta ainda que causas da existência
de uma posição dominante, podem ter à produção, à distribuição ou ao poderio financeiro. É preciso portanto ter
sempre em conta a sua evolução no mercado comum, e considerar a empresa no contexto de sua relações
econômicas. Existe ainda para a  Comissão a presunção de que o líder de preços «priceleader» de um oligopólio
detém uma posição dominante no mercado comum78. No entanto, o que efetivamente interessa é a sua análise
perante o mercado comum. É a partir dos dados concretos, ou seja, fatores que possam significar uma vantagem
para aquela empresa ou grupo de empresas, como por exemplo, a quota detida por  aquela empresa, que poderá
se verificar a existência ou não de posição dominante em relação àquele produto, e  naquele mercado. Por
último, ressalte-se que a posição dominante também pode ser exercida por uma empresa detentora de um
monopólio legal79.

                                                                                                                                                       
71 V. nota  32.
72 MOTA CAMPOS, ob.cit., pág. 542.
73 Memorandum de la Commission de la Communauté Economique Européenne sur la concentration dans le Marché Commun, Revue
Trimestrielle de Droit Européen, 2e année, n. 1, Janvier-Avril 1966.
74 Cfr. Memorando de 1965, já citado, pág. 675.
75 Este entendimento confirma uma posição já estabelecida  pelo TJCE, que também o adoptaram nos acórdãos de 14.2.1978, United
Brands/Comissão, Proc. 27/76, Recueil, pág. 207 e Ac. de 13.2.1979, Hoffmann-La Roche/Comissão, Proc. 85/76, Recueil,  pág. 461.
76 Cfr. Art. 86º, “a”, “b”, “c”, “d”, Tratado CE.
77 Ver adiante a noção de posição dominante coletiva.
78 Cfr. Memorando da Comissão cit., pág. 675.
79 O Tribunal de Justiça no Ac. de 11.11.1986, Proc. 226/84 (British Leyland Public Limited Company/Comissão) entendeu que um em um
Estado-membro, que um construtor de veículos automóveis que, por força da regulamentação em vigor, disponha, tratando-se de veículos
da sua marca, de um monopólio legal para a emissão dos certificados de conformidade necessários à sua matrícula, deve, atenta à situação
de dependência econômica dos revendedores profissionais, ser considerado em situação de posição dominante no mercado dos serviços
indispensáveis aos referidos revendedores, constituindo esse mercado um mercado derivado, mas distinto do da venda dos veículos
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Esta noção foi mais ainda apurada no acórdão Hoffmann-La Roche/Comissão80, que estabeleceu a
responsabilidade objetiva da empresa ou grupo de empresas que se encontrem nesta posição, pois “tal posição,
ao contrário de uma situação de monopólio ou de quase monopólio, não exclui a existência de uma certa
concorrência mas coloca a empresa que dela se beneficia na situação de decidir, ou de pelo menos influenciar
consideravelmente, as condições em que se desenvolverá tal concorrência e, de qualquer modo, de comportar-se
em larga medida sem ser obrigada a tê-las em conta e sem que por isso esta atitude lhe traga prejuízos”. Assim,
pouco importa se esta tenha tido ou não intenção de exercer em prejuízo dos parceiros comerciais ou de
consumidores. É suficiente que o prejuízo seja o resultado de um comportamento que lhe permita tirar
«desarrazoadamente» vantagem de uma restrição da concorrência devido à sua posição no mercado comum.
Assim o Tratado ao não condenar a posição dominante, impõe entretanto uma responsabilidade da empresa,
empresas ou grupo de empresas que ocupem esta posição no mercado a obrigação de observar o seu
comportamento, e práticas.

O abuso de posição dominante deve ser deve ser susceptível de afetar o comércio entre os Estados membros, e
deve ser aferido em função do mercado comum, ou em parte substancial deste. Isto quer dizer que não importa
onde a posição dominante é ocupada, se é dentro da Comunidade Européia, ou em um país terceiro, desde que
os efeitos do seu abuso possam ser sentidos no interior do mercado comum81. Não obstante, a avaliação do TJCE
é efetuada sempre em razão de elementos objetivos 82de fato ou de direito, que possam vir a afectar o comércio
entre os Estados-membros, ou seja, a situação posta em causa deve “permitir considerar com um grau de
probabilidade suficiente que ele possa exercer uma influência direta ou indireta, atual ou potencial, nas correntes
de trocas entre Estados-membros, de uma forma que possa prejudicar a realização dos objetivos de um mercado
único entre Estados”83.

3.4.2.2. Noção de mercado relevante.

Entretanto para se delimitar o âmbito de aplicabilidade do art. 86º, é importante que haja a determinação do
mercado em causa, ou o dito mercado relevante (relevant market, marché en cause). O que se entende por
mercado relevante – relevant market – no Direito Comunitário, também decorre das orientações84 e
interpretações da Comissão e do TJCE, devendo o mesmo   ser realizado no caso em concreto, indicando a
doutrina dois critérios a se ter em conta nesta análise:

a) Geográfico -  decorre do fato de que a posição dominante não precisa efetivamente ocorrer em todo o
mercado comum europeu, mas apenas em parte substancial deste. No Ac. de 12.12.91 (Proc. T-30/89,
HILTI/Comissão),  já citado, foi considerado  “o mercado geográfico em causa para as pistolas de pregos e para
os artefactos conexos é, segundo a decisão, o conjunto da CEE, dado que, não existindo qualquer barreira
artificial, estes produtos podem ser transportados sem excessivos encargos de transporte através do território
comunitário”.  Já no Ac. de 6.4.1995 (Proc. Apensos C-241/91 P e C-242 P, Radio Telefis Eireann e
Independent Television Publications Ltd/Comissão), o TJCE entendeu que o mercado a ser ter em causa nas
sociedades de  teledifusão quando, através de monopólio de fato de que aquelas dispõem sobre as informações
relativas às suas listas de programas é constituído “por um Estado-Membro e uma parte de um outro Estado-
Membro, e desta forma, altera a estrutura da concorrência neste mercado, o que afeta o fluxo das trocas
potenciais entre os referido Estados-membros”. A interpretação fundada apenas neste critério no entanto, é
ineficiente;

                                                                                                                                                       
(considerando 8). O Tribunal terminou por completar que existe exploração abusiva de uma posição dominante quando a empresa que
beneficia de uma situação de monopólio administrativo exija pelos seus serviços taxas desproporcionadas em relação ao valor econômico
da prestação fornecida.
80 Cfr. Acórdão de 13.2.79, Hoffman-La Roche/Comissão, Proc. 85/76, in Recueil, pág. 461, considerando 39.
81 Esta noção de afectação do comércio entre os Estados membros é a mesma utilizada na avaliação do art. 85º em relação às ententes.
Neste sentido ver o Memorando da Comissão cit., pág. 673,  JEAN GUYÉNOT, ob. cit., pág. 133, Ac. do TJCE de 11.12.1980, L’Oréal/De
Nieuwe AMCK, considerando 28.
82 Cfr. SOFIA PAIS, ob. cit., pág. 61.
83 Cfr. Ac. de 15.12.1994, do TJCE, Proc. C-250/92, DLG/Comissão. Neste caso foi considerado que “uma sociedade de compras que
proíbe os seus membros de participarem noutras formas de cooperação organizada em concorrência directa com ela, as trocas
intracomunitárias  podem ser afectadas, na acepção dos artigos 85º, nº 1, e 86º do Tratado, mesmo que os produtos de base abrangidos
sejam em parte importados de países terceiros”.
84 Por exemplo, a Comunicação da Comissão relativa à definição de mercado relevante para efeitos do direito comunitário da concorrência,
in JOCE C372 de 9.12.97, págs. 5/15.
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b) Econômico ou em razão do produto ou serviço em causa - este constitui no fato de que a análise do mercado,
só pode ser feita “por as possibilidades de concorrência só poderem ser apreciadas em função das características
dos produtos em causa, devido às quais esses produtos estão particularmente aptos a satisfazer as necessidades
constantes e são pouco intermutáveis com outros produtos”85. Isto significa que a concorrência somente estará
afetada se naquele mercado, aquela empresa ou grupo de empresa não  possuir um concorrente em relação
àquele produto específico, ou similar, que possa vir a substitui-lo86. Um elemento importante para avaliar a
intermutabilidade ou substituibilidade de um bem ou serviço é o critério da elasticidade cruzada da procura, ou
seja, “se um pequeno aumento do preço de um produto provoca aumento sensível da procura de outros produtos,
então eles são substituíveis, pertencem ao mesmo mercado dos produtos”87.

Não obstante, estes critérios não devem ser utilizados isoladamente, devendo haver um exame de outros fatores
econômicos de relevância, como entendeu o TJCE no Ac. de 16.12.1975, Proc. 40/73, Indústria Européia do
Açúcar/Comissão, ao decidir que “para apurar-se se um determinado território reveste de importância suficiente
para constituir uma parte substancial do Mercado Comum, é preciso tomar em consideração, designadamente, a
estrutura e o volume de produção e do consumo do produto em causa, bem como os hábitos e as possibilidades
econômicas dos vendedores e dos compradores”.

3.4.2.3. Abuso ou exploração da posição dominante.

O abuso da posição  dominante vai sempre depender de diversos fatores a serem apurados na análise do caso
concreto, não sendo possível estabelecer um conceito estático. Não obstante, constitui um forte indício da
ocorrência desta situação, quando se verifica que uma empresa utiliza de sua posição privilegiada no mercado,
manipulando-o, assim como os seus concorrentes potenciais, fornecedores, e consumidores88.

O Memorando da Comissão define que existe exploração abusiva de uma posição dominante quando o
comportamento de uma empresa não se encontra em compatibilidade com os objetivos fixados no Tratado,
sendo que as práticas abusivas de uma empresa dominante poderiam se manifestar em face dos concorrentes
atuais, em face dos concorrentes potenciais, em face dos fornecedores, e dos utilizadores, entretanto termina por
concluir que a hipótese não é de uma definição geral de abuso, devendo a sua existência ou não deve ser
apreciada a cada caso, em função dos objetivos traçados no Tratado89, consagrando sempre a sua posição
finalista90.

Verifica-se portanto que o que se encontra-se interdito não é a detenção de uma posição dominante, ou até
eventualmente de monopólio, mas sim a prática de um comportamento que possa por em risco, ou atentar contra
os objectivos do Tratado91.

A apreciação do abuso de posição dominante, ou seja, a aplicação de critérios objectivos económicos e jurídicos,
resultantes de um exame concreto do  mercado, e que permitem revelar o caráter nocivo da posição da empresa,
e o seu comportamento no mercado, pode ser efetuada:

                                                
85 Cfr. Ac. do TJCE de 21.2.1973, Proc. 6/72, Europemballage e Continental Can/Comissão.
86 Cfr. Ac. citado na  nota anterior, “com efeito, para poderem ser considerados como um mercado distinto, os produtos em causa devem
individualizar-se não apenas pela sua utilização na embalagem de determinados produtos, mas ainda por características particulares de
produção que os tornam especificadamente aptos para essa função”.
87Cfr. COUTINHO DE ABREU, Aspectos do Direito Económico da União Europeia,  pág.11.
88O TJCE considerou  abuso de posição dominante, por exemplo, no Ac. de 12.12.91, do TPI, 2ª Secção, HILTI/Comissão, “o fato de uma
empresa prolongar inutilmente o processo de concessão de licenças obrigatórias sobre patentes que detenha, formulando exigências
manifestamente exageradas quanto ao montante dos direitos a pagar por essas licenças”, e ainda no mesmo Ac., “o fato de uma empresa
recusar fornecer separadamente certos produtos, exercer pressões sobre os distribuidores independentes no sentido de os levar a adotar as
suas próprias práticas discriminatórias e recusar honrar a garantia que beneficiam os aparelhos que comercializa quando estes tiverem sido
utilizados com artefatos conexos produzidos por outros fabricantes”.
89 Cfr. Memorando da Comissão de 1º de Dezembro de 1965, já citado, pág. 676.
90 Neste sentido ver DOMINIQUE BERLIN, Controle Communautaire des Concentrations, Editions A. Pedone, 1992, págs. 30/31.
91 Cfr. JEAN GUYÉNOT, Le régime juridique des ententes économiques et des concentrations d’entreprises dans le marché commun,
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1971, pág. 136, consoante a prática da Comissão, e do Tribunal, não é o atentado à
concorrência em si que é condenado, mas o desconhecimento consciente ou não dos objetivos do Tratado, tal qual encontram-se definidos
no seu art. 2º. Para ele entretanto, esta visão é excessivamente instrumental, pois é evidente que se uma empresa, ou  um grupo de empresa
praticar um ato ou um procedimento que constitua um atentado à concorrência, o mesmo deverá ser sancionado. Por outro lado, este ato,
qualquer que seja ele, será de encontro com os objetivos fixados no Tratado. O Autor acrescenta ainda que a inclusão do termo culpado
«fautif», estabelece uma responsabilidade objectiva, que funda-se não na ideia de risco como em direito civil, mas na constatação de um
fato constitutivo de um distúrbio à ordem econômica.
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a) Segundo JEAN GUYÉNOT,  através da investigação, ou seja, verificar se o abuso decorre do fato de que a
empresa ou grupo ocupe uma posição dominante, e consequentemente, saber se o abuso não seria produto de
uma situação de concorrência efetiva. Em caso afirmativo, a missão das autoridades encarregadas do controle da
economia é restabelecer uma situação de concorrência efetiva, buscando um equilíbrio, em direcção ao
progresso econômico92;
b) Segundo MOTA CAMPOS, o abuso deve, “pois, antes de mais, ser aferido pelos seus resultados: existirá
exploração abusiva de posição dominante sempre que uma empresa utilize o poder de que dispõe no mercado
para obter vantagens (preços ou condições de transação não equitativos, por exemplo) a que não poderia aspirar
num quadro de concorrência efectiva”93. Observe-se entretanto, que o TJCE tem entendido também que a
depender da situação, o fator resultado, nem sempre é necessário, pois “o fato de uma empresa em posição
dominante, qualquer que sejam os meios ou processos utilizados para o efeito, reforçar essa posição ao ponto de
o grau de dominação assim atingido prejudicar substancialmente a concorrência, ou seja, deixar subsistir apenas
empresas dependentes, no seu comportamento, da empresa dominante, pode constituir um abuso”94;
c) SERGIO NERI já tem uma terceira posição em relação a este tema, especialmente em se tratando das
‘definições’ que foram traçadas no Acórdão Continental Can. Com efeito, o abuso de posição dominante em
geral é concebido quando esta empresa que se encontra nesta posição ‘privilegiada’ no mercado passa a
influenciar e condicionar sensivelmente a liberdade de comportamento de seus concorrentes, ou das empresas
susceptíveis de virem a se tornar suas concorrentes. Para ele, entretanto, não é possível precisar de uma maneira
geral e abstrata em que momento o atentado à liberdade de comportamento dos concorrentes, e de outras
empresas, deveriam tornar-se graves, por conseguinte, ameaçadores à concorrência no mercado comum. Trata-se
de um problema cuja solução não pode ser dada de forma abstrata, a não ser, tendo em vista todos os elementos
de fato e de direito que caracterizam cada caso.  Para ele, critérios utilizados, como o beneficio que a empresa
dominante tira de seus recursos financeiros ou as vantagens técnicas das quais a mesma dispõe não são
determinantes. Se em alguns casos, este beneficio pode vir a  restringir, consideravelmente a liberdade de
comportamento dos seus concorrentes, não constitui critério suficiente, em principio, para concluir que o mesmo
confere à empresa uma posição dominante abusiva. Tal procedimento terminaria por penalizar o progresso
técnico, e ainda o fato da(s) empresa(s) ter atingido um grau de produtividade muito elevado. Para ele portanto,
existiria um atentado abusivo à liberdade de comportamento das outras empresas, quando a empresa dominante
alcançasse uma influência preponderante fora e além das possibilidades devidas ao seu crescimento natural, e de
tal sorte que as outras empresas não apenas estivessem submissas a sua vontade, mais ainda não dispusessem de
qualquer possibilidade real e séria de se subtrair de tal domínio95.

3.4.2.4. Abuso de posição dominante coletiva.

O abuso de posição dominante,  a princípio, é exercido individualmente. O art. 86º do TCE não faz qualquer
remissão à  possibilidade de abuso de posição dominante por mais de uma empresa. Entretanto, tem se
observado, que em determinadas situações, empresas, que apesar de serem unidades econômicas autónomas,
encontrarem-se unidas por laços e interesses econômicos conjuntos, justamente por deterem parte considerável
do mercado tido como substancial, e por esse motivo poderiam adotar determinados procedimentos que
poderiam vir a configurar-se como abuso de posição dominante. Em uma primeira análise, não haveria como
aplicar o art. 86º, do TCE, discutindo-se então, se seria a hipótese de aplicação do art. 85º, nº1 do TCE96, pois a
empresa ou grupo de empresas poderiam estar a executar atos  anticoncorrenciais através de acordos ou práticas
concertadas.

                                                
92 Cfr. JEAN GUYÉNOT, ob. cit., pág. 137.
93 Cfr. MOTA CAMPOS, ob. cit., pág. 550.
94 Cfr. Ac. do TJCE  de 21.2.1973, Proc. 6/72, Europemballage e Continental Can/Comissão.
95 Cfr. SERGIO NERI, Le controle des concentrations, Cahiers de Droit Européen, 1973, nº 1, pág. 350.
96 Segundo THIESING,  JOCHEN – SCHRÖTER, HELMUTH – HOCHABAUM, INGFRIED F, Les Ententes et les Positions Dominates dans le Droit
de la C.E.E. - Commentaire des Articles 85 `a 90 du Traité C.E.E. et de Leurs Textes d'application (Adapté de l'allemand par Raymond
Dumey), Editions Jupiter et Editions Navarre, Paris, 1977, pág. 236, esta seria a posição defendida por GOLDMAN, pois desde que exista um
entente ou cartel, o dispositivo legal que deveria ser aplicado era o art. 85º, n.º 1, sendo desnecessária a investigação da circunstância da
empresa deter ou não uma posição dominante. No entanto, este posicionamento é objeto de crítica, pois apesar de concordarem com este
raciocínio, os autores defendem que no entanto, em muitos casos, talvez seja mais fácil provar que as empresas detêm colectivamente uma
posição dominante, do que provar a existência de uma entente ou um cartel nos termos do art. 85º n.º 1 do Tratado. Estes Autores defendem
portanto a aplicação da norma no seu sentido útil ou finalista, ou  seja, atendendo as finalidades determinadas pelo Tratado da CE (art. 3º,
“f”), pois  a Comissão poderia optar, de acordo com as circunstâncias do caso examinado, entre decidir aplicar o art. 85º ou o art. 86º. Para
ele se através da intervenção com o art. 85º, a Comissão obter a supressão da prática da entente, a  prática uniforme abusiva também deixa
de existir igualmente... No entanto, este posicionamento não é unânime, pois gera a tão assustadora (e inevitável...) insegurança jurídica.
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A jurisprudência do TJCE tem se posicionado no sentido de admitir a possibilidade do exercício de abuso ou
exploração de posição dominante coletiva, desde que “as empresas em causa estejam suficientemente ligadas
entre si para poderem adoptar uma mesma linha de acção no mercado”. Com efeito, consoante o arrazoado
apresentado pela Comissão97 neste processo, “já não é possível negar a existência de posições dominantes
detidas em conjunto”, e  “o conceito de posição dominante coletiva não torna de modo nenhum redundante o
artigo 85º do Tratado, que se aplica aos acordos horizontais que, por inexistirem laços econômicos
suficientemente fortes entre os seus membros, não engendram uma posição dominante coletiva. O artigo 85º
proíbe determinadas formas de comportamentos de colusão, enquanto o artigo 86º se aplica aos comportamentos
unilaterais. No caso em apreço, as conferências marítimas operam, em larga medida, como única e mesma
entidade face à clientela e aos concorrentes. As recorrentes não negaram, aliás, a existência desses laços
econômicos estreitos resultantes do acordo de conferência”98.

Ressalte-se que apesar do TCE trazer em dispositivos legais diferentes as hipóteses de práticas concertadas (art.
85º) e  o abuso de posição dominante (art. 86º), isto não significa que  devam ser interpretadas em sentido
contraditórios, ou que a aplicação do art. 85º,  exclui a do art. 86º.  Tanto para a Comissão, como para o TJCE é
possível aplicar cumulativamente estes dispositivos legais, desde que estejam presentes os requisitos específicos
de cada um, pois “a alteração da concorrência, sendo proibida quando resulte de comportamentos abrangidos
pelo  artigo 85º, não pode tornar-se lícita quando esses comportamentos, levados a cabo sob ação de uma
empresa dominante, conseguem materializar-se num integração de empresas entre si”99. Tal posicionamento
justifica-se, porque  a finalidade última que se busca é a realização de um mercado comum onde a concorrência
não seja falseada (art. 3º, alínea f, TCE) 100.

3.4.2.5. Sanções ao comportamento anticoncorrencial.

Ao contrário do art. 85º do TCE, o art. 86º não traz qualquer previsão quanto às sanções aplicáveis na hipótese
de configuração de abuso de posição dominante. A resposta encontra-se no Regulamento nº17/62, onde a parte
legitimamente interessada em saber se o seu comportamento é susceptível de determinar a intervenção da
Comissão, pode requerer o Certificado Negativo101. Por outro lado, o  art. 12º autoriza a Comissão a proceder
inquérito geral, e se a  mesma verificar que num setor econômico a concorrência encontra-se afetada pelas
práticas previstas no art. 86º do TCE, tem o poder de aplicar multas na forma prevista no art. 15º do mesmo
diploma legal.

3.4.3. Breve enunciado acerca da aplicabilidade das regras da concorrência aos Estados. Auxílios estatais.

Em relação aos Estados-membros, distinguem-se três situações diversas acerca da aplicabilidade das regras da
concorrência aos mesmos: as empresas públicas,  as empresas concessionárias da gestão de interesse econômico
geral ou que tenham natureza de monopólio fiscal, e os auxílios estatais. Dado que o principal enfoque do
presente relatório foi em relação aos operadores econômicos privados, não iremos tratar das duas primeiras
situações, cuidando apenas dos principais aspectos das ajudas estatais que o Estado pode conceder às empresas,
e  como eles podem vir  a afetar, ou serem passíveis de afetar a concorrência dentro do mercado comum.

Constitui uma políticas para a realização da missão da Comunidade Européia, instituída no art. 2º, do TCE, a
instituição e manutenção de um regime que garanta que a concorrência não seja falseada no mercado interno

                                                
97 A primeira vez que a Comissão utilizou a noção de posição dominante coletiva foi no Caso Vidro Plano já citado, onde o
comportamento comercial de três empresas italianas no setor dos vidros foi considerado como uma exploração abusiva de posição
dominante coletiva porque restringia por parte dos utilizadores a possibilidade de escolha no que dizia respeito às fontes de abastecimento e
limitava as hipóteses de escoamento dos outros produtores comunitários de vidro plano.
98 Cfr. Ac. de 8.10.1996, do TPI (3ª Secção Alargada), Proc. Compagnie maritme belge transports SA o./Comissão,  “constitui  um abuso
de posição dominante o facto de uma conferência marítima impor unilateralmente aos carregadores contratos de fidelidade a 100%,
incluindo as vendas FOB, e estabelecer uma «lista negra» de carregadores infiéis, para lhes aplicar sanções. Esta prática, tomada  no seu
conjunto, teve como efeito uma restrição à liberdade dos utentes e, portanto, afectou a posição concorrencial dos concorrentes”.
99Cfr.  Ac.do TJCE  de 21.2.1973,  Proc. 6/72, Euroepemballage e Continental Can/Comissão.
100Cfr. XXVI Relatório sobre a Política da Concorrência, outro grande problema enfrentado é a tentativa de exclusão do mercado comum
o principal concorrente, isto porque  “embora uma empresa em posição dominante possa defender a sua posição concorrendo com outros
operadores, tem a particular responsabilidade de não diminuir ainda mais o grau de concorrência existente no mercado. As práticas de
exclusão podem ser dirigidas contra concorrentes existentes no mercado ou podem ter como objectivo impedir o acesso ao mercado de
novos operadores”.
101Verifique-se o art. 2º do Regulamento nº 17/62, e o que já restou exposto anteriormente no item  3.4.1.2.
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(art. 3º). Por outro lado, foi estabelecido como um dos princípios que regem a Comunidade Européia, a
obrigação que têm os Estados de se absterem de praticar qualquer ato, ou tomar qualquer medida que possa vir a
inviabilizar esta missão ou projeto (art. 5º), traduzindo-se no “dever de não adoptar ou manter medidas que
favoreçam o desrespeito destas normas por empresas, têm o dever de não adoptar ou manter medidas
(legislativas, etc.) que retirem o ‘efeito útil’ desses preceitos”102.

Em Direito Comunitário, entende-se por  ajudas estatais “qualquer vantagem consentida pelas autoridades
públicas em favor de uma empresa, sem remuneração ou mediante uma remuneração que reflete apenas de forma
mínima o montante em que se pode ser avaliada a vantagem em questão”103. Podem se manifestar sob a forma de
“subvenções, isenções de impostos e de taxas, isenções de taxas parafiscais, bonificações de juros”104, “garantias
de empréstimos em condições particularmente favoráveis, fornecimento de bens em condições preferenciais”105,
etc. Estas ajudas interessam apenas  se vierem a produzir efeitos anticoncorrenciais  dentro do mercado comum,
e tiverem um caráter específico, ou seja, favorecer apenas determinadas empresas, ou determinadas
produções106.  Se o auxílio estatal for concedido e os seus efeitos restringirem-se ao âmbito daquele mercado
nacional,  ou ainda em relação a terceiros estados, mas que não alcance uma dimensão comunitária, não se pode
falar em afetação ou susceptibilidade de afetação da concorrência dentro do mercado comum europeu107 108.

Encontram-se  regulamentados  no TCE  os auxílios estatais que são considerados compatíveis com o mercado
comum (art. 92º, 2º), e outros que podem ser considerados compatíveis com o mercado (art. 92º, 3º). Detém a
Comissão poderes para  verificar a compatibilidade dos auxílios com o mercado comum, tendo poderes ainda
para determinar a supressão ou  modificação daquele auxílio num prazo determinado, podendo ser este exame
realizado com auxílio dos Estados nacionais (art. 93º)109.

Outro aspecto importante, é que as derrogações às regras da concorrência só ocorrem quando houver a real
necessidade, pois o objetivo comunitário perseguido sobrepõe-se à realidade da economia nacional110. Compete
à Comissão, apreciar a conveniência da concessão da derrogação, observando sempre o princípio da

                                                
102Cfr. COUTINHO DE ABREU, Aspectos do Direito Económico da União Europeia, pág. 13.
103Cfr. Direito da Concorrência na CE, Vol. IIB, Explicação das Regras Aplicáveis aos Auxílios Estatais - Situação de Dezembro de 1996,
Comissão Européia, pág. 07: “Tal definição abrange, portanto, tanto a atribuição de recursos a uma empresa, como qualquer diminuição de
encargos que tal empresa deveria normalmente suportar, permitindo-lhe realizar uma economia (Ac. do TJ, de 23.02.61, proferido no Proc.
30/59, De Gezamenlijke Steenkolenm in Limburg/Alta Autoridade, Rec., pp 5 e 39, e de 27 de março de 1980 proferido no proc. 61/79
Denkavit italiana, Rec., pág. 1218). Nesta ordem de ideias, uma contribuição estatal cujo efeito se limite estritamente a compensar uma
desvantagem objectiva a cargo da empresa beneficiária não está abrangida pelo art. 92º”.
104Cfr. Ac. TJCE de 7.6.88, Grécia/Comissão, Proc 57/86, Coletânea pág. 2855.
105Cfr. Ac. 2.2.1988, Proc. 67/85, KOOY, Col. pág. 219, nº 28, e de 29.2.95, Proc. 56/93, Bélgica/Comissão, nº 10. A Comissão tem
entendido ainda, que não se faz necessário que o auxílio tenha origem em fundos públicos, desde que a finalidade do financiamento se
configure como um ajuda estatal, como consta in Explicação das Regras Aplicáveis aos Auxílios Estatais.
106Pode ocorrer uma determinada medida de política econômica, fiscal ou social, que tenha um caráter geral, ou seja, que não se aplique a
apenas um setor de produção, ou a uma empresa. Neste caso, apesar de encontrar-se fora do âmbito de aplicação do art. 92, do TCE, se tem
ou pode vir a produzir efeitos anticoncorrencias no mercado, estão sujeitas às disposições do Tratado em matéria de harmonização de
legislações. Os critérios para se verificar em que tipo de medida um determinado auxílio se enquadra encontram-se na Comunicação sobre
o controlo dos auxílios estatais e redução dos custos de trabalho (JO C 1 de 3.1.1997, pág. 10).
107Assim decidiu a CCE no caso COBELAZ, CFA e KODAK - Decisões da Comissão de 6.1..1969, in J.O.C.E. nº L-195 de 7.8.1969;
6.11.1968 in J.O.C.E. nº L-276 de 14.11.1968 e 30.6.1970 in J.O.C.E. nº L-147 de 7.7.1970).
108Cfr. XXVI Relatório sobre Política da Concorrência, págs. 63/64, “a condição de distorção da concorrência é considerada como
adquirida de maneira quase imediata quando um auxílio favorece determinadas empresas em detrimento de outras. A Comissão considerou,
deste modo, no processo Turismo Social na Bélgica, que subvenções a favor de associações que organizam atividades e tempos livres a fim
de tornar acessíveis os equipamentos turísticos às pessoas desfavorecidas podiam dar origem a uma distorção da concorrência no mercado
da hotelaria”.
109Cfr. XXVI Relatório de Concorrência da Comunidade Européia, págs. 59/60, a Comissão tem procurado clarificar ao máximo os seus
procedimentos em relação ao controlo dos auxílios estatais, tendo adotado alguns critérios para a apreciação da compatibilidade destes ou
não com o mercado comum, como por exemplo, a nova Comunicação  relativa aos Auxílios de minimis (JO C 68, de 6.3.1996, pág. 9),
novo enquadramentos  aos Auxílios a favor das Pequenas e Médias Empresas (JO C 213 de 23.7.1996, pág. 4), e aos Auxílios às empresas
nos bairros urbanos desfavorecidos (SEC 96 1706/2), nova Comunicação sobre os elementos de auxílio no âmbito da venda de terrenos por
autoridades públicas (SEC 96 2090/2). Busca-se assim um “equilíbrio entre o respeito das regras e princípios em matéria de auxílios
estatais, por um lado, e a tomada em conta da contribuição de certos auxílios para os objectivos de outras políticas comunitárias, por
outro”.
110Cfr. Decisão/CCE de 30/11/88, L-76, de 18/3/89 e Decisão/CCE  de 3/5/89, L-37, de 16/12/89, pág.62, “as derrogações só podem ser
concedidas no caso de o auxílio ser necessário para a realização de um dos objectivos abrangidos por essas disposições. O facto de
conceder o beneficio das referidas derrogações a auxílios que não implicam uma tal contrapartida equivaleria a permitir prejudicar as trocas
comerciais entre os Estados-membros e permitir distorções de concorrência e, correlativamente, vantagens indevidas para determinados
Estados-membros”.
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proporcionalidade, que deve estar equilibrado à livre concorrência e ao princípio da solidariedade
comunitária.

4. Mercado Comum do Cone Sul.

4.1. Origem, características básicas.

O  MERCOSUL surgiu em  26 de março  de 1991, através do Tratado de Assunção, firmado entre o Brasil,
Argentina, Paraguai e Uruguai111 e caracteriza-se como a mais bem sucedida experiência integracionista ocorrida
na América Latina até o momento112.

Deriva de uma série de movimentos anteriores, principalmente entre o Brasil e a Argentina113, no sentido da
criação de um espaço econômico, tendo sido firmado em 1986 em Buenos Aires,  a  Ata para Integração
Argentino-brasileira, que instituiu o Programa de Integração e Cooperação Econômica - PICE114. O ideal de
integração dos países da América Latina encontra-se reafirmado na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988115, como um dos princípios fundamentais que rege o país nas suas relações internacionais.

Funda-se ainda o MERCOSUL  como uma resposta aos processos de integração que estavam a ocorrer em
diversas regiões do mundo - tendo em conta a evolução dos acontecimentos internacionais, em especial a
consolidação de grandes espaços econômicos, e a importância de lograr uma adequada inserção internacional
para seus países 116 117.

Por outro lado, como uma reafirmação de que o objetivo integracionista anterior não estava morto, reafirmando
pois a vontade política de continuar o processo118. Estão previstas neste tratado as diretrizes básicas que
nortearam o processo durante o primeiro período de transição, até a implantação da união aduaneira em 1º de
janeiro de 1995, considerada imperfeita119.

                                                
111O Chile e a Bolívia aderiram ao Mercosul,  através das Decisões do CMC nº 03/96 e nº 04/96.
112 As tentativas de integração na América Latina é remota,  apontando alguns autores como o precursor deste movimento Simon Bolivar,
que no século XIX lutou pela realização do Tratado da União, Liga e Confederação Perpétua entre as Repúblicas da Colômbia, Centro-
América, Peru e Estados Unidos Mexicanos e pela organização da Grã-Colômbia, unindo Colômbia, Venezuela, Equador e Peru - para ele
estas eram as únicas soluções viáveis para a prosperidade da América Latina.. No século atual, foram algumas tentativas «ALALC -
Associação Latino-americana de Livre Comércio; ALADI - Associação Latino-Americana de Integração», existindo grandes discussões
acerca do sucesso ou não das mesmas,  mas o que efetivamente se verifica é que tais processos jamais ultrapassaram a fase de zona de livre
comércio, mesmo assim com grandes restrições. Quanto ao NAFTA (Acordo de Livre Comércio da América do Norte) e o Pacto Andino,
ambos têm proposta diferentes do MERCOSUL, razão pela qual revela-se descabida a análise comparativa. Para maiores detalhes sobre a
matéria, v. ANTONIETA PETRILLI,  Evolução de Acordos de Integração Regional,Revista de Estudos Judiciários da Justiça Federal, nº 02,
Brasília, 1997.
113Cfr. ISABEL VAZ,  ob.cit,  pág. 205,  n. 61, 62.
 114Cfr. ISABEL VAZ, ob. cit., pág. 205, este programa visava a criação de “...um espaço econômico comum com a abertura seletiva dos
respectivos mercados e o estímulo à complementação de setores específicos da economia dos dois países, com base nos princípios de
gradualidade, equilíbrio e simetria, de modo a permitir a adaptação progressiva dos setores empresariais de cada Estado às novas condições
de competitividade”.
 115 Art. 4º, parágrafo único: A  República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da
América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações.
116Preâmbulo do Tratado de Assunção.
117PARA WERTER FARIA, A Integração Econômica e o Direito Comercial,  REJJF, n. 2, 1997, na sua primeira fase, a proposta do
MERCOSUL diferia da Comunidade Européia, pois “a finalidade imediata é a integração econômica, em lugar da criação de uma
organização de integração de natureza supranacional, como a Comunidade Européia. O objeto do Tratado de Assunção - constituir um
mercado comum - não corresponde ao do Tratado de Roma - instituir uma comunidade econômica. O mercado comum é uma forma de
integração simplesmente econômica e a comunidade outra, mais avançada (político-econômica)”. No entanto, como veremos adiante, com
a promulgação do Protocolo de Ouro Preto (POP), esta afirmação já não corresponde mais a total realidade.
118Preâmbulo do Tratado de Assunção: Conscientes de que o presente Tratado deve ser considerado como um novo avanço no esforço
tendente ao desenvolvimento progressivo da integração da América Latina, conforme o objetivo do Tratado de Montevidéu de 1980.
119 Imperfeita pois não estariam em livre circulação todas as espécies de bens, existindo um regime excepcional para determinados bens. V.
LIA PEREIRA, Tratado de Assunção: resultados e perspectivas, in  BRANDÃO, ANTÔNIO SALAZAR   P. E PEREIRA, LIA VALLS -
Organizadores,  Mercosul - Perspectivas de Integração, FGV Editora, 2ª edição, São Paulo, 1997, pág. 18/20. Outros  autores, no entanto,
como MARIA CRISTINA BOLDORINI, Mecanismos Institucionais, Revista de Estudos Judiciários da Justiça Federal, nº 02, Brasília, 1997,
consideram que a união não é imperfeita, tem apenas que se completar.
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Tal processo  revelou-se altamente positivo120 para os países integrantes do MERCOSUL, e tem atraído a
atenção dos que se encontram fora do processo, tanto países como blocos regionais,  como por exemplo a União
Européia121, países membros do Pacto Andino, Estados Unidos122, Canadá123, etc.

4.2. Entraves institucionais à consolidação do MERCOSUL

Atendendo portanto a todo esse processo evolutivo, em 26 de março de 1996, foi promulgado o Protocolo de
Ouro Preto, que é considerado o instrumento jurídico-institucional do MERCOSUL. Encontram-se  definidos os
principais  órgãos, e suas respectivas competências - Conselho do Mercado Comum (CMC), Grupo Mercado
Comum (GMC), Comissão de Comércio do MERCOSUL(CCM), Comissão Parlamentar Conjunta (CPC), Foro
Consultivo Econômico-Social (FCES) e a Secretaria Administrativa (SAM). É  importante que se ressalte que só
a partir deste Protocolo é que o MERCOSUL passou a existir com personalidade jurídica de direito
internacional124,  adquirindo capacidade para contrair direitos e obrigações como entidade autônoma, negociar
com países terceiros e outros blocos econômicos, independentemente dos países membros que o compõe.

Ocorre que apesar de todo o sucesso ocorrido em um prazo relativamente curto, duas providências básicas  não
foram tomadas: a criação de um tribunal e a existência de órgãos supragovernamentais.

Em relação ao primeiro problema, existe hoje uma grande discussão a respeito da conveniência ou não da
criação de um tribunal. Para a solução das controvérsias que surgirem entre o Estados Partes sobre a
interpretação, a aplicação, ou o descumprimento das disposições contidas no Tratado de Assunção, existe o
Protocolo de Brasília (PB), firmado em 17 de dezembro de 1991,  que prevê um processo fundado em três
etapas básicas:

1) Negociações  diretas;
2) Se não houver um acordo, ou a controvérsia for solucionada parcialmente, passa a situação a ser examinada
mediante um procedimento de natureza administrativa pelo GMC;
3) Por último, pode-se recorrer ao procedimento arbitral, onde se constitui um Tribunal Arbitral para cada caso.

Alguns autores125 consideram este procedimento suficiente para atender às necessidades do MERCOSUL no
estágio em que o mesmo se encontra atualmente, pois  sequer a união aduaneira encontra-se em plena vigência.
Verifica-se, no entanto, que tal procedimento não tem encontrado ampla aceitação pelas partes interessadas126,
além do que o mesmo não fornece a segurança jurídica que uma estrutura judiciária forneceria127.

                                                
120 Cfr. SALOMÃO QUADROS, Mercosul: Sinopse Gráfica,  in  BRANDÃO, ANTÔNIO SALAZAR P. E PEREIRA, LIA VALLS - Organizadores,
Mercosul - Perspectivas de Integração, FGV Editora, 2ª edição, São Paulo, 1997, pág. 284, “as exportações intra-regionais, isto é, as de
cada país do Mercosul para os outros três, somadas, passaram de US$4.127,3 milhões em 1990 para U$10.026,7 milhões em 1993. Em
termos relativos, o comércio intra-regional passou de 8,81 % das exportações totais para 18,32% no mesmo período. Coincidentemente, as
exportações para o restante da América Latina também ganharam terreno, crescendo de 8,17 % para 11,36 % das exportações totais.
Paraguai e Uruguai, que historicamente já destinavam parcelas superiores a 30 % de suas exportações para os países do Mercosul,
sedimentaram essa tendência. Argentina e Brasil, por outro lado, reorientaram maciçamente suas exportações para o bloco”.
121A Comunidade Européia é hoje o principal parceiro econômico do MERCOSUL. A CE é origem de um quarto das importações da sub-
região, absorvendo mais de um quarto das suas exportações; 36% do capital estrangeiro investido é de origem européia, assim como 40%
dos bancos que operam na região; 50% das multinacionais que operam na Argentina são européias, etc).  Em dezembro de 1995 foi
assinado o Acordo Quadro Inter-regional de Cooperação Econômica e Comercial, onde encontram-se previstas cooperação à gestão do
processo de integração comercial do próprio MERCOSUL e o seu comércio externo; ajuda técnica (investigação e desenvolvimento,
sistemas de informação e projetos de telecomunicações europeus); projetos pan-regionais (em matéria de transportes, energia, ambiente,
telecomunicações, ordenamento urbano e outros setores industriais). Segundo MARCELO MONTENEGRO, Mercosul – União Européia – Um
inédito acordo inter-regional, Rev. do Mercosul, nº 36, Ano 1996, “ um tipo de associação que não se limita à liberalização comercial,
estabelecendo mecanismos de cooperação política, científico-tecnológica e cultural”.
122Segundo  J. BOTAFOGO GONÇALVES,  A Consolidação do MERCOSUL: O Primeiro ano de vigência da União Aduaneira, BILA nº 17, o
início das negociações para a implementação do ALCA até o ano 2005, tem gerado algumas controvérsias no Brasil, em razão de fortes
pressões dos Estados Unidos em querer atrair o Brasil para esta integração, afastando-o do MERCOSUL. No entanto, o processo de
integração do MERCOSUL não sofre nenhum perigo, haja vista a metodologia adotada pelo ALCA, segundo a qual a integração do
hemisfério deve ocorrer a partir da convergência gradual dos diversos esquemas regionais existentes (building blocks).
123 V. Decisão nº 14/97 que trata do Projeto de Entendimento de Cooperação em Matéria de Comércio e Investimentos entre o Mercosul e
Canadá.
124Art. 34, POP : O MERCOSUL terá personalidade jurídica de Direito Internacional..
125Cfr. CACHAPUZ DE MEDEIROS, Assimetrias Jurídicas no MERCOSUL – Revista de Direito da Universidade do Rio Grande do Sul;
ANTONIO BOGGIANO, As Cortes Supremas de Justiça no processo de integração do Mercosul, REJJF, n.2, Brasília, 1997; WERTER FARIA,
Experiências Latino-americanas de integração, REJJF, n.2, Brasília, 1997.
126Cfr. CAPACHUZ  MEDEIROS, ob. cit.,  “na realidade, o sistema vigente não caiu no agrado de muitos empresários e homens de negócios.
Estes, em geral, desconhecem ou acham muito complicado o procedimento de consulta às seções nacionais da Comissão do Comércio do
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Em relação ao segundo aspecto, a  não existência de um órgão supranacional128 no MERCOSUL faz com que as
decisões, resoluções e demais formas de deliberação existentes tenham um cunho político, por estarem sempre a
discutir os interesses individuais dos Estados Partes, o que dificulta imenso o processo integracionista.

4.3. O controle da concorrência no MERCOSUL.

O controle da concorrência no MERCOSUL encontra-se ainda em estágio bastante primário, apesar da grande
evolução que se verifica no processo. Os Estados Partes sempre tiveram uma política econômica fundada no
protecionismo exacerbado, com proibições de importações, altas taxações visando a inibição da entrada de
produtos estrangeiros ao mercado, empresas estatais detentoras de grandes monopólios, controle de preços, além
dos subsídios, que provocaram uma estagnação econômica129. Caracterizava-se portanto como um mercado
altamente distorcido onde “não havia campo propício ao florescimento dos mecanismos do mercado e, muito
menos, da livre concorrência”130. Por outro lado, os únicos países que dispõem de legislação acerca da defesa da
concorrência são a Argentina e o Brasil131, razão pela qual torna-se o trabalho ainda mais dificultoso.

É dentro deste quadro que surge o MERCOSUL, estando previsto no art. 1º do Tratado de Assunção132, a
criação de um mercado comum, fundado na livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos,  sendo que
um dos propósitos ali inseridos  é a coordenação de políticas macroeconômicas e sectoriais entre os Estados
Partes - de comércio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, de serviços,
alfandegária, de transportes e comunicações e outras que se acordem -, a fim de assegurar condições adequadas
de concorrência entre os Estados Partes.

                                                                                                                                                       
Mercosul e do Grupo do Mercado Comum. Preferem levantar sua voz ao notarem prejuízos motivados por atitudes de um dos Estados
Partes em transgressão ao direito primário ou secundário do bloco regional. O não acionamento do sistema acaba por gerar uma politização
das controvérsias comerciais, levando os Chefes de Estado a se encarregarem pessoalmente de resolver as divergências (cúpulas Menem-
Cardoso), para que não aflorem crises que deteriorem o processo de integração econômica e a imagem externa do Mercosul. Na prática,
poucas reclamações concretas chegaram à Comissão de Comércio do Mercosul e ao Grupo do Mercado Comum. O arbitramento, previsto
no Protocolo de Brasília, ainda não foi utilizado”.
127 JÜRGEN SAMTLEBEN, Perspectivas para uma Corte do MERCOSUL e a Experiência Européia, Scientia Ivridica, Rev. de Direito
Comparado Português e Brasileiro, Tomo XLV, 1996, nº 262/264, págs. 318/319, ao analisar sobre a conveniência de se adoptar o sistema
judicial comunitário no MERCOSUL conclui que não,  pois segundo ele “as diferenças entre ambos os blocos econômicos são muito
grandes. A maior diferença reside na estrutura institucional atual do MERCOSUL e na falta de um órgão independente,  porque todos os
órgãos com capacidade decisória são de natureza intergovernamental”.
128O únicos órgãos que teriam tal caráter seriam a Secretaria Administrativa, prevista nos arts.31 a 33 do POP e o “recém-criado” Comitê
de Defesa da Concorrência, previsto no parágrafo único do art. 8º do Protocolo de Fortaleza. A primeira funciona apenas como apoio
operacional, responsável pela prestação de serviços aos demais órgãos do MERCOSUL, não tendo qualquer natureza deliberativa. Quanto
ao segundo existe apenas a previsão de sua criação, inexistindo qualquer dado acerca do seu efetivo funcionamento ainda.
129ISABEL VAZ, ob.cit., pág. 206,  faz excelente análise do quadro econômico em que o Brasil se encontrava, “cumpre considerar,
entretanto, e não menosprezar o fato de não se ter praticado no Brasil, o que se poderia chamar, em termos técnicos, uma economia de
mercado. Não possuindo o País uma sólida tradição de exercício da livre concorrência no plano interno, torna-se extremamente difícil
pretender que, de uma hora para outra, nas relações comerciais internacionais, as empresas brasileiras se encontrem capacitadas a competir
com outros agentes econômicos mais hábeis, melhor preparados e mais poderosos, sob vários aspectos. Nessa questão, a idéia darwiniana
de luta pela sobrevivência oferece uma imagem bastante adequada para a avaliação das reais possibilidades de sucesso de indústria e do
comércio nacionais. Fatores altamente negativos, como o atraso tecnológico, decorrente da escassez de inversões em pesquisa científica
aplicada à produção, o descontrole da inflação, agravado pelo alto custo do financiamento ao setor industrial, o aviltamento dos salários, e a
diminuição dos investimentos públicos em diversos setores prejudicam a adoção da livre concorrência”.
130ISABEL VAZ, ob. cit., pág. 209.
131No Brasil,  encontra-se em vigência a Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, e na Argentina, a Lei  nº 22.262/80.
132Art. 1º, TA: Os Estados Partes decidem constituir um Mercado Comum, que deverá estar estabelecido a 31 de dezembro de 1994, e que
se denominará “Mercado Comum do Cone Sul”(MERCOSUL).
Este Mercado Comum implica:
A livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, através, entre outros, da eliminação dos direitos alfandegários,
restrições não tarifárias à circulação de mercado de qualquer outra medida de efeito equivalente;
O estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma política comercial comum em relação  a terceiros Estados ou
agrupamentos de Estados e a coordenação de posições em foros econômico-comerciais regionais e internacionais;
A coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados Partes - de comércio exterior, agrícola, industrial, fiscal,
monetária, cambial e de capitais, de serviços, alfandegária, de transportes e comunicações e outras que se acordem -, a fim de assegurar
condições adequadas de concorrência entre os Estados Partes; e
O compromisso dos Estados Partes de harmonizar suas legislações, nas áreas pertinentes, para lograr o fortalecimento do processo de
integração.
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Dentro deste objetivo foram criados Subgrupos  de Trabalho, que atuam em diversos setores, para a
conformação do mercado comum. A primeira medida tomada em relação à matéria foi a Decisão133 do CMC de
nº 03/92, que trata da Aprovação do Procedimento de Queixas e Consultas sobre Práticas Desleais de
Comércio aplicáveis durante o período de transição134. A Decisão nº 07/93 aprova o Regulamento Relativo à
Defesa contra as Importações que sejam objeto de Dumping ou de Subsídios, principalmente em relação a
países terceiros, visando efetivar a política comercial comum135.

Finalmente no ano de 1994, foram aprovadas as Decisões de nº 20 e nº 21, sendo a primeira relativa às diretrizes
que devem ser observadas para eliminar as Políticas Públicas que Distorcem a Competitividade e a segunda
relativa às diretrizes a serem seguidas no sentido de harmonização das legislações nacionais de defesa da
concorrência136.

4.3.1. Protocolo de Defesa da Concorrência do MERCOSUL. Análise comparativa com as regras do Tratado
da Comunidade Européia.

Todo esse processo atingiu o objetivo visado, tendo sido  aprovado o Protocolo de Defesa da Concorrência no
Mercosul137 através da Decisão de nº 18/96 no dia 16 de dezembro de 1996, embora ainda não tenha sido
incorporado ao ordenamento jurídico vigente de nenhum dos Estados Partes138.

Tem por objeto a defesa da concorrência no âmbito do MERCOSUL, e as suas regras aplicam-se aos atos
praticados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, ou outras entidades que tenham por
objeto produzir ou que produzam efeitos sobre a concorrência no âmbito do MERCOSUL, e que afetem o
comércio entre os Estados Partes (art. 1º Protocolo de Fortaleza).

Por outro lado, ao inserir a conjunção “e”, faz com que torne-se imprescindível a concorrência de dois requisitos
básicos, que são a intenção ou a própria produção de efeitos anticoncorrenciais e que estes venham a afetar o
mercado, o que difere da normativa comunitária, onde já se considera suficiente que o ato seja potencialmente
gravoso ao mercado comum, independentemente da produção de resultados139.

Apesar das normas serem aplicáveis às empresas que exercem monopólio estatal140, não se observam no entanto,
normas destinadas à regulação dos atos anticoncorrenciais que possam se originar dos Estados Partes. Existe
apenas um compromisso no sentido da elaboração de normas  e mecanismos comuns que disciplinem as ajudas
de Estado que possam limitar, restringir, falsear ou distorcer a concorrência e sejam susceptíveis de afetar o
comércio entre os Estados Partes (art. 32, Protocolo de Fortaleza).

Segundo MOTA CAMPOS, em relação à Comunidade Européia,  a maioria dos Estados-membros já possuía
legislação nacional em matéria de concorrência, razão pela qual o que terminou por prevalecer foi a coexistência

                                                
133 As deliberações do CMC são denominadas decisões, enquanto as do GMC são resoluções, sendo ambas obrigatórias para os Estados
Partes - V. arts. 9 e 15 do POP.
134Esta decisão teve vigência até dezembro de 1994. Visava principalmente beneficiar o consumidor, pois “deve se assegurar aos
consumidores de direito de não serem induzidos a erro ou engano”, e determinava em seu art. 1º que os Estados Partes devem aceitar os
valores e tolerâncias dos conteúdos dos produtos industrializados premedidos, tal como são comercializados internamente segundo as
legislações nacionais vigentes no país de origem, até que se proceda a sua harmonização.
135Este regulamento se encontra em consonância com as regras do comércio internacional, pois elaborado em observância ao Acordo
Relativo à interpretação e aplicação do Art. VI do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT, Código Antidumping), e o
Acordo Relativo à interpretação e aplicação dos artigos VI, XVI e XXIII do citado Acordo Geral (Código de Subsídios e Direitos
Compensatórios).
136 Em ambas as decisões foi prevista a criação de um Comitê Técnico para tratar das matérias com prazo previsto para entrega as propostas
até 30 de julho de 1995.
137Por ter sido assinado em Fortaleza, passou a ser conhecido como Protocolo de Fortaleza, doravante assim denominado no presente
relatório.
138Este é outro dos problemas que o MERCOSUL apresenta, ou seja a não aplicabilidade imediata de suas decisões e resoluções, ficando
sempre condicionadas ao processo legislativo de cada Estado Parte.
139 Cfr. EUGÊNIO DA COSTA E SILVA, A Concorrência no Mercosul: considerações preliminares, RDE, nº 25, Brasília, julho/1997, pág. 49,
sobre o art. 1º do Protocolo de Fortaleza, em relação aos requisitos, afirma que “ estas exigências básicas para a caracterização do ato como
restritivo devem ser aplicadas conjuntamente”.
140Art. 2º, parágrafo único, do Protocolo de Fortaleza: Incluem-se entre as pessoas jurídicas a que se refere o caput deste artigo as empresas
que exercem monopólio estatal,  na medida em que não impeçam o desempenho regular de atribuição legal. – Por enquanto, o único
instrumento existente é a Decisão do CMC  nº 20/94 sobre as Políticas Públicas que distorcem a Competitividade.
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do direito comunitário da concorrência, concomitantemente com as legislações nacionais, através de um regime
de repartição de competências, em consonância com o art. 85º do TCE141.

Já no MERCOSUL, observa-se que o Protocolo de Fortaleza adota um processo de cooperação entre os órgãos
próprios de cada Estado Parte que tratam da concorrência e o Comitê de Defesa da Concorrência do
MERCOSUL, onde os primeiros são responsáveis pela instauração do procedimento (art. 10), pela investigação
da prática restritiva da concorrência (art. 15), pela elaboração de parecer acerca da prática eventualmente
condenável a ser submetido ao Comitê.

Como já exaustivamente exposto, as deficiências de natureza institucional constituem o maior problema
enfrentado pelo MERCOSUL para a implementação da defesa da concorrência.  Nem todos os Estados Partes
possuem legislação própria acerca da matéria, e por isso a busca de uma legislação comum “constitui elemento
de grande relevância para a promoção da integração entre os países”. Por outro lado, a solução das controvérsias
decorrentes da busca de uma concorrência saudável exige soluções mais eficientes e eficazes do que a que existe
atualmente, tendo em vista que “os mecanismos de soluções de controvérsias presentes no MERCOSUL não são
adequados para a defesa da concorrência, vez que os destinatários da defesa da concorrência não são os Estados
soberanos, mas sim as empresas”142.

É importante portanto que se proceda uma integração e cooperação entre os organismos responsáveis pelo
controle da concorrência nos Estados Partes, para que haja a real implementação do Protocolo de Fortaleza nesta
fase de integração. Esta postura também revela-se recomendável para que haja uniformidade de decisões nos
diversos litígios que venham a surgir.

Evidente que em se tratando de uma zona de comércio ainda em formação, e  que o que se busca não é a inibição
do seu desenvolvimento, e sim o seu funcionamento saudável, encontra-se expressamente previsto que o simples
fato de que haja conquista do mercado resultante de um processo natural, fundado na eficiência do agente
econômico em relação aos outros competidores, não é indicio de procedimento anticoncorrencial (art. 5º,
Protocolo de Fortaleza).

Restou também consagrada a responsabilidade objetiva dos agentes econômicos que venham a praticar
quaisquer tipos de atos, individuais ou concertados, sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou
efeito limitar, restringir, falsear ou distorcer a concorrência, ou o acesso ao mercado ou que constituam abuso de
posição dominante no mercado relevante de bens ou serviços no âmbito do MERCOSUL e que afetem o
comércio entre os Estados Partes (art. 4º, Protocolo de Fortaleza). Interessante é que dentre as práticas que se
encontram expressamente previstas, encontra-se uma das modalidades de abuso de posição dominante, que é
tentativa de impedir que novas empresas entrem no mercado oferecendo bens ou produtos que possam vir a
afetar a sua situação de domínio.

Encontram-se enunciados no art.6º do Protocolo de Fortaleza, apenas à título exemplificativo, uma série de
condutas que se caracterizam como restritivas da concorrência, bastante semelhantes às que se encontram nas
alíneas "a" a "e" do art. 85º, 1º e alíneas "a" a "d" do art. 86º, TCE. Apesar de existirem em maior número no
Protocolo de Fortaleza, verifica-se da mesma forma, que as mesmas correspondem em sua maioria à construção
jurisprudencial do TJCE.

O art. 14, do Protocolo de Fortaleza também traz como norma programática a definição do que será considerado
mercado relevante para efeitos de aplicação das regras, e ainda dos meios de prova das condutas e os critérios
de análise dos efeitos econômicos da prática sob investigação. No entanto, deve-se estar atento que a imposição

                                                
141Cfr. MOTA CAMPOS, ob. cit., págs. 490/491.
142 Cfr. ERNESTO CIONFRINI, Conselheiro da Comissão Nacional de Defesa da Concorrência Argentina, em reunião patrocinada pelo
CADE,  em 12 de março de 1998, em Brasília, com o tema de “Um Visão Crítica da Defesa da Concorrência no MERCOSUL”. O CADE,
Conselho Administrativo de Defesa Econômica no Brasil, é agência judicante criado pela Lei nº 4.137/2. Foi transformado em autarquia
vinculada ao Ministério da Justiça pela Lei nº 8.884/94, com sede e  foro em Brasília. Cabe ao CADE zelar pela livre concorrência, difundir
a cultura da concorrência por meio de esclarecimento ao público sobre as forma de infração à ordem econômica, e decidir questões relativas
às mesmas infrações. As atribuições da agência estendem-se a todo o território nacional.
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de regras fixas e definições específicas destas noções podem não ser recomendáveis face ao dinamismo do
mercado comum, e o  conjunto de fatores econômicos que podem variar caso a caso143.

Em relação à solução das controvérsias resultantes da aplicação, interpretação ou descumprimento das regras do
Protocolo de Fortaleza, está prevista a aplicação do PB e do Procedimento Geral para Reclamações perante a
CMC, o que esbarra nas dificuldades já anteriormente expostas.

5. Conclusão.

A defesa do direito da concorrência, como se observa da experiência da Comunidade Européia foi ferramenta
indispensável para alcançar o mercado comum,  e mantê-lo em funcionamento. De nada adianta a quebra das
fronteiras, a instituição de tarifas externas comuns, e demais liberalizações à circulação de bens, capitais e
serviços, se não houver um determinado controle das práticas empresariais144. Por outro lado, a defesa do direito
da concorrência busca também beneficiar o indivíduo, "cidadão" daquela comunidade, passando o mesmo a ter
opções de escolhas.

A instituição de um regime comum para o controle da concorrência é uma providência salutar, sendo importante
no entanto que o MERCOSUL  encontre o caminho adequado para a sua realidade sócio-econômica145. Por
outro lado, o seu sucesso esbarra em problemas de natureza institucional que devem ser urgentemente revistos.
De nada adianta uma legislação moderna e harmoniosa com os ditames do comércio internacional, senão houver
condições para a sua real aplicabilidade146.
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A ATUAÇÃO DO CADE NO BRASIL FRENTE AO PROCESSO DE
GLOBALIZAÇÃO1

Por: José Gabriel Assis de Almeida2

e-mail: assisdealmeida@openlink.com.br

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa analisar a atuação do CADE Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência
face ao processo de globalização. Isto é, visa analisar quais os poderes e competência do CADE na apreciação
de atos anti-concorrenciais.

Ora, é certo que este atuação do CADE está ordenada na legislação sobre defesa da concorrência – cuja norma
principal é a Lei 8.884/94. Por outro lado, esta atuação do CADE também levanta problemas que devem ser
resolvidos com base nas normas de direito internacional público e privado.

Consequentemente, é possível dizer que ao se falar de atuação do CADE frente ao processo de globalização
está-se, na verdade, a falar da posição do direito da concorrência brasileiro face ao processo de globalização.

Na análise deste tema, é possível encontrar um grande eixo de preocupação que é a aplicação do direito da
concorrência brasileiro às empresas situadas fora do território nacional. É sobre esta questão que se debruça o
presente trabalho.

A aplicação da lei nacional de defesa da concorrência a empresas situadas em outros Estados não é uma questão
nova nem original.

Na verdade, este problema surgiu já há bastantes anos no direito norte-americano e no direito comunitário
europeu, influenciado por um quadro econômico específico que se acentuou a partir da década de 80 e se
intensificou na década de 90. Este quadro é composto por três fatores principais:
a) a internacionalização das economias nacionais;
b) a transnacionalização das empresas;
c) a intervenção dos Estados nas atividades econômicas.

Em virtude da reunião destes elementos, o comportamento das empresas é hoje, cada vez mais, global. Isto
significa que um ato praticado num determinado território, por uma empresa situada nesse território, pode ter
efeitos econômicos num outro território.

Surge, então, a questão  de saber que uma legislação nacional de defesa da concorrência poderia apreender o
comportamento dessa empresa (3.).

Esta questão insere-se numa perspectiva mais geral que é a dos critérios pelos quais os Estados reivindicam a
aplicação da sua legislação nacional, à luz do direito internacional público. Assim, é necessário previamente
examinar estes critérios (2.).

2. A COMPETÊNCIA INTERNACIONAL DOS ESTADOS

2.1. Critérios de reivindicação da competência internacional

Basicamente os critérios pelos quais os Estados reivindicam, à luz do direito internacional público, a aplicação
da sua legislação nacional, são os seguintes:
a) princípio da territorialidade do comportamento; O Estado tem competência para regular os
comportamentos ocorridos no seu território3;

                                                
1 O presente texto é uma versão adaptada de palestra proferida pelo autor, em Maio de 1999, na UGF/RJ e está inserido na pesquisa
“Direito Econômico da Concorrência” coordenada pelo autor na Universidade do Rio de Janeiro (Uni-Rio_
2 Doutor em Direito pela Universidade de Paris II, Professor Adjunto e Diretor da Escola de Ciências Jurídicas da Universidade do Rio de
Janeiro, Professor Adjunto e Coordenador do Mestrado em Direito da Universidade Candido Mendes - Ipanema
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b) princípio da nacionalidade do autor do comportamento: ao Estado tem competência para aplicar a
sua própria lei aos seus nacionais4;
c) princípio da territorialidade dos efeitos: o Estado no território do qual se produziu o efeito do
comportamento tem competência para aplicar as suas próprias leis aquele comportamento;
d) princípio da proteção da segurança pública; o Estao tem competência para aplicar a sua legislação
quando a segurança pública está em perigo5;
e) princípio da universalidade; o Estado pode aplicar as suas normas em caso de excepcional
gravidade, mesmo se os comportamentos tenham se verificado fora do território nacional6.

É com base nestes critérios que os Estados reivindicam as suas competências normativa e judiciária.

A competência normativa tem um duplo sentido. Por um lado é a competência para editar normas (leis, na
acepção geral desta palavra). Por outro lado é a competência para determinar o campo de aplicação territorial e
pessoal das normas editadas.

A competência judiciária é a competência para aplicar a norma ao caso particular e concreto, com as
consequências que decorrem dessa aplicação.

A competência judiciária tem também um duplo sentido em direito internacional público. Pode se tratar da
“jurisdictio” - que significa a competência para julgar, isto é para dizer o direito - e pode se tratar do
“imperium”, que é a competência para executar, ou seja, para exercer as medidas visando a instrução da causa
ou visando a eficácia da decisão tomada no quadro da “jurisdictio”. Na verdade, a “jurisdictio” e o “imperium”
são duas realidades muito próximas e de difícil distinção. A distinção decorre mais da natureza dos atos
praticados do que da competência.

A competência normativa e a competência judiciária mantém relações estreitas, mas são independentes. Por
exemplo, um Estado pode ter competência normativa mas não ter competência judiciária 7. Da mesma forma, um
Estado pode ter competência judiciária, sem ter competência legislativa 8.

Estabelecidos os critérios para reivindicação da competência e o conteúdo da competência do Estado, a questão
que se segue é óbvia: a limitação dessa competência.

2.2. Limites da competência normativa

A Corte Internacional de Justiça, no acórdão Lotus 9 afirmou não ser contrário ao direito internacional a
aplicação das normas nacionais fora do território do Estado que as edita.

No entanto, esta decisão não significa que algum tipo de limitação não possa ser imposta ou que não possa
decorrer da realidade. Cumpre, então, examinar as possibilidades de limitação de cada uma das modalidades de
competência: normativa e judiciária.

Quanto à competência normativa, a mesma é praticamente ilimitada. Esta competência somente seria limitada se
fosse contrária ao direito internacional público. Ora, não existe tratado ou costume internacional que cuide desta
questão. Além do mais, a limitação sendo negativa (o sentido do acórdão Lotus é que o direito internacional
público deve não proibir)  e não positiva (o direito internacional público deve autorizar) basta que a competência
seja admissível ou possível, não sendo exigível que ela seja a melhor. Consequentemente, de acordo com estas
regras, esta competência é praticamente ilimitada.
                                                                                                                                                       
3 trata-se de princípio normalmente não contestado e aceite internacionalmente, aplicável tanto à competência legislativa quanto à
competência judiciária
4 as dificuldades surgem quando os nacionais de um Estado estão estabelecidos no território de outro Estado; este princípio foi porém
utilizado pelos EUA para proibir as empresas americanas e as filiais das empresas americanas de participar na construção do gasoduto
siberiano que iria conduzir gás até à Europa
5 este princípio é normalmente invocado na repressão ao tráfico de entorpecentes
6 Israel teria aplicado este princípio para julgar Adolf Eichmann
7 seria o caso de um Estado que impõe a realização de serviço militar a todos os seus nacionais, sem porém poder obrigar os seus nacionais
que vivem em outros Estados a realizá-lo
8 é o caso da aplicação da lei estrangeira pelo juiz nacional
9 P.I.C.J. Ser. ª nr. 10, 2 Hudson, World Ct. Rep. 20; uma versão editada do acórdão pode ser encontrada em ESCARAMEIA, Paula.
Colectânea de Jurisprudência de Direito Internacional. Coimbra: Almedina, 1992
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No entanto, a doutrina sugere que a competência normativa seja submetida a duas condições: a) existência de
uma relação suficiente entre o Estado e a situação fática que ele pretende regular; b) respeito à soberania dos
outros Estados.

Porém, as duas condições acima são demasiadamente flexíveis e imprecisas para serem admitidas como regras
de Direito.

Na realidade, a extensão da competência normativa somente é contestada quando surge uma norma editada por
outro Estado que regula a mesma matéria, criando assim um conflito normativo. As regras que resolverão este
conflito implicarão, necessariamente, numa inevitável limitação à competência normativa de um, ou dos dois,
Estados.

Mesmo assim, é preciso ter em mente que este conflito unicamente se tornará realidade em caso de litígio.
Litígio esse que será resolvido por uma jurisdição, que determinará qual a norma aplicável e qual a jurisdição
competente para aplicá-la.

Consequentemente, a competência legislativa é limitada unicamente no quadro da competência judiciária. Ou
seja, é no quadro da competência judiciária que deve ser examinada a competência normativa. Passa-se,
portanto, ao exame das limitações à competência judiciária.

2.3. Limites da competência judiciária

Geralmente, os limites da competência judiciária são questionados unicamente em caso de um litígio real. Para
decidir qual a norma aplicável e qual a jurisdição competente para aplicá-la, vários critérios foram propostos.

De entre eles, destacam-se três:
a) equilíbrio entre os interesses em causa;
b) existência de uma ligação próxima, substancial e direta entre os fatos e o Estado;
c) aplicação da lei do território ao comportamento nele verificado.

Mas todos estes critérios apresentam defeitos que os tornam imprestáveis. O primeiro por se basear na
razoabilidade e no bom-senso, que são conceitos demasiadamente fluidos para constituírem uma regra de direito
internacional. O segundo é também demasiadamente impreciso. O terceiro critério também é inconveniente pois,
pelo inverso, permitiria, ao Estado onde se produziu a conduta, proteger os infratores.

De qualquer modo, há um motivo preponderante para se abandonar a idéia de limitação da competência
judiciária. É que cada Estado reserva-se o direito de determinar quais as normas que serão aplicadas pelas
jurisdições nacionais. Por outro lado, seria incoerente conceder aos Estados competência legislativa mas despi-
los da competência para julgar.

Na verdade, a limitação à competência judiciária não se encontra na “jurisdictio” mas sim no “imperium”, ou
seja, na competência para a execução das decisões judiciais.

A limitação da competência de execução nunca se coloca em abstrato, mas sempre em concreto, perante um
litígio real. E esta limitação é a soberania dos Estados. O que limita a competência de execução de um Estado
sobre o território do outro é a soberania deste último Estado.

Este limite ainda hoje é impreciso, tanto mais que atualmente o conceito de soberania sofre uma profunda
revisão.

Para alguns autores, esta limitação implica que um Estado não pode praticar, no território de outro, atos que
normalmente estão reservados às autoridades públicas. Porém, o respeito da soberania não impede o
reconhecimento de uma certa competência de execução, como por exemplo o envio de ordens proibindo a
prática de certos atos fora do território do Estado onde está situado o destinatário da ordem. Nesta última
hipótese, a limitação à competência de execução significaria a impossibilidade de dar eficácia a essas ordens,
caso não sejam cumpridas
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Para outros autores, o respeito à soberania não se traduz na abstenção do uso de meios coercitivos. O respeito à
soberania impede unicamente a prática dos atos de execução que produzam uma violação da soberania. Contudo,
a linha divisória entre os atos que violam e os que não violam a soberania não está clara, nem há, a respeito, um
consenso. De qualquer modo, a demarcação seria sempre quando o ato de execução é praticado com coerção.

Assim alguns atos não podem ser considerados coercitivos. Por exemplo, a notificação e citação para processos
administrativos ou judiciais, os pedidos de informações, etc.

Outros atos somente são coercitivos no território do Estado que os pratica. Por exemplo, a ordem de cessação da
prática de infração no território do Estado que edita essa ordem não implica no desfazimento do acordo
celebrado no território de outro Estado. Significa unicamente que os efeitos desse acordo devem cessar, naquele
território. Outro exemplo, o arresto de bens de propriedade da empresa condenada, situados no território do
Estado que exerce a competência de execução.

Todos estes atos, claramente praticados por um Estado no exercício da competência de execução, não implicam
porém em violação da soberania do outro Estado.

Já a cobrança de multas impostas a empresas situadas no território de outro Estado, ou a ordem de condução
coercitiva das partes ou testemunhas para prestarem depoimento ou para exibirem documentos que se encontrem
foram do território do Estado é certamente uma prática violadora do soberania.

 Assim, conclui-se que os Estados podem aplicar as suas normas ao litígio real. Deste modo, a competência para
dizer o direito não é limitada pelo direito internacional. Geralmente, os limites da competência judiciária são
questionados unicamente em caso de um litígio real. Para decidir qual a norma aplicável e qual a jurisdição
competente para aplicá-la, vários critérios foram propostos.

3. A COMPETÊNCIA INTERNACIONAL DOS ESTADOS EM MATÉRIA DE DEFESA DA
CONCORRÊNCIA

Normalmente, os Estados fundamentam a sua competência internacional em matéria de defesa da concorrência
em dois princípios, o da territorialidade dos efeitos (3.1) e o da territorialidade do comportamento (3.2).

3.1. O princípio da territorialidade dos efeitos

Tal como visto acima, o princípio da territorialidade dos efeitos, também conhecido como princípio da
territorialidade objetiva, significa que o Estado é competente para aplicar a sua lei nacional de defesa da
concorrência sempre que o comportamento da empresa produza efeitos anti-competitivos no mercado nacional
desse Estado.

A aplicação deste princípio relega para segundo plano as outras condições, tais como a nacionalidade da
empresa autora do comportamento ou o local onde ocorreu esse comportamento.

A Lei 8.8884/94 expressamente prevê o uso deste princípio.

O seu art. 2o é claro:
“Aplica-se esta Lei, sem prejuízo de convenções e trataos de que seja signatário o Brasil, às práticas cometidas
no todo ou em parte no território nacional ou que nele produzam ou possam produzir efeitos.”

Este dispositivo prevê, portanto, a aplicação das normas de defesa da concorrência brasileiras aos
comportamentos que produzem efeitos anticoncorrenciais no Brasil.

Deste modo, é irrelevante determinar a nacionalidade das empresas, a sua localização geográfica, bem como o
local onde o comportamento se verificou. O único elemento relevante é o local onde foi produzido o efeito
anticoncorrencial.

A inserção deste dispositivo na lei brasileira justifica-se pela natureza do direito da concorrência.
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O direito da concorrência é um direito do mercado. O seu objetivo não é proteger os operadores econômicos ou
reger as relações privadas entre eles estabelecidas. O objetivo do direito da concorrência é proteger o interesse
geral.

Deste modo, o direito da concorrência é claramente um direito que visa a proteção da ordem econômica. Assim,
a violação da concorrência existente em um determinado mercado, justifica a aplicação da lei de defesa da
concorrência desse mercado.

No entanto, a inserção deste dispositivo na Lei 8.89884/94 coloca alguns problemas.

O primeiro é o da determinação da extraneidade do comportamento. Com efeito, o primeiro requisito para a
aplicação do dispositivo é determinar se o comportamento é externo, ou seja, se ele não decorre de um
comportamento praticado por empresas situadas no Brasil ou que tenha se desenrolado no Brasil.

Assim, a aplicação do princípio da territorialidade dos efeitos para fundamentar a competência do CADE deve
ser afastado – em benefício de outros princípios – sempre que o comportamento foi executado no Brasil ou por
empresas aqui situadas.

O segundo é a conciliação deste dispositivo com o contido no art. 20, caput, da mesma Lei 8.8884/94.

Determina o caput do art. 20 que:

“Constituem infração à ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma
manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que estes não sejam
alcançados:

Ou seja, o art. 2o determina da competência em virtude dos efeitos, mas o art. 20 caracteriza a infração tanto em
razão dos efeitos quanto do objeto do comportamento.

Ora, é possível imaginar um comportamento, verificado fora do Brasil, e praticado por empresas localizadas fora
do Brasil, que tenha por objeto a distorção da concorrência no mercado brasileiro. Contudo, por motivo alheio à
vontade das empresas, esse comportamento não produziu efeitos no Brasil. Este comportamento estaria fora do
alcance da lei brasileira e fora da esfera de competência do CADE.

Há, portanto, uma clara distinção. Os comportamentos verificados no Brasil serão sancionados tenham por efeito
ou por objeto a violação da concorrência no mercado brasileiro 10. Já os comportamentos verificados no
estrangeiro serão sancionados unicamente se tiverem efeito sobre a concorrência no mercado brasileiro.

Esta distinção é imposta pelo mesmo motivo que justifica a utilização do princípio da territorialidade dos efeitos:
o fato do direito da concorrência ser um direito do mercado, e visar proteger o mercado. Assim, se o mercado
nada sofrer não há razão para aplicar a norma nacional. Deste modo, diminuem-se os atritos que poderiam surgir
caso o Estado onde o comportamento foi praticado, ou onde estão sediadas as empresas, expressamente
autorizasse o comportamento em questão.

Já a perspectiva interna é necessariamente diferente, pois sanciona-se tanto o comportamento que tenha por
efeito, quanto aquele que tenha por objeto, independentemente do resultado, a violação da concorrência. Isto
porque internamente, não há a possibilidade de conflito de normas, ou de competência normativa.

Resta examinar as características do “efeito” ora em questão.

Em primeiro lugar, deve tratar-se de um efeito sensível, pois efeitos de reduzido impacto não justificam a
aplicação da lei de defesa da concorrência.

                                                
10 aliás, nos termos da redação do art. 2o, a lei brasileira também se aplica aos comportamentos verificados no Brasil, por empresas aqui
situadas e que tenham por objeto ou efeito violar a concorrência exclusivamente no estrangeiro
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Em segundo lugar, pode ser um efeito direto, ou seja, deve resultar imediatamente do comportamento. Caso
contrário, uma vez que a mundialização tornou possível que uma atividade econômica tenha efeitos no mundo
inteiro, o campo de aplicação da lei brasileira de defesa da concorrência seria vastíssimo 11.

A experiência do CADE demonstra que este princípio já foi invocado algumas vezes. Recentemente, o CADE
examinou uma concentração entre as empresas Henkel, que envolvia uma cessão de ativos que foi examinada
também pelas autoridades norte-americanas e européias.

E, se bem que já antigo, um outro caso ficou famoso: o caso Kolynos/Colgate12.

No decisão do CADE Kolynos/Colgate estava em causa uma operação de venda, promovida pela American
Home Produtcs dos EUA que decidiu vender todos os seus negócios na área de saúde bocal, a nível mundial
(Europa, Extremo Oriente, América Latina , etc.).

Esses negócios eram explorados através da subsidiária Whitehall International Inc. e foram adquiridos pela
Colgate Company, numa operação realizada nos EUA.

Verifica-se, portanto, que tanto as empresas envolvidas quanto o acordo eram estranhos ao Brasil.

No entanto, o negócio concluído gerou efeitos no Brasil pois a Colgate, ao adquirir a sua concorrente, passou a
deter mais de 75% do mercado de creme dental.

Assim, o CADE apreciou a operação de aquisição à luz da Lei 8.884/94, sem sequer ter sido levantada a questão
da competência normativa, judiciária ou de execução.

Inobstante o que ficou acima exposto, a aplicação prática do princípio da territorialidade dos efeitos enfrenta
algumas dificuldades.

O princípio da territorialidade dos efeitos serve para assegurar a competência normativa e até a competência
judiciária, no âmbito da “judictio”.

No entanto, o princípio da territorialidade dos efeitos esbarra nos limites da competência judiciária para a
execução. Com efeito, pode ocorrer uma impossibilidade prática para se proceder à citação de uma empresa
sediada no estrangeiro ou para cobrança de multa que venha a ser imposta a essa empresa pelo CADE.

Até ao momento, o CADE não enfrentou estas dificuldades pois as empresas têm-se se submetido
voluntariamente à competência normativa brasileira e judicante do CADE.

No entanto, é possível prever que a competência executiva do CADE em algum momento do futuro irá esbarrar
nos limites à competência de execução.

3.2. O princípio da territorialidade dos comportamentos

O princípio da territorialidade dos comportamento serve também para assentar a competência normativa e
judiciária em matéria de defesa da concorrência.

De acordo com este princípio, a norma aplica-se aos comportamentos anticoncorrenciais verificados no território
brasileiro.

Trata-se assim do outro aspecto do art. 2o acima citado:
“Aplica-se esta Lei, sem prejuízo de convenções e tratados de que seja signatário o Brasil, às práticas
cometidas no todo ou em parte no território nacional ou que nele produzam ou possam produzir efeitos.”

                                                
11 esta visão não impede, porém, que, a nível interno, o efeito anticoncorrencial possa ser também o indireto; por exemplo, um efeito que
não resulta diretamente de um acordo entre empresas mas que é possível em virtude desse acordo, justificaria a aplicação da Lei 8.9\884/94
desde que esse acordo fosse um acordo de âmbito nacional
12 decisão de 18/09/96, AC 27/95, K & S Aquisições Ltda e Kolynos do Brasil S/A, rel. Cons. Lucia Helena Salgado, publicada na Revista
do Ibrac, vol 3, nr. 10, pág. 1
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Para se compreender o alcance deste dispositivo, para os efeitos que ora interessam, é preciso ler também o
parágrafo único deste artigo:
“Reputa-se situada no Território Nacional a empresa estrangeira que opere ou tenha no Brasil filial, agência,
sucursal, escritório, estabelecimento, agente ou representante.”

Deste modo, é possível invocar a aplicação da Lei 8.884/94 ao comportamento materialmente verificado no
exterior, de responsabilidade de uma empresa sediada no exterior, mas que tenha um vínculo com o Brasil.

Ou seja, é possível imputar o comportamento ao prolongamento, situado no Brasil, da empresa estrangeira.

Para que esta imputação seja possível, porém, é necessário que algumas condições estejam preenchidas.

A primeira é a existência de uma ligação entre a empresa estrangeira e uma entidade situada no território
brasileiro. Essa ligação pode ser multifacetada, como indica o dispositivo legal.

Pode ser o laço de matriz-filial, sucursal, escritório ou estabelecimento13. Em todas estas hipóteses, debaixo de
uma mesma personalidade jurídica, convivem estabelecimentos diversos. É o caso, por exemplo, da organização
empresarial seguida pelas companhias de transporte aéreo estrangeiras que operam no Brasil.

Pode, por outro lado, ser o laço entre entidades dotadas de personalidade jurídica distinta, como indicam as
denominações “agente” e “representante” que figuram no texto legal.

Esta última possibilidade leva a crer que também deverá ser considera situada no território nacional a sociedade
estrangeira que detenha o controle do capital social de uma sociedade brasileira, na forma do art. 243, § 2o, da
Lei 6.404/76.

Na verdade, o elemento decisivo não parece ser a existência de uma ou mais personalidades jurídicas, mas sim a
existência de controle, exercido do exterior.

Este parece efetivamente ser o segundo requisito. Com efeito, o elemento comum à relação da empresa
estrangeira com a filial, agência, sucursal, escritório e estabelecimento é, necessariamente, o fato da empresa
estrangeira ter controle sobre a entidade situada no Brasil.

Então, na mesma linha de raciocínio, o agente e o representante devem também ser controlados pela empresa
estrangeira. Este argumento excluiu portanto os agentes e representantes autônomos.

Por outro lado, este argumento permite incluir, ao lado dos agentes e dos representantes, as sociedades
controladas.

Resta saber de que controle se trata. O controle não pode ser definido pelo seu conteúdo ou pelos elementos
sobre o qual assenta. O controle é uma noção de resultado. O controle só é relevante pelos resultados que
apresenta. Deste modo, é possível dizer que o controle define-se pelos resultados e não pelo seu conteúdo.

Ora, o resultado do controle deve ser que a entidade nacional não tenha autonomia de decisão econômica. Ou
seja, a entidade nacional deve aplicar, essencialmente, as instruções da empresa estrangeira, sem poder
determinar livremente o seu comportamento sobre o mercado.

Desta forma, a entidade nacional aparece efetivamente como um prolongamento da empresa estrangeira. É como
se a empresa estrangeira estivesse atuando diretamente no mercado brasileiro.

Esta conclusão traz duas conseqüências, estreitamente ligadas. A primeira é que o controle não implica
necessariamente em propriedade, pois é possível controlar sem ser proprietário 14.

                                                
13 expressões equivalentes, na legislação comercial
14 v. por exemplo, o caso da franquia onde o franqueado está submetido ao franqueador
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A segunda é que o laço existente entre a empresa estrangeira e a entidade nacional não é necessariamente
jurídico, mas é indispensavelmente econômico. Ou seja, o importante não é o conteúdo jurídico da ligação mas
sim os seus resultados econômicos.

Certo é que a noção de controle traz ainda diversas discussões como a extensão do controle (isto é, a partir de
que grau de autonomia não há mais controle) ou a necessidade ou não do efetivo exercício do controle. E caso
de resposta positiva a esta última pergunta, deve o controle ser exercido com relação concretamente ao
comportamento anticoncorrencial ou basta o exercício de um controle global e permanente15?

Estas considerações à parte, a enorme vantagem do princípio da territorialidade do comportamento sobre o
princípio anterior é o da operacionalidade.

Com efeito, é infinitamente mais fácil exercer a competência normativa, a competência judiciária e a
competência judiciária de execução se existir no Brasil uma extensão da empresa estrangeira.

A notificação para o processo administrativo no âmbito do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, a
solicitação de informações, a imposição e cobrança de sanções, e outros atos de competência judiciária de
execução não sofreram limitações, pois dirigir-se-ão a empresa situada no território nacional.

No entanto, até à data, não se tem notícia de decisão do CADE que, para resolver uma questão relativa aos
limites internacionais da sua competência, tenha invocado este princípio.

4. CONCLUSÃO

À guisa de conclusão, pode-se dizer que a reivindicação da competência internacional do direito
brasileiro de defesa da concorrência e da competência de julgamento do CADE, ainda estão por fazer.

No entanto, a experiência demonstra que os primeiros passos já foram traçados, em especial com a
decisão Colgate/Kolynos. Resta esperar que esse caminho vá-se consolidando, esperando que o presente texto
possa trazer algum contributo, ainda que pequeno, nesse sentido.

                                                
15 ou seja, a intensidade do exercício do controle


