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Fases de Maturidade do SBDC 

• Período Embrionário (1962 a 1994): tentativa de implementação do 

Sistema. 

 

 

• Período de Implementação (1994 a 2012): modelagem do novo Sistema 

após definição do cenário econômico brasileiro. 

 

Efetiva implementação do sistema legal, focado na atividade educativa, na 

implementação de um sistema de controle preventivo, e em condutas 

colusivas internacionais (leniências).  

 

 

• Período de Evolução (2012 - ): modernização da legislação; 

implementação do controle prévio de notificações; carteis locais de maior 

impacto na economia; e possivelmente maior atuação em condutas 

unilaterais. 



• Caracterização de infração da ordem econômica a todos os atos 

manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir, ainda que tais 

efeitos não sejam alcançados:  
 

• limitação, falseamento ou prejuízo à livre concorrência ou à livre 

iniciativa;  

• dominação de mercado relevante de bens ou serviços;  

• aumento arbitrário de lucros; e  

• exercício de forma abusiva da sua posição dominante. 

 

• Dificuldades de tratamento do tema de abusos de preços, mais ligado à ideia 

de controle de preços (histórico). 

 

• Dominação de mercado censurada quando resultado do exercício abusivo de 

posição dominante.   

 

 

INTRODUÇÃO ÀS CONDUTAS UNILATERAIS  



INFRAÇÕES EXPLORATÓRIAS E EXCLUDENTES 

Condutas Exploratórias 
 

• Atuação direta nos próprios 

preços/quantidades produzidas.  
 

• Razões históricas (capitulação 

de abusos dos direitos do 

consumidor)  
 

• Não afeta diretamente a 

estrutura do mercado. 

 

• Exceções: discussões acerca de  

licenciamento de tecnologias, 

ou aplicação atrelada à outras 

modalidades de abuso.   

 
 

 

 

Condutas Excludentes 
 

• Atuação direta nas estruturas 

dos mercados (instituto da 

concorrência), de forma a 

impactar concorrentes (impacto 

mediato no consumidor) 
 

• Práticas tendentes à excluir 

agente econômico (geralmente 

concorrentes) do mercado. 
 

• Concorrência potencial. 
 

• Condutas de efeito duplo. 

 

 

 

 



Premissas: 

 

• A condição de poder de mercado não deve, por si só, cercear agente 

econômico de competir de forma eficiente. 
 

• Definição restrita de abuso        agentes com posição dominante podem usar 

de seu poder para prejudicar o processo competitivo (sub aplicação). 
 

• Definição ampla de abuso    arrefecimento do processo competitivo 

resultado da ausência de competição eficiente no mercado (super 

aplicação).  
 

• Erros tipo 1 e erros tipo 2. 
 

• Mesmas condutas podem apresentar efeitos diferentes sob circunstâncias 

diferentes, ou condutas diferentes podem apresentar efeitos similares. 
 

INTRODUÇÃO ÀS CONDUTAS UNILATERAIS  



Forma vs Efeito: conduta por objeto vs. conduta por efeito. 
 

Regra  Per Se 
 

• Conduta per se independente de qualquer demonstração de efeito 

(comportamento tipificado, se praticado, caracteriza infração). 

• Trata-se de uma presunção absoluta de abuso de poder de mercado. 

• Não admite justificativa econômica. 
 

Regra da Razão / Conduta por Efeito 
 

• Pressupõe um exame dos efeitos da conduta e balanceamento das 

justificativas econômicas com eventuais efeitos deletérios ao mercado.  

 

Conduta por Objeto  
 

• Presunção Relativa? Rechaçada com ausência de poder de mercado ou 

justificativas econômicas? (SKF / Raízen). 

PADRÃO PROBATÓRIO  



Testes para Avaliação da Legitimidade 

• Teste universal de aplicação para todas as condutas: 
 

 testes do competidor tão eficiente; 

 teste da falta de racionalidade econômica; e 

 teste do bem-estar do consumidor. 
 

• Testes específicos para determinadas categorias de abuso. 

 

• Testes universais: se aplicariam a todos os tipos de condutas, de forma 

isonômica (alguns deveriam merecer tratamento menos leniente); altos 

custos de implementação e maior segurança jurídica. 

 

• Testes não universais: permitem que as especificidades das condutas sejam 

levadas em consideração; dificuldade em razão do rol exemplificativo do 

tipo. 
 



Quais as Dificuldades Encontradas pelas Autoridades? 

• Assimetria informacional entre autoridades e agentes econômicos. 
 

• Dificuldade de aplicação de único teste para todos os tipos de conduta; 

necessário conjugá-los com testes não universais, permitindo o trato de 

especificidades das formas de condutas.  
 

• Forma vs. Efeito:  
 

 regras baseadas na forma da conduta distinguem comportamentos 

abusivos de legítimos através da aplicação de regras rígidas, sem a 

necessidade de uma análise específica dos mercados;  

 regras baseadas nos efeitos aplicam um critério aberto de padrões que 

permitem uma avaliação caso a caso.  
 

• Dificuldade na identificação de concorrência no mérito de condutas 

ilegítimas tendentes à exclusão de agente mais eficiente de mercado.  
 

 

 



• Quanto à importância de controle preventivo, da repressão às condutas 

colusivas e abusivas. 
 

• Maior proximidade com relação a testes utilizados para algumas 

modalidade de abuso (venda casada e exclusividade). 
 

• Porém relevantes diferenças para outras modalidades (recusa de 

contratação, preços predatórios e descontos de fidelidade). 
 

• Estados Unidos parece perseguir critérios que permitam aos seus 

participantes o benefício da dúvida, na crença de que o próprio mercado 

discipline a situação. 
 

• Europa menos preocupada com erros tipo 1, sendo menos exigente no 

tocante ao ônus probatório necessário para configuração dos abusos.  

 

 

 

Convergência na Aplicação da Lei?  

EUA - UE 



Tribunais Norte-Americanos:  
 

• visão predominantemente Schumpeteriana (eficiência dinâmica, 

concorrência pela inovação, destruição criativa). 
 

• Requisito probatório pesado para quem arguir a ilicitude de uma prática 

de abuso de posição dominante (especialmente na nova economia).  
 

• Linha mais permissiva, preocupados com erros tipo 1 (falsos positivos). 
 

Comissão & Tribunais Europeus: 
 

• Procura avaliar os reais incentivos e prováveis efeitos das condutas; 
 

• Menos permissiva e mais preocupado com erros tipo 2 (falsos negativos). 
 

• Análise também focada na avaliação das eficiências dinâmicas, porém 

preocupação mais acentuada com as estruturas dos mercados. 

Convergência na Aplicação da Lei?  

EUA - UE 



• Ausência de real identidade da prática nacional no tocante à repressão 

das condutas de abuso de posição dominante. 
 

• Inicialmente, linha de preocupação mais focada em erros tipo 1, ou seja, 

no temor de condenação equivocada de condutas que venham a 

efetivamente beneficiar o instituto da concorrência.  
 

• Aplicação casuística tende a gerar resultados mais liberais ou permissivos, 

com falsa percepção de alinhamento ao padrão norte-americano.  
 

• Contudo, não é consequência direta da ideologia e dos princípios atinentes 

ao ordenamento jurídico brasileiro. 
 

• Aplicação de testes e práticas de origem norte-americana sem os devidos 

cuidados à realidade local. 
 

• Contudo, o sistema brasileiro possui mais elementos intrínsecos e 

extrínsecos de convergência com o velho continente. 

Convergência na Aplicação da Lei? 

Brasil 



• Concorrência como garantia institucional mínima: 
 

 fim em si mesmas; 

 valor imprescindível a ser perseguido, garantindo a liberdade de escolha e 

disseminação da informação;  

 poder-dever do Estado de sua preservação. 
 

• Dever de fomento da livre concorrência: quando sua atuação for essencial 

para a inserção ou manutenção desta concorrência e ausente prejuízo 

para sua atividade comercial. 
 

• Conceito do monopolista-herdeiro e do monopolista-inovador. 
 

• Equilíbrio adequado entre o grau de proteção para incentivar inovações 

socialmente úteis e a garantia de sua disseminação/utilização ótima. 

 

• Eficiência como limite à aplicação do interesse público (função social). 

Dever-ser da Norma Brasileira 



Maior Proximidade com a Perspectiva Europeia (elementos extrínsecos) 

 

• Organização funcional administrativa, com possibilidade de reexame 

judicial das decisões;  

 

• Ausência de influência direta das escolas econômicas mais liberais;  

 

• Maior independência para atuação com relação à influências político-

partidárias; 

 

• Ausência de maior participação da iniciativa privada em cargos de direção 

das autoridades; 

 

• Exceção: princípio do mercado interno comum (que a torna ainda menos 

permissiva). 

Dever-ser da Norma Brasileira 



• Conceito de que agentes econômicos com posição dominante possuem 

responsabilidades especiais em contrapartida ao seu poder de mercado. 
 

"[a] finding that an undertaking has a dominant position is not in itself a recrimination 

but simply means that, irrespective of the reasons for which it has such a dominant 

position, the undertaking concerned has a special responsibility not to allow its conduct 

to impair genuine undistorted competition on the Common Market. (Michelin)" 

 

• Tal conceito deve impor aos agentes econômicos o dever de conduzirem-se 

sob os ditames de um não impedimento ou manutenção da livre 

concorrência e da livre iniciativa, e por vezes da sua própria promoção ou 

fomento. 
 

• Mas no que implica este Conceito de Responsabilidade Especial? 
 

• Declaração do obvio!!! Sem conteúdo autossuficiente. 
 

• Portanto, desenvolvimento de uma Teoria das Responsabilidades Especiais. 

 

 

Responsabilidade Especial do Agente Dominante? 



• Só podendo ser sujeito de responsabilidade especial inerente ao conceito 

de posição dominante aquele que tem o dever de se comportar de forma 

diferente. 
 

• Impõe responsabilidade diferenciada para um agente dominante, de auto 

aplicação dos limites permitidos para sua conduta comercial.  
 

• Portanto, empresas com posição dominante carregam consigo uma 

responsabilidade especial de auto-avaliação do impacto concorrencial de 

suas próprias condutas, com todos os riscos inerentes a esta análise. 
 

• Desrespeito deve gerar presunção relativa de efeito anticoncorrencial no 

mercado, admitindo, prova em contrário para descaracterização da 

conduta.  
 

• Inversão do ônus da prova em detrimento do agente econômico que 

produziu a conduta sob suspeita.  

Responsabilidade Especial do Agente Dominante? 



• Contudo, devem estar presentes evidências robustas dos efeitos, ou de 

sua potencialidade lesiva, a serem demonstradas pelas autoridades ou 

representantes, segundo a teoria dos abusos de posição dominante.  
 

• Aplicação sumária dos testes: constatados elementos de convicção que 

sugiram a potencialidade lesiva da conduta, haverá condição de ação para 

abertura de procedimento investigatório perante o SBDC.  
 

• Portanto, a teoria das responsabilidades especiais impõe obrigações (de 

auto-avaliação) e consequências (inversão do ônus probatório) ao agente 

com posição dominante.  
 

• Tal inversão, segundo entendemos, se faz permissiva no nosso 

ordenamento jurídico em razão ainda da assimetria informacional que 

existe nas modalidades de abuso. 

 

• Defesas garantidas aos agentes econômicos (justificativas objetivas e 

eficiências econômicas). 

Responsabilidade Especial do Agente Dominante? 



 
"It is excellent to have a giant's strength; but it is tyrannous to use it 

like a giant." 

William Shakespeare 
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Conduta Estados Unidos Europa Brasil 

Recusa de 

Contratação 

Para caracterização da recusa de 

contratação (segundo a teoria das 

infraestruturas essenciais), deve-

se verificar:  

(i) infraestrutura controlada por 

um monopolista;  

(ii) concorrente incapaz de 

construir infraestrutura da mesma 

natureza por incapacidade prática 

ou razoável;  

(iii) recusa de acesso a um 

concorrente; e (iv) exequibilidade 

do acesso à infraestrutura (MCI vs 

AT&A).  

Para caracterização da recusa 

devem estar presentes três 

condições cumulativas:  

(i) que essa recusa obste a 

aparição de um novo produto 

para o qual exista uma potencial 

procura por parte dos 

consumidores;  

(ii) que ela careça de justificação 

objetiva; e  

(iii) que seja susceptível de 

excluir toda a concorrência no 

mercado derivado (IMS). 

Não há sistematização 

verificada nas decisões do 

CADE.  

 

As decisões discutindo 

recusa de contratação não 

trazem à tona critérios 

relativos ao 

reconhecimento de 

infraestrutura essencial.  

Exemplos dos Testes Aplicados 



Conduta Estados Unidos Europa Brasil 

Preço 

Predatório 

Para caracterização do preço 

predatório:  

(i) o preço deve situar-se 

abaixo de uma medida 

adequada dos custos do 

concorrente (custo médio 

variável); e  

(ii) deve haver probabilidade 

razoável ou perigosa de 

recuperação do investimento 

em preços abaixo do custo 

(Brooke Group).  

Para caracterização do preço 

predatório deve-se levar em conta 

que:  

(i) preços inferiores ao custo variável 

médio serão abusivos; 

(ii) preços inferiores ao custo médio 

total mas superiores ao custo 

variável médio serão abusivos 

quando houver plano de eliminação 

da concorrência (ECS/Akzo).  

Dispensa-se prova de recuperação 

de perdas.  

 

Para caracterização do 

preço predatório se faz 

necessária a verificação de:  

(i) poder de mercado;  

(ii) existência de barreiras à 

entrada;  

(iii) recuperação das perdas 

incorridas;  

(iv) possibilidade de rápida 

expansão da oferta; e (v) 

capacidade de 

financiamento da conduta 

(Daimler Chrysler). 

Exemplos dos Testes Aplicados 


