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RESUMO 

Objetivou-se colocar em evidência as políticas realizadas na função repressiva do Sistema 
Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) sobre a fixação de preços de revenda (FPR) a 
partir da Lei n. 8.884/1994 (revogada pela Lei n. 12.529/2011). Do mesmo modo que a 
conduta poderia acarretar consequências perversas ao ambiente concorrencial, a falta de 
padrões claros para caracterizar a conduta como ilícita também pode ensejar efeitos deletérios 
ao ambiente institucional protegido pelo SBDC. O problema central da pesquisa está nos 
arranjos institucionais para promover a maximização da segurança jurídica no contexto da 
FPR no SBDC. Partiu-se da hipótese de que essas alternativas institucionais podem ser 
encontradas no próprio arcabouço normativo no SBDC, sem prejuízo de outras soluções 
estruturais. A partir dessa premissa, foi aplicado o método de análise de instituições para 
resolver um problema de arcabouço institucional aplicado. Inicialmente, o método abordou 
uma análise como um fim descritivo, objetivando identificar os elementos/particularidades do 
ambiente recortado para delimitar os contornos do problema da pesquisa. Para tanto, foram 
analisadas as decisões paradigmáticas do Cade sobre o tema. Ato contínuo, passou-se à 
função analítica aplicada do método, para formular um instrumental propositivo a respeito das 
possíveis falhas do arcabouço anteriormente estudado. Para tanto, a linha de raciocínio 
subjacente à tarefa foram os métodos dedutivo e hipotético-dedutivo, tomando como fontes a 
bibliografia especializada, além das estruturas balizadoras do ordenamento jurídico nacional. 
Concluiu-se que a estabilidade institucional é um dos fatores a ser considerado na promoção 
da defesa da concorrência, devendo ser garantida na intersecção entre as funções repressiva e 
educativa do SBDC, isto é, por meio de medidas educativas (medidas ex ante de 
conscientização) antes de medidas sancionadoras (ações punitivas ex post). Cabe ao Cade 
considerar os postulados da razoabilidade e proporcionalidade não apenas em suas atividades-
fim, mas também nos reflexos de seus atos administrativos sobre o ambiente institucional, o 
que inclui o dever de proteção da segurança jurídica. Portanto, qualquer inovação institucional 
in pejus ao administrado aplicada pelo Cade, inclusive no caso de standards interpretativos, 
deverá ser considerada na perspectiva dos pilares da lei de processo administrativo como 
ponderação necessária, vedadas medidas contraditórias àquelas que se têm praticado no 
mesmo ambiente institucional. 

 

Palavras-chave: Fixação de Preços de Revenda. Restrições Verticais. Direito da 
Concorrência. Direito Administrativo Sancionador. Segurança Jurídica. 
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INTRODUÇÃO 

 

Trata-se de um trabalho sobre um tema específico do direito antitruste. Também é 

um trabalho que envolve, necessariamente, o direito administrativo geral, o processo 

administrativo sancionador e, é claro, um assunto particular do direito antitruste à luz das 

funções do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC). Essa ressalva, 

aparentemente redundante à primeira vista, se justifica para esclarecer, desde já, as opções 

tomadas no processo da pesquisa. 

O tema da pesquisa é a fixação de preços de revenda (FPR) à luz do direito 

sancionador promovido pelo SBDC. Foi proposto um recorte corte transversal no tema, e daí 

a refutação do valor de redundância da primeira frase da dissertação: as particularidades do 

tema abordado é parte de um todo orgânico que se perderia em sentido caso retirado em seu 

local. Ainda assim, os elementos individualmente analisados o foram com respeito à sua 

função.  

Nesta breve introdução serão apresentados alguns elementos do tema da pesquisa 

e seus contornos, além de um plano geral da pesquisa realizada como guia para a leitura. 

 

*** 

 

A repressão do abuso do poder econômico, garantida pelo artigo 174, §4º, da 

Constituição Federal, é o ingrediente básico para fundamentar a defesa da concorrência no 

Brasil. Esse elemento é permeado pela tensão2 entre os princípios da livre iniciativa (art. 1º, 

IV e pilar da ordem econômica) e a livre concorrência (princípio da ordem econômica – art. 

170, IV), e seu ferramental primário é a Lei 12.529/2011 (Lei Antitruste), que engendrou o 

novo SBDC.  

Nesse contexto está inserido o Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(Cade), autarquia competente para a instrução e julgamento em suas três frentes de atuação: 

preventiva (controle prévio de estruturas), repressiva (de condutas anticompetitivas) e 

educativa (por meio de atividades de fomento da concorrência – “advocacy”, competência 

esta compartilhada com a Secretaria de Acompanhamento Econômico, a SEAE).  

                                                           
2 Cf. DOMINGUES, Juliana Oliveira; GABAN, Eduardo Molan. Direito Antitruste. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 
2016, p. 62-65. 
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Como já mencionado, o corte teórico da pesquisa se constitui nos contratos 

mencionados, especialmente as cláusulas de fixação de preços de revenda (FPR3). A conduta 

geraria, em tese, imperfeições no ambiente institucional das trocas na forma das condições 

uniformes impostas ou sugeridas (sejam máximos, mínimos ou fixos4) ao largo da cadeia 

produtiva.  

À luz do direito contratual, os acordos mencionados podem assumir funções 

econômicas distintas, ora a viabilização do escoamento da produção (contratos de 

distribuição), ora o fornecimento de bens e serviços (contratos de fornecimento).5 Essas 

restrições à liberdade contratual se explicam no argumento econômico de que tais relações 

verticais (portanto, entre produtor e distribuidor ou fornecedor) geram enormes custos de 

transação, sendo a elaboração desses contratos uma solução institucional prudente para sua 

redução6. 

Parte-se, aqui, do referencial teórico da Nova Economia Institucional (NEI) de 

que o ambiente das relações comerciais é permeado por incertezas, cumprindo aos agentes a 

realização de regras7 (formais ou informais) para reduzir os custos de transação da atividade, 

sempre positivos.8 Uma das maneiras de realizar esse objetivo indireto das organizações (ou 

“firmas”) é a realização de acordos verticais, que “englobam processos produtivos 

complementares, em contraste com relações horizontais, que compreendem processos 

produtivos substitutos”9. 

                                                           
3 Usualmente lembrado na literatura pelo acrônimo “RPM” (Resale Price Maintenance). 
4 Sobre uma categorização da conduta na literatura nacional, cf. GONÇALVES, Priscila Brólio. Fixação e 
sugestão de preços de revenda em contratos de distribuição: análise dos aspectos concorrenciais. São Paulo: 
Singular, 2016, p. 227-.248.  
5 Cf. FORGIONI, Paula A. Direito concorrencial e restrições verticais. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 23-24. 
6 Como demostra Gonçalves, “tais restrições verticais nem sempre foram vistas como dispositivos inerentes e 

necessários aos contratos; pelo contrário, presumiam-se anticompetitivas” (GONÇALVES, Priscila Brólio. 

Fixação e sugestão de preços de revenda em contratos de distribuição: análise dos aspectos concorrenciais. São 
Paulo: Singular, 2002, p.151-152), visão superada com a teoria dos custos de transação pelas obras, 
principalmente, de Coase e Williamson, laureados com o Prêmio de Ciências Econômicas em Memória de Alfred 
Nobel, respectivamente, em 1991 e 2009. 
7 Na lição de Douglass North, tais regras se configuram nas instituições, “constrições humanamente concebidas 
que estruturam a interação humana” que “definem a estrutura de incentivos das sociedades e, especificamente, 

das economias.” (Desempenho econômico através do tempo. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 
v.255, set,-dez. 2010, p. 16.) 
8 Cf. ZYLBERSTAJN, Décio; STAJN, Rachel. Análise econômica do direito e das organizações. In: 
ZYLBERSTAJN, Décio; STAJN, Rachel (org). Direito & Economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, passim. 
Conferir, no mesmo sentido, AZEVEDO, Paulo Furquim de; FARINA, Elizabeth Maria Mercier Querido; SAES, 
Maria Sylvia Macchione. Competitividade: mercado, Estado e organizações. São Paulo: Singular, 1997, passim. 
9 AZEVEDO, Paulo Furquim de. Restrições Verticais e Defesa da Concorrência: A Experiência Brasileira. 
Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas,  Textos para discussão 264, Julho de 2010, p.3. 
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A literatura econômica travou e trava debates acalorados sobre a FPR, variando da 

defesa da legalidade por si própria até a sua ilegalidade de per si. Como será demostrado 

durante do trabalho, notadamente no teor da análise dos argumentos levantados na análise de 

casos (tópico 4.3), entre extremos teóricos são encontrados entendimentos mais ponderados.10 

Algumas dessas consequências nocivas poderiam ser o aumento do grau de 

dependência econômica dos distribuidores, levantamento de barreiras à entrada, eliminação da 

concorrência entre os distribuidores da mesma marca e facilitação de conluio11. Em última 

análise, decorreriam da prática preços artificiamente elevados, resultando na redução do bem-

estar dos consumidores. De outro lado, são alegadas possíveis eficiências econômicas, por 

exemplo, a eliminação dos problemas da dupla marginalização e do free riding, bem como a 

preservação da imagem do produto12. 

Numa situação hipótetica em que assimetrias informacionais entre a autoridade e 

o administrado e o tempo fosse ilimitado, o enforcement13 do antitruste seria rudimentar. 

                                                           
10 Faz-se, desde já, o alerta de que o objetivo central da pesquisa não é verificar os efeitos anticompetitivos ou 
não sobre a conduta. Sobre esses elementos, há uma vasta bibliografia nacional e internacional sobre o tema. 
Nacionalmente, conferir a obra de Priscila Brolio (Fixação e sugestão de preços de revenda em contratos de 
distribuição. 2.ed. São Paulo: Singular, 2016) e os livros da professora Paula Forgioni, especialmente Direito 
Concorrencial e Restrições Verticais (2007) e Fundamentos do Antitruste (8 ed, rev. atual. ampl., 2015), ambas 
publicadas pela Editora Revista do Tribunais. Igualmente aos artigos publicados por Cesar Mattos na Revista do 
IBRAC (Fixação de preço de revenda mínimo no Cade: o caso SKF, vol. 24, jul-dez., 2013 e Fixação de preços 
de revenda (resale-price maintenance), vol. 8, jan-jun., 2001), além do pesquisa publicada por Mariana Rebuzzi 
Sarcinelli no mesmo periódico (Acordo para fixação de preços de revenda, ilegalidade per se e regra da razão: 
uma análise acerca da jurisprudência norte-americana, vol. 20, jul-dez, 2011). Na doutrina estrangeira, conferir 
LAO, Marina. Free riding: an overstated, und unconvincing, explanation for resale price maintenance. In: 
PITOFSKY, Robert (org). How the Chicago School Overshot the Mark. New York: Oxford University Press, 
2008; HARRISON, Jeffrey Lynch. Dr. Miles' Orphans: Vertical Conspiracy and Consignment in the Wake of 
Leegin. University of Florida Levin College of Law Research Paper, abr. 2010; ARTHUR, Thomas C.  The Core 
of Antitrust and the Slow Death of Dr. Miles. SMU Law Review, vol. 62, 2009; JARAMILLO , Jose Alfredo. 
Free Riding and Resale Price Maintenance: A Love and Hate Relationship. Contexto Revista de Derecho y 
Economía, n. 34, nov. 2011; JIANG, Shan; SOKOL, D. Daniel. Resale Price Maintenance in China: An 
Economic Perspective. Journal of Antitrust Enforcement, nov.2014; LAMBERT, Thomas A.; SYKUTA, Michael 
E. Why the New Evidence on Minimum Resale Price Maintenance Does Not Justify a Per Se or 'Quick Look' 
Approach. CPI Antitrust Chronicle, nov.2013: BORK, Robert H. The Antitrust Paradox: a policy at war with 
itself. Nova Iorque: The Free Press, p.280-298. 
11Sobre um aprofundamento sobre as possíveis consequências deletérias ao ambiente concorrencial com a 
prática da FPR, cf. FORGIONI, Paula A. Direito concorrencial... cit.., p. 182-194; GONÇALVES, Priscila 
Brólio. Fixação e sugestão de preços de revenda em contratos de distribuição: análise dos aspectos 
concorrenciais. São Paulo: Singular, 2016, p.179-199; HOVENKAMP, Herbert. Federal antitrust policy – the 
law of competition and its practice.2.ed. St. Paul: West Publishing Company, 1999, p.374-376. 
12 Para uma visão sobre as possíveis justificativas de eficiências econômicas sobre a conduta, cf. GONÇALVES, 
Fixação..., cit., p. 200-218; HOVENKAMP, Herbert. Federal antitrust policy – the law of competition and its 
practice.2.ed. St. Paul: West Publishing Company, 1999, p. 377-381 e The Antitrust enterprise: principle and 
execution. Cambridge: Harvard University Press, 2005, p. 188; e de forma mais assertiva pela possibilidade de 
eficiências em detrimento de efeitos anticompetitivos (mas sem cogitar sua impossibilidade), cf. BORK, Robert 
H. The Antitrust Paradox: a policy at war with itself. Nova Iorque: The Free Press, p.297-298 
13 O termo será utilizado por falta de um termo específico em língua portuguesa que abarque as dimensões do 
enforcement, entendido não apenas como a aplicação da lei em sentido lato, mas também nas noções principais e 
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Ciente de que isso não é uma realidade, o antitruste tende a regras vazias a serem 

complementadas por padrões de intepretação (standards). Com isso foram concebidos, pela 

aplicação da teoria jurídico-econômica, certos “standards a serem utilizados no atendimento 

da função de interesse público atribuída pela lei ao administrador”14 – nomeadamente os 

construtos das regras da “razão” e “per se”, engendradas na experiência norte-americana.  

A importância dessas válvulas de escape se clarifica a partir do momento em que 

a aplicação do direito antitruste exige certas regras para “nortear a verificação da licitude ou 

ilicitude de uma prática”15.  

Esse corte metodológico pode ser explicado por uma razão lógica. As condutas 

supostamente anticoncorrenciais, do cartel hardcore à restrição vertical mais debatida, 

passarão pelo plano dos modelos mentais mencionados alicerçado nos eventuais prejuízos 

sociais decorrentes. Quando esses modelos são institucionalizados, seja pela positivação 

textual, ou pelos precedentes iterados, a complexidade do ambiente é reduzida, garantindo 

uma eficácia na atividade da autoridade. 

Segundo a regra per se, uma conduta pode ser considerada ilícita 

independentemente do contexto em que foi praticada16, de modo que não será necessário 

analisar a estrutura do mercado, sequer “o poder econômico do agente, que pode ser 

nenhum”17.  Da mesma maneira, “o acusado não tem o direito de aduzir em sua defesa quer os 

bons efeitos econômicos da prática incriminada, quer sua inofensividade, pela ausência de 

quantidade de poder suficiente para influir nos preços de mercado”18. Em síntese, a presunção 

da ilicitude prescinde de uma análise aprofundada do mercado em questão, reduzindo os 

custos da investigação19. 

                                                                                                                                                                                     
acessórias subjacentes aos processos sancionadores no âmbito da Administração Pública. 
14 LIMA, Ticiana Nogueira da Cruz. O processo administrativo no Cade e os problemas da regulação 
concorrencial brasileira. 2009. 169f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da USP, 
Universidade de São Paulo, p. 39. 
15 DOMINGUES, Juliana Oliveira; GABAN, Eduardo Molan. Direito Antitruste. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, 
p.83. No mesmo sentido, cf. FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste. 4.ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2010, p.186-188 
16 “This means that there is no need for a court to examine whether the behavior in question unreasonably 

restrains trade or harms competition and consumers: the mere existence of the behavior will be enough to fall 
within the prohibition” (DABBAH, Maher M. International and comparative competition law. Cambridge: 
University Press, 2010, p.241.) 
17 BRUNA, Sérgio Varella. O poder econômico e a conceituação do abuso em seu exercício. 1.ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.154. 
18 Idem. 
19 Cf. GONÇALVES, Priscila Brólio. Fixação e sugestão de preços de revenda em contratos de distribuição: 
análise dos aspectos concorrenciais. São Paulo: Singular, 2016,  p.144. 
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Caso a conduta seja analisada à regra da razão, abre-se a possibilidade da 

utilização dos argumentos sobre eventuais ganhos de eficiência, bem como a ausência de 

efeitos negativos à concorrência. Sucintamente, a “regra da razão é o método de interpretação 

que impõe a ilicitude, apenas, das práticas que restringem a concorrência de forma ‘não 

razoável’”20, posto que a análise da conduta é restringida pelo prisma de seus efeitos no(s) 

mercado(s) afetado(s). 

A respeito da experiência internacional sobre a fixação de preços de revenda, após 

quase cem anos de aplicação da regra per se, a partir do caso Dr. Miles Medical Co. v. Park 

D. Park (1911), a Suprema Corte norte-americana revisou o entendimento no caso Leegin 

Creative Leather Products v. PSKS Inc. em 2007 (por cinco votos a quatro), julgando que a 

conduta deve ser analisada à luz da regra da razão.21 De outro lado, a Comissão Europeia 

adota a teoria da ilicitude pelo próprio objeto entre os seus países membros – ainda que a 

autoridade tenha redigido um documento clarificando a visão das autoridades relativa à 

prática, criando-se um “safe harbor”22 aos agentes econômicos para realizar a prática sem 

incidir na proibição do artigo 10123. 

                                                           
20 FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste. 4.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 
193. No mesmo sentido, DABBAH, Maher M. International and comparative competition law. Cambridge: 
University Press, 2010, p.240. 
21 Cf. BRUNELL, Richard M. Overruling Dr. Miles: The Supreme Trade Commission in action. The Antitrust 
Bulletin, v.52, n.3-4, set.dez., 2007, pp.475-529. 
22 Cf. Notice on agreements of minor importance which do not appreciably restrict competition under Article 
101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (De Minimis Notice), jun.2014. 
23 Artigo 101 
1. São incompatíveis com o mercado interno e proibidos todos os acordos entre empresas, todas as decisões de 
associações de empresas e todas as práticas concertadas que sejam susceptíveis de afectar o comércio entre os 
Estados-Membros e que tenham por objectivo ou efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência no mercado 
interno, designadamente as que consistam em: 
a) Fixar, de forma directa ou indirecta, os preços de compra ou de venda, ou quaisquer outras condições de 
transacção; 
b) Limitar ou controlar a produção, a distribuição, o desenvolvimento técnico ou os investimentos; 
c) Repartir os mercados ou as fontes de abastecimento; 
d) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de prestações equivalentes 
colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência; 
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 têm ligação com o objecto 
desses contratos. 
2. São nulos os acordos ou decisões proibidos pelo presente artigo. 
3. As disposições no n.o 1 podem, todavia, ser declaradas inaplicáveis: 
— a qualquer acordo, ou categoria de acordos, entre empresas, 
— a qualquer decisão, ou categoria de decisões, de associações de empresas, e  
— a qualquer prática concertada, ou categoria de práticas concertadas, 
que contribuam para melhorar a produção ou a distribuição dos produtos ou para promover o progresso técnico 
ou económico, contanto que aos utilizadores se reserve uma parte equitativa do lucro daí resultante, e que: 
a) Não imponham às empresas em causa quaisquer restrições que não sejam indispensáveis à consecução desses 
objectivos; 
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Como se trata de assunto naturalmente polêmico24, principalmente pela 

dificuldade de se mensurar as eficiências e os riscos da conduta, o Cade tem analisado os 

casos envolvendo a FPR caso a caso, o que usualmente é feito à luz da regra da razão.  

Nota-se, entretanto, uma “variação substancial da análise qualitativa realizada 

pelas autoridades brasileiras”, notadamente “no tocante à definição dos padrões de prova no 

contexto de uma análise baseada na regra da razão”25. Isto é, não há “testes e padrões mais 

detalhados para definir quando os efeitos líquidos de uma restrição vertical específica seriam 

considerados negativos a ponto de caracterizar a conduta como ilegal no âmbito da lei de 

concorrência”26. 

E em que pese seja argumentado que o Cade preze pela regra da razão em suas 

decisões, isso não diz muito sobre a caracterização da fixação de preços de revenda como 

ilícita ou lícita, bem como os elementos de prova referentes. 

A escolha política do Cade pela teoria dos efeitos se explica, em parte, pela falta 

de uma jurisprudência consolidada, conforme demostrou o Conselheiro Veríssimo nos autos 

do Processo Administrativo 08012.001271/2001-44 (caso SKF, a ser examinado neste 

trabalho). Com efeito, trataram-se de “decisões sob o enfoque de uma razoabilidade 

econômica”, pontuando a incerteza na análise do Cade acerca do “tratamento que deve ser 

dado a esse tipo de conduta em suas diversas facetas”27. 

Desde o caso Kibon28, primeiro e leading case da FPR no Brasil, os processos 

administrativos em que o Cade analisou a conduta culminaram em arquivamento, 

alegadamente por ausência de subsídios para a condenção. Houve análise também em 

averiguações preliminares (equivalente ao inquérito da lei antitruste de 2011) e em consultas 

privadas à autoridade, com nenhuma multa imposta. 

                                                                                                                                                                                     
b) Nem dêem a essas empresas a possibilidade de eliminar a concorrência relativamente a uma parte substancial 
dos produtos em causa. 
24 Cf. CARVALHO, Vinicius Marques de, VERISSIMO; Marcos Paulo; SILVEIRA, Paulo Burnier da. Vertical 
Restraints: A Look Ahead. Competition Policy International (CPI), vol. 9, n. 1, 2013. 
25 GERADIN, Damien; PEREIRA NETO, Caio Mario da Silva. Restrições verticais adotadas por empresas 
dominantes. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p.68. 
26 Idem.  
27 Voto do Conselheiro Marco Paulo Veríssimo no 27 Processo Administrativo n. 08012.001271/2001-44 
(Procon-SP x SKF Brasil), p.38. 
28 Processo Administrativo 148/1992 (Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de São Paulo x 
KIBON), julgado em 1997. Trata-se que um caso em que a fixação de preços de revenda, na verdade, foi 
realizada na forma de “sugestão”, sem os mecanismos coativos de uma fixação propriamente. 
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Apenas em 2013, porém, o Tribunal do Cade aplicou uma multa à empresa SKF 

Brasil pela fixação de preços (mínimos) de revenda, por cinco votos a dois, alterando o 

entendimento anterior.29 Como será analisado durante o trabalho, há uma dificuldade em se 

confirmar que houve uma ruptura institucional real na decisão, já que as decisões anteriores 

não teriam sido exaradas com, empregando o termo de Burini, “densidade jurídica”30. O fato é 

que, até 2013, nenhum agente havia sido condenado pela conduta. 

Ao invés de ser uma prova cabal da solução do problema, entende-se que a 

decisão pode ter aumentado a insegurança jurídica no ambiente institucional, principalmente 

por se tratar de um órgão com mandatos e sem vinculação absoluta aos precedentes nas 

futuras decisões. Os meandros dos limites da decisão, bem como a suposta vinculação 

jurisprudencial administrativa, é um dos debates propostos pela pesquisa. 

A decisão do Cade no caso SKF se valeu da teoria da ilicitude pelo próprio objeto 

para a condenação – bem verdade que uma teoria modificada, vez que o sistema europeu parte 

de orientações prévias31, ausentes no sistema brasileiro. O que se quer dizer é que a alteração 

não foi absolutamente contrária aos entendimentos substantivos sobre a conduta – como 

aconteceria num sistema em que a FPR é vista como ilícita per se e torna-se lícita –, mas sim 

sobre o método de análise, isto é, os standards de prova. Sinteticamente, e como se pretende 

demostrar no bojo do trabalho, a ilicitude pelo objeto seria uma espécie do gênero “regra da 

razão”, não sendo possível falar na aplicação da regra per se na microssistema brasileiro. 

A partir da fixação de preços de revenda, especialmente no precedente do caso 

SKF, indaga-se: a função repressiva precede a educativa ou é o contrário? Ou o ordenamento 

jurídico brasileiro prescinde de ordem de preferência? E finalmente, na ausência de uma 

jurisprudência consolidada, bem como de mecanismos de proteção ao ambiente institucional, 

a opção de reprimir a fixação de preços de revenda antes de educar pode ser configurada 

como ilegítima por quebra de confiança? Independentemente da resposta, quais seriam os 

limites à discricionariedade da autoridade antitruste no tema? São alguns pontos a serem 

                                                           
29 Cf. BRASIL. Ministério da Justiça. Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Sala de Imprensa. 
Cade condena SKF por fixação de preço de revenda. Disponível em: 
http://www.cade.gov.br/Default.aspx?df53a3758c81979c69d669fb57fe. Acesso em: 24.08.2014. 
30 BURINI, Bruno Corrêa. Processo administrativo de apuração de conduta anticoncorrencial: perspectiva 
instrumentalista. 2010. 298 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito de São Paulo, USP, São 
Paulo, 2010,  p.272. 
31 A Comissão Europeia emite orientações substanciais para garantir a clareza dos tipos jurídicos que se 
enquadraria na proibição. Cf. Comissão Europeia. Orientações relativas à aplicação do n.º 3 do artigo 101.º do 
TFUE. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=URISERV:l26114>. Acesso: 
05.09.2015.). 
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esclarecidos no trabalho, e suas delimitações podem ser compreendidas na capítulo seguinte 

(“Método e metodologia”). 

Um dos elementos para justificar essa pesquisa é a busca pelo fundamento do 

papel estabilizador do Cade no tocante às políticas tomadas no ambiente institucional sobre a 

fixação de preços de revenda. 

A presente pesquisa é justificada, principalmente, pela noção da processualização 

dos atos administrativos como “ferramenta de instituição de transparência e democratização 

da Administração Pública”32, tendendo a “produzir segurança jurídica para o administrado, 

além de efetividade e solidez ao Poder Público na sua tarefa regulatória”.33   

A segurança jurídica, portanto, não será entendida como uma situação fática, mas 

também como um “complexo normativo de exigências”34 relacionado às normas (formais ou 

informais) vigentes.  A consequência evidente é enunciada por Forgioni: “quanto maior o 

grau de segurança e previsibilidade jurídicas proporcionadas pelo sistema, mais azeitado o 

fluxo das relações econômicas”.35 Atualmente, grande parte dessas relações é realizada por 

meio de contratos verticais, ensejando a fixação de preços de revenda. 

No contexto de um Estado Democrático de Direito, “há sempre uma especial 

atenção às constantes interações entre os tomadores de decisões e aqueles que serão por elas 

afetados”36. E, de fato, “uma das preocupações centrais na democracia é garantir que os 

cidadãos possam controlar as atividades do Poder Público”37. E nessa seara da accountability 

das instituições públicas, parte-se da premissa de que são necessários instrumentos visando à 

garantia da segurança nas relações jurídicas no ambiente concorrencial.  

Para compreender a complexidade (e relevância) da interdisciplinaridade da 

fixação de preços de revenda a partir das políticas antitruste formuladas pelo Cade,  é possível 

acolher a ordem jurídica como um quadro normativo que, nas palavras de Bandeira de Mello, 

                                                           
32 MARRARA, Thiago. A Conformação do Direito Administrativo da Concorrência: Organização, Processos e 
Acordos Administrativos no SBDC. Tese (Livre-Docência) – Faculdade de Direito da USP, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2014, p.22. 
33 Idem. 
34 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Da "segurança" nacional à "insegurança" jurisdicional: uma reflexão 
sobre segurança jurídica. In: FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. O Direito, entre o futuro e o passado. São 
Paulo: Noeses, 2014, p.115. 
35 Teoria Geral dos Contratos Empresariais. 2.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p.75. 
36 VEÇOSO, Fábia Fernandes Carvalho. et al. Legal Research and Electronic Databases of Judicial Decisions: 
evaluation matrices and analyses of the Brazilian Federal Supreme Court and the Brazilian Superior Court of  
Justice. Brazilian Journal of Empirical Legal Studies, v. 1, n. 1, 2014, p.107. 
37 Idem. 
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“enseja às pessoas a possibilidade de se orientarem graças à ciência que, de antemão, lhes é 

dada sobre o que devem ou o que podem fazer”38. 

A estabilidade das relações entre os agentes econômicos no mercado pressupõe, 

na atividade do Cade, não apenas a certeza a respeito da licitude ou ilicitude da prática (ou 

seja, a existência de normas antitruste, instituições formais), mas também os raciocínios 

lógicos na subsunção do fato às normas antitruste pelas autoridades. Essa aplicação do direito 

concorrencial gera decisões administrativas que não se resumem à mera imposição de 

restrições de direitos. Mais do que uma mera interpretação cujos efeitos se encerram no caso 

concreto, trata-se de uma sinalização de que, em casos semelhantes, o órgão será capaz de 

decidir de forma coerente, permitindo o cálculo da governança dos agentes econômicos39.  

A opção da FPR como tema de pesquisa foi justificada, especialmente, pelas 

alterações recentes ao ambiente institucional no âmbito do Cade, ampliando a falta de 

segurança jurídica num ambiente já naturalmente incerto no Brasil. Basta recordar que, até o 

começo da democratização na década de 1980, a fixação de preços não era apenas uma prática 

lícita, como também era praticada pelo próprio Estado por meio de órgãos como o CIP 

(Conselho Interministerial de Preços) e a SUNAB (Superintendência Nacional de 

Abastecimento).  

Além disso, a aplicação das normas antitruste no Brasil ainda padece de 

maturidade institucional. São mais de 50 anos de história de Cade, mas foi apenas a partir de 

1994, com a reformulação do SBDC pela Lei 8.884/1994, que o país ingressou no grupo das 

nações cientes da importância do antitruste para o desenvolvimento nacional. 

A cultura organizacional pode coibir ou incentivar uma conduta no ambiente 

concorrencial, e ainda que não houvesse uma clareza sobre os tipos jurídicos, a jurisprudência 

do Cade amparava os agentes para realizar a prática sem riscos aparentes. Uma ruptura 

cultural, como a decisão de 2013 no caso SKF, demanda estudo de forma a atenuar a falta de 

segurança jurídica engendrada.  

Ainda há o agravante do contexto da recente crise econômica global. Os custos de 

transação das atividades do comércio exterior são ampliados, e a estabilidade e a 

previsibilidade das decisões dos órgãos estatais podem ser determinantes na decisão sobre um 
                                                           
38 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. O direito e a segurança jurídica. In: MELLO, Celso Antônio 
Bandeira de. Grandes temas de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2009, p.11. 
39 Cf. BURINI, Bruno Corrêa. Processo administrativo de apuração de conduta anticoncorrencial: perspectiva 
instrumentalista. 2010. 298 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2010, p. 267. 
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investimento no Brasil. As desconfianças poderão ser computadas na forma de custos de 

transação ou, em última instância, na decisão de investimentos em outros mercados. Portanto, 

a garantia da segurança jurídica, na forma de previsibilidade e clareza em todo o processo 

decisório antitruste, é fator essencial para garantir a legitimidade da intervenção do Cade 

sobre o domínio econômico, contribuindo para a estabilidade do ambiente institucional 

própria ao desenvolvimento nacional. 

Além deste ponto introdutório, a dissertação apresenta mais cinco tópicos. Segue-

se, imediamente, a uma enunciação e explicação sobre os métodos e metodologias 

empregados na pesquisa, com seus respectivos materiais e justificativas. Nesse momento são 

apresentados, sucintamente, os objetivos (gerais e específicos) e hipóteses à luz dos marcos 

teóricos a serem delimitados. 

O terceiro capítulo analisa o regime da FPR, especialmente sobre os standards 

interpretativos utilizados. Aqui se propôs um exame dos microssistemas antitruste europeu e 

norte-americano para, em seguida, analisar o contexto brasileiro. A função comparativa se 

valeu para compreender, com clareza, as influências utilizadas pelo legislador brasileiro, bem 

como as fontes utilizadas pelo Cade para decidir sobre a conduta.  

Nesse contexto, no Capítulo 4 foi promovida uma compreensão ampla e 

contextualizada sobre suas normas, instituições e objetivos a partir de um roteiro de análise 

que abarcou os padrões probatórios de ilicitude, especialmente seus regimes de presunções. 

Nessa seção a FPR será analisada com base nos casos paradigmáticos em que o Cade julgou a 

conduta. O espaço amostral da pesquisa correspondeu aos dois momentos da FPR no Brasil: 

entre a primeira fase da FPR no Brasil (1997-2013) e a segunda (2013 - atual). 

No Capítulo 5, por sua vez, os conceitos dogmáticos subjacentes ao princípio da 

segurança jurídica foram aplicados como o amálgama entre a fixação de preços de revenda e 

as políticas promovidas do Cade. Inicialmente foram abordados elementos normativos e 

doutrinários sobre o princípio no contexto da Constituição Federal. Atentando às 

particularidades do direito administrativo, ao direito administrativo sancionador e ao direito 

administrativo sancionador antitruste, a atividade do Cade foi analisada a partir da hipótese da 

menorização da incerteza como uma de suas funções, concluindo com um debate sobre o 

ferramental institucional para promover a maximização da segurança jurídica entre os escopos 

educativo e repressivo do SBDC. Por fim, são apresentadas conclusões articuladas a partir dos 

elementos deduzidos e inferidos durante o processo de pesquisa.  
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CONCLUSÕES 

 

 

Tomou-se como premissa que esse trabalho trataria, essencialmente, de uma 

particularidade específica do direito administrativo sancionador antitruste: a fixação de preços 

de revenda como matéria para a análise concorrencial no âmbito da função repressiva de 

condutas anticompetitivas.  

Não se olvidou das particularidades do direito administrativo geral ao falar das 

funções sancionadoras, e buscou-se analisar o direito antitruste de forma não individualista, 

como se fosse um direito especial autônomo cujos princípios e preceitos se bastariam para 

resolver as questões colocadas diante da autoridade. Igualmente, tentou-se evitar assuntos do 

direito administrativo geral cujas singularidades não tenham relação direta com o tema 

proposto. 

Nesse momento derradeiro, apresentam-se algumas conclusões a partir dos 

achados nos caminhos propostos e trilhados pela pesquisa:  

 

1. Antes de se tratar da substância da interpretação da fixação de preços de 

revenda, é de igual importância compreender o contexto institucional envolvendo a conduta a 

ser analisada pelo prisma do direito antitruste. 

2. A estabilidade institucional é um dos fatores a ser considerado na promoção da 

defesa da concorrência, devendo ser garantida na intersecção entre as funções repressiva e 

educativa do SBDC, isto é, por meio de medidas educativas (medidas ex ante de 

conscientização) antes de medidas sancionadoras (ações punitivas ex post).  

3. Considerando a tensão entre a legalidade e a eficiência na atividade da 

Administração Pública, cabe à autoridade antitruste promover arranjos institucionais 

adequados para seus propósitos definidos em lei. Não obstante, isso deverá ser examinado não 

apenas em suas possibilidades, mas principalmente em suas vedações. Essas vedações, por 

sua vez, também podem ser entendidas a partir do contexto do ato administrativo praticado, 

isto é, a licitude ou não de sua medida deve ser enfrentada a partir de seus objetivos e seus 

efeitos resultantes. 



110 
 

 

4. Reconhece-se que a função estabilizadora do SBDC pode ser realizada no 

próprio bojo de processo administrativo para imposição de sanções administrativas por 

infrações à ordem econômica nos termos da Lei 12.529/11, art. 48, inciso III. 

5. Entretanto, conclui-se que a função educativa precede a atividade sancionadora 

nos atos administrativos a serem tomados pela autoridade. Medidas educativas, bem como o 

incentivo à utilização do instituto da Consulta, podem esclarecer, ex ante, a postura do Cade 

sobre a fixação de preços de revenda ou qualquer conduta ambígua (dubiedade por fatores 

jurídicos, econômicos ou ambos). Reconhece-se, porém, que o desenho institucional ótimo a 

ser traçado depende de mais estudos e pesquisas empíricas, especialmente no tocante aos 

possíveis efeitos das decisões a serem tomadas. 

6. Falando-se em sua atividade sancionadora, o Cade deve considerar as 

particularidades do processo administrativo regido pela Lei n. 9.784/1999 (Lei de Processo 

Federal) como preceitos necessários para sua tomada de decisão. Ressalta-se a existência do 

risco semimediato de proferir decisões anuláveis, diante da ausência de uma jurisdição 

administrativa que afaste a competência do Poder Judiciário para analisar a forma e conteúdo 

dos atos administrativos exarados. Em outras palavras, é necessário consolidar a estrutura 

institucional antes de tomar medidas que podem ser, em última análise, esforços inúteis sob a 

ótica da Administração.   

7. A vinculação do Cade aos precedentes exarados por ele próprio ao longo do 

tempo é um problema real. Somando este fato à já mencionada noção da ausência de uma 

jurisdição administrativa, entende-se que a experiência da autoridade poderá gerar 

instrumentos como súmulas, além de outras medidas que auxiliem na consolidação da 

estrutura institucional, nos limites da função normativa da Administração. 

8. Guias de análise (guidelines), como já têm sido promovidos, são bons exemplos 

de medidas voltadas à estabilização do ambiente. A criação de um guia de análise de 

restrições verticais, com a necessária ampla participação da sociedade civil, certamente 

beneficiaria esse ambiente institucional ainda carente de segurança jurídica. Ressalva-se, 

porém, que a segurança jurídica não poderá ser um pretexto para engessar os entendimentos 

da autoridade.  

9. Nesse passo, a medida menos gravosa ao administrado é um desmembramento 

necessário dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, imprescindíveis aos atos da 

Administração Pública. 
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10. Ainda que uma motivação mais complexa (e tecnicamente adequada) seja 

desejável, esta não exime as autoridades da vedação do venire contra factum proprium diante 

de um corpo jurisprudencial administrativo, material ou temporalmente. Nesse contexto, 

conclui-se que as medidas tomadas pelo Cade em sua experiência sobre a FPR em processos 

sancionadores geraram uma expectativa legítima de autorização da prática de fixação de 

preços de revenda pelos agentes, considerando que a totalidade das decisões prévias 

envolvendo a conduta havia resultado em arquivamento. 

11. Considerando a ausência de uma clareza prévia sobre a postura da autarquia 

acerca da presunção de ilicitude sobre a FPR, o precedente engendrado no caso SKF, em que 

pese a riqueza da dogmática trazida pelos votos exarados, não foi capaz de demostrar que a 

sanção imposta era a medida menos gravosa aos agentes representados. 

12. A moralidade na atuação da administração pública, petrificada no artigo 37 da 

Constituição Federal, bem como o dever de “proteção dos direitos dos administrados e ao 

melhor cumprimento dos fins da Administração” (LPA, 1º, caput), demonstram que a decisão 

no caso SKF foi excessivamente gravosa para os propósitos da Lei Antitruste. 

13. Como consequência, o ambiente concorrencial foi lesado pela falta de 

segurança jurídica engendrada pela ruptura imposta.  O argumento de que o precedente de 

2013 geraria mais previsibilidade aos agentes sobre a conduta é válido, mas em outro contexto 

institucional – tanto temporal, quanto materialmente.  

14. A teoria da ilicitude pelo objeto, entendida como um standard interpretativo 

capaz de inverter o ônus probatório ao Administrado, não se confunde com a “regra per se” – 

que pode ser entendida como a ilicitude por sua própria essência. Portanto, concorda-se com a 

perspectiva de que a ilicitude pelo objeto é uma espécie do gênero “regra da razão”, com 

legitimidade oriunda nos termos do artigo 36 da Lei 12.529/2011. 

15. Todavia, qualquer inovação institucional in pejus ao administrado aplicada 

pelo Cade, inclusive os standards interpretativos, deverá ser considerada na perspectiva dos 

pilares da lei de processo administrativo, não de forma subsidiária, mas como ponderação 

necessária para a fundamentação dos atos praticados pela autoridade. Novamente, repisa-se a 

vedação de venire contra factum proprium institucional, isto é, medidas contraditórias em 

relação àquelas que se tem praticado pelo órgão. 

16. Os poderes conferidos ao Cade para realizar atos administrativos na forma de 

jurisprudência administrativa não abarcam a hipótese de uma estabilidade institucional a 
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qualquer custo. Isso porque há previsão do dever de implementação de medidas educativas, 

algo que não encontra paralelo na atividade jurisdicional do Poder Judiciário. Não obstante, a 

estabilidade institucional é um dos fatores a ser considerado na promoção da defesa da 

concorrência, seja por meio da função repressiva do Cade, seja em suas medidas de 

conscientização/advocacy. Porém, esse fator deve ser considerado no amplo contexto da 

relação entre os objetivos e fins da atividade da Administração Pública. 
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