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SUMÁRIO 

 

O objetivo dessa tese é analisar a obrigatoriedade de contratar como remédio para 
violações da lei antitruste brasileira por meio de práticas conhecidas como “recusas de 
contratar”. No Brasil, tais práticas somente configuram infração concorrencial se 
caracterizarem abuso do poder econômico. A dificuldade reside precisamente em definir o 
que constitui (ou não) abuso. A tese procura identificar critérios objetivos para dis tinguir 
práticas comerciais legítimas de comportamentos abusivos quando empresas dominantes se 
recusam a negociar com terceiros, bem como estabelecer parâmetros para a 
obrigatoriedade de contratar como remédio. O trabalho encontra-se dividido em duas 
partes. Na primeira, as liberdades de iniciativa e de contratar (seu desenvo lvimento 
conceitual e histórico) são discutidas teoricamente (capítulos I e II, respectivamente), 
assim como os valores associados à regulação estatal (aí incluído o direito antitruste) e os 
objetivos específicos perseguidos pela lei concorrencial brasileira. Na segunda parte, 
diversas modalidades de recusa de contratar são analisadas com detalhe. O capítulo I 
discute algumas distinções importantes – restrições verticais e horizontais; recusas de 
contratar concertadas e unilateriais ; dependência absoluta e relativa – e apresenta uma 
proposta medodológica para os capítulos subseqüentes, incluindo a análise da 
exclusividade como justificativa para a recusa. O capítulo dois examina as recusas de 
contratar verticais em situações não relacionadas a bens ou infra-estruturas essenciais 
(incluindo as explicações da Nova Economia Institucional e da teoria da Organização 
Industrial); enquanto que o capítulo três aborda comportamentos horizontais (recusas de 
contratar concertadas, também conhecidas como “group boycotts”). Ambos os capítulos 
têm ínico com discussões sobre os principais efeitos anticompetitivos e justificativas 
geralmente associados à recusa, seguindo-se o tratamento legal, doutrinário e 
jurisprudencial outorgado a tais práticas nos EUA e na Europa, sob uma perspectiva 
comparativa. O capítulo quatro analisa tanto as recusas horizontais quanto as recusas 
verticais relativas a bens de utilidade pública (“essencial facilities”) e apresenta um 
panorama da chamada “doutrina da infra-estrutura essencial”, tal como inicialmente 
desenvolvida nos EUA (para recusas de contratar concertadas) e atualmente interpretada 
naquele país e na Europa. O capítulo também traz debate sobre a aplicação da referida 
doutrina no Brasil e sobre o potencial conflito entre direito antitruste e regulação específica 
como instrumentos para combater recusas de contratar ilegais em mercados caracterizados 
por bens essenciais. O capítulo cinco analisa a legislação, a doutrina e precedentes 
brasileiros relativos a recusas de contratar horizontais e verticais, associadas ou não a bens 
de utilidade pública. A conclusão da tese exalta os méritos do sistema adotado no Brasil, 
que condiciona a existência de infrações antitruste ao conceito de “abuso do poder 
econômico”, tornando possível uniformizar o tratamento outorgado às recusas de contratar 
verticais, horizontais, unilaterais e concertadas. Estabelece, também, que recusas adotadas 
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por empresas dominantes não são ilegais per se. Para caracterizar o abuso é necessário 
avaliar e valorar efeitos anticompetitivos e justificativas objetivas. A teoria econômica 
ilumina tal análise e auxilia na compreensão da racionalidade de algumas práticas, mas não 
pode ser utilizada para fins de balanço entre efeitos anticompetitivos e eficiências, já que 
estas não são admitidas para esse propósito no Brasil. Ainda que a sua execução seja difícil 
em certos casos, a obrigatoriedade de contratar é o remédio apropriado para as recusas 
ilícitas. No entanto, as autoridades administrativas de defesa da concorrência têm sido 
relutantes em adotá- lo. As cortes, por outro lado, têm utilizado essa medida em situações 
controvertidas, às vezes, inclusive, em sede de tutela cautelar ou antecipatória outorgada a 
particulares. 
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ABSTRACT  

 

The purpose of this thesis is to analyze compulsory negotiation as a remedy to violations of 
the Brazilian antitrust law by means of practices known as “refusals to deal”. In Brazil, 
such practices only represent anticompetitive behaviour if they characterize abuse of a 
dominant position. The difficulty resides precisely in defining what is (and what is not) an 
abuse. The thesis focuses on identifying objective criteria to distinguish legitimate 
commercial practices from abusive behaviour when a dominant firm refuses to negotiate 
with other firm(s) and on establishing parameters for compulsory negotiation as a remedy. 
The work is segmented into two parts. In the first one, freedom of initiative and of contract 
(their conceptual and historical development, worldwide and in Brazil) are theoretically 
discussed (chapters I and II, respectively), as well as the values associated with state 
regulation (antitrust law included) and specific objectives pursued by the Brazilian 
competition law. In the second part, several types of refusal to deal are analysed with 
detail. Chapter one of the second part deals with some important distinctions - vertical and 
horizontal restrictions; concerted and unilateral refusals to deal; absolute and relative 
dependence - and presents a methodological proposal for the subsequent chapters, 
including the analysis of exclusivity as a justification for the refusal. Chapter two examines 
vertical refusals to deal in situations unrelated to essential assets or infra-structures 
(including New Institutional Economy and Industrial Organization’s explanations), while 
chapter three approaches horizontal behavior (concerted refusals to deal, also known as 
“group boycotts”). Both chapters begin with a discussion of the main anticompetitive 
effects and justifications generally associated with refusals to deal and are concluded with 
the legal treatment and relevant precedents concerning such practices in the US and in 
Europe, in a comparative perspective. Chapter four analyses both horizontal and vertical 
refusals to deal in connection to essential facilities and presents an overview of the so 
called “essential facility doctrine”, as initially developed in the US (with regard to 
concerted refusals to deal) and currently interpreted in US and in Europe. The chapter also 
brings a debate about the application of such doctrine in Brazil and the potential conflict 
between antitrust law and specific regulation as instruments to fight unlawful refusals to 
deal in markets characterized by essential facilities. Chapter five reviews the Brazilian 
legislation, doctrine and precedents related to both horizontal and vertical refusals to deal, 
related or not to essential facilities. The conclusion of the thesis praises the merits of the 
system adopted in Brazil, conditioning the existence of antitrust violations to the “abuse of 
dominance” concept, making it possible to unify the treatment rendered to vertical, 
horizontal, unilateral or concerted refusals to deal. It also states that refusals by dominant 
companies are not per se illegal. To characterize the abuse it is necessary to evaluate 
anticompetitive effects and objective justifications. The economic theory enlightens such 
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analysis and helps to understand the rationality of some practices, but it cannot be used for 
an economic balance of anticompetitive effects and efficiencies, since the “efficiencies 
defense” is not admitted for this purpose in Brazil. Even though its enforceability is 
difficult in certain cases, compulsory negotiation is the proper remedy to unlawful refusals 
to deal. However, the Brazilian administrative antitrust authorities have been reluctant to 
adopt it. Courts, on the other hand, have used it in controversial situations, sometimes 
including such measure in preliminary injunctions granted to private parties. 
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SOMMARIO  

 

L’obbiettivo di questa tesi è esaminare la contrattazione obbligatoria come sanzione per la 
violazione del diritto concorrenziale brasiliano, per mezzo di pratiche conosciute come 
“rifiuto a negoziare”. In Brasile, queste pratiche rappresentano infrazioni concorrenziali 
solo in caso di abuso di posizione dominante. La difficoltà è precisamente definire che 
cosa è (e che cosa non è) un abuso. La tesi ha come focus l’identificazione di criteri 
obbiettivi per distinguere il comportamento commerciale legittimo dal comportamento 
abusivo quando una impresa dominante si nega a negoziare con altre imprese e a stabilire i 
criteri con cui applicare la sanzione. Questo lavoro è composto da due parti. Nella prima, 
libertà d’iniziativa e di fare un contratto (sviluppi concettuali e storici, nel mondo e in 
Brasile) sono dibattuti teoricamente (capitoli I e II, rispettivamente), così come i valori e 
gli obiettivi specifici della regolazione statale (diritto antitrust incluso). Nella seconda 
parte, diversi tipi di rifiuto di negoziare sono stud iati dettagliatamente. Il Capitolo uno 
della seconda parte affronta alcune importanti distinzioni – restrizioni verticali e 
orizzontali; rifiuto di singoli e di gruppi a negoziare; dipendenza assoluta e relativa – e 
presenta una proposta metodologica per i capitoli seguenti, includendo l’analisi della 
esclusività come scusa per il rifiuto. Il Capitolo due esamina i rifiuti verticali nelle 
situazioni non legate alle infrastrutture o ai beni essenziali (includendo le spiegazioni della 
Nuova Economia Istituzionale e della Organizzazione Industriale), mentre il Capitolo tre 
esamina i comportamenti orizzontali (rifiuto di gruppi alla negoziazione, anche conosciuti 
come “group boycotts”). I due capitoli cominciano con una discussione sopra i principali 
effetti ant icompetitivi e le scuse generalmente utilizzati per rifiutare la negoziazione, e si 
concludono con la presentazione e il confronto tra il trattamento legale e la giurisprudenza 
più rilevante negli Stati Uniti e in Europa. Il Capitolo quattro tratta dei rifiuti verticali e 
orizzontali a negoziare, includendo i beni essenziali e presenta un panorama della 
cosiddetta “essential facility doctrine”, come si è sviluppata negli Stati Uniti (legata al 
rifiuto a negoziare) e la sua interpretazione corrente in questo paese e in Europa. Questo 
capitolo discute anche l’applicazione della dottrina in Brasile e il conflitto potenziale fra il 
diritto antitrust e la “regolazione specifica” come strumenti di repressione ai rifiuti illegali 
a negoziare nei mercati caratterizzati dalla esistenza di beni essenziali. Il Capitoli cinque fa 
una revisione della legge, della dottrina e della giurisprudenza brasiliane, relative ai rifiuti 
orizzontali e verticali a negoziare, legati o non legati ai beni essenziali. La conclusione 
della tesi esalta il sistema brasiliano, dove l’esistenza di una infrazione concorrenziale è 
condizionata al concetto di “abuso di dominanza”, che rende possibile uniformare il 
trattamento offerto ai rifiuti verticali, orizzontali, unilaterali o di gruppo a negoziare. Si 
afferma anche che i rifiuti delle imprese dominanti non sono illegali per sé. Per 
caratterizzare l’abuso è necessario valutare gli effetti anticompetitivi e le scuse obbiettive. 
La teoria economica facilita questa analisi e aiuta a comprendere la razionalità di alcune 
pratiche, ma essa non può essere usata per fare un bilancio fra effetti anticompetitivi e 
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efficienze, perché “l’argomento delle efficienze” non è accettato in Brasile. Pur essendo 
difficile metterla in pratica in alcuni casi, la contrattazione obbligatoria è una sanzione 
adeguata ai rifiuti illegali a negoziare. Tuttavia, le autorità amministrative di difesa della 
concorrenza sono riluttanti ad applicarla. I Tribunali, d’altra parte, l’hanno utilizzata in 
situazioni controverse, alcune volte includendola in decisioni cautelari date alle parti 
private. 
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INTRODUÇÃO  
 
 

A importância do direito da concorrência vem aumentando gradualmente no cenário 

nacional desde a abertura da economia no início da década de 1990, trazendo consigo uma 

visível tendência à concentração de empresas em diversos setores. Não apenas a 

preocupação do Estado com o assunto cresceu – as autoridades de defesa da concorrência 

já sinalizaram claramente a intenção de controlar as estruturas no mercado e de punir 

condutas anticompetitivas com rigor –, como também as empresas passaram a dar maior 

atenção às normas antitruste no país, inclusive buscando utilizá-las como instrumento para 

a tutela de seus interesses. 

  

Com as privatizações realizadas às vésperas da virada do milênio, aliás, a concorrência foi 

introduzida em diversos setores antes monopolizados, e mais agentes econômicos 

passaram a necessitar da legislação antitruste, cuja aplicabilidade abrange praticamente 

todas as indústrias.  

 

Muito embora a produção doutrinária na área do direito concorrencial tenha aumentado 

significativamente (confira-se, por exemplo, o número de dissertações e teses sobre o 

assunto apresentadas à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo nos últimos 5 

anos), ainda são escassos os textos dedicados à análise abrangente de certas condutas 

restritivas. 

 
 
Este trabalho tem por objetivo examinar a obrigatoriedade de contratar como instrumento 

de repressão ao abuso de poder econômico. Mais precisamente, pretende-se avaliar em que 

condições é legítima a intervenção do Estado, por intermédio das autoridades 

(administrativas e judiciais) competentes em matéria de concorrência, determinando que o 

agente econômico, contra a sua vontade e como sanção pela prática de uma conduta 

anticompetitiva, negocie com terceiros, ou ajustando os termos do contrato para que se 

torne viável.  

 

A análise recai exclusivamente sobre as práticas conhecidas como “recusas de contratar” 

ou “recusas de negociar”, ou seja, não abarca a obrigatoriedade de contratar que possa 
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advir do controle de estruturas (ou “concentrações”)1, quando muito abordada 

marginalmente. A imposição de um contrato a outrem também pode constituir infração 

antitruste, mas esse assunto não é abordado aqui.  

 

Justamente por constituir uma limitação ao princípio constitucional da liberdade de 

iniciativa (que tem status de liberdade econômica fundamental e constitui um dos pilares 

da ordem econômica) e à sua maior expressão na esfera privada, a faculdade de celebrar ou 

não um contrato2, a obrigatoriedade de contratar como sanção constitui tema complexo e 

polêmico. 

 

O problema pode ser parcialmente solucionado com a adoção de concepções de liberdade 

de iniciativa e de contrato que não se alinham com os pressupostos da ideologia liberal. 

Procuramos demonstrar, nos Capítulos I e II da Primeira Parte, que é justamente esse o 

caso do ordenamento jurídico pátrio. Nesse contexto, o direito da concorrência, longe de 

constituir uma restrição à livre atuação dos agentes econômicos no sistema de mercado, 

mostra-se necessário e salutar para a continuidade desse sistema.  

 

A concorrência é uma garantia institucional no ordenamento brasileiro e a aplicação da 

legislação concorrencial, que tem por objetivo prevenir e reprimir o abuso do poder 

econômico, é uma forma de viabilizar a função social da propriedade, da empresa e do 

contrato (Cap. II da Primeira Parte). 

 

Preenchidas as condições pertinentes, é perfeitamente justificável, portanto, a intervenção 

do Estado nas relações privadas entre os agentes econômicos, por meio do direito 

concorrencial, de modo a direcionar as atividades da empresa e os contratos delas 

decorrentes, para que os mesmos não se furtem ao preenchimento ou alcance de sua função 

social.   

 

                                                                 
1 A tradicional classificação entre o controle dos comportamentos e o controle das estruturas é adotada por 
Calixto SALOMÃO FILHO. Nas palavras do autor, “o primeiro tipo de controle visa a regulamentar e 
sancionar o chamado abuso do poder econômico, em suas mais variadas formas”, enquanto que o segundo 
tipo, que só recentemente passou a ser objeto de preocupação do legislador brasileiro, diz respeito à 
necessidade de autorização no que diz respeito à formação de estruturas que possam “vir a gozar de poder de 
mercado” (Direito concorrencial: as estruturas. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 13). A lei brasileira de 
defesa da concorrência (Lei 8.884/94) encampa os dois aspectos, sendo que o controle de condutas está 
previsto nos artigos 15 a 53, cabendo ao artigo 20 a tipificação das práticas ofensivas à ordem econômica.  
2 Calixto SALOMÃO FILHO. Direito concorrencial: as condutas. São Paulo, Malheiros, 2003, p. 233. 
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Ainda assim, na prática, não é fácil caracterizar a negativa (ou recusa) de contratar que 

afronta a legislação da concorrência e enseja a obrigatoriedade de contratar com fulcro no 

diploma antitruste, distinguindo-a de comportamentos que não têm aptidão para produzir 

efeitos anticompetitivos, e que se configuram, portanto, legítimos. Os limites entre as duas 

situações podem ser muito tênues nos casos concretos. 

 

Procuramos, ao longo desse trabalho, enfrentar a questão e estabelecer parâmetros gerais 

para orientar a análise concorrencial das recusas de contratar, em suas diversas 

modalidades. 

 

Cabe ressaltar, para que não subsistam dúvidas sobre o objeto de nossa análise, que a 

obrigatoriedade de contratar não decorre exclusivamente do direito antitruste, podendo 

resultar de inúmeras outras situações que, todavia, não serão tratadas neste trabalho.  

 

Nesse contexto, é particularmente importante distinguir entre “abuso do poder econômico”, 

cuja prevenção e repressão orienta a legislação antitruste brasileira, e “abuso do poder 

contratual” (ou “abuso de dependência econômica”), que não é coibido pela lei antitruste 

em nosso país, embora possa ser objeto de outras normas integrantes do ordenamento 

pátrio.   

 

Assim, é preciso ter claros os princípios que orientam a atividade econômica e que 

justificam a aplicação do direito da concorrência no Brasil, para que se possa separar, com 

critério, as práticas que constituem infração à ordem econômica daquelas que, embora 

possam servir de fundamento para lides privadas (e eventualmente para outras ordens de 

questionamentos), são irrelevantes para o direito antitruste. 

 

A Primeira Parte deste trabalho encontra-se voltada para esse fim. Além de estabelecer 

premissas necessárias, adotadas ao longo de todo o texto, a respeito de liberdade de 

iniciativa e liberdade contratual, ali é que se discutem quais são os interesses institucionais 

afetados pela celebração do contrato, ou pela recusa de fazê- lo, por parte de um agente 

com poder econômico. 
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No Capítulo I, analisamos as relações entre liberdade de iniciativa e direito econômico. 

São apresentados conceitos relevantes adotados no restante do trabalho, destacando-se o da 

própria liberdade de iniciativa e o de direito econômico como regulação, e discutidos os 

objetivos perseguidos pelo direito econômico no mundo contemporâneo, em especial os 

valores especificamente associados ao direito da concorrência no Brasil, culminando com a 

nossa posição sobre a sistemática adotada por essa legislação no país. Ao final do capítulo, 

esboçamos parâmetros gerais para a análise das recusas de contratar, no contexto de um 

direito concorrencial voltado para a prevenção e repressão do abuso do poder econômico. 

 

No Capítulo II analisamos diferentes noções de contrato, contrapondo liberdade de 

contratar e dirigismo contratual e introduzindo a noção de função social. Para encerrá- lo, 

examinamos a relação entre os interesses institucionais tutelados pelo direito da 

concorrência, de um lado, e a aplicação da função social do contrato, de outro, no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

 

Na Segunda Parte, analisamos as situações que ensejam a obrigatoriedade de contratar 

fundada no direito concorrencial, ou seja, as diversas modalidades de recusa de contratar, 

visando conferir- lhes tratamento sistemático.  

 

No Capítulo I, delimitamos que tipo de recusa de contratar é objeto desta tese. Após 

discorrermos sobre diversas classificações para essa modalidade de prática, justificamos as 

razões para a abordagem metodológica adotada nos capítulos subseqüentes. 

 

Nos Capítulos II e III, discutimos, respectivamente, as recusas verticais e horizontais em 

setores não caracterizados por infra-estruturas essenciais, com ênfase sobre o direito 

comparado europeu e norte-americano. No que se refere às recusas de contratar verticais, 

fica claro que as relações de distribuição respondem pela maioria dos casos controvertidos. 

No entanto, não tratamos da recusa de contratar envolvendo apenas etapas intermediárias 

da cadeia produtiva, mas também de condutas que afetam diretamente os consumidores 

finais de bens ou serviços, e relações que não contam com a intermediação de 

distribuidores.   

 

No Capítulo IV, abordamos as recusas de contratar, horizontais e verticais, em setores 

caracterizados pela existência de bens de utilidade pública (infra-estruturas essenciais), 
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bem como as doutrinas alienígenas sobre o tema. As razões pelas quais reunimos as suas 

modalidades de recusa (horizontais e verticais) ficam claras no item IV.2 e relacionam-se 

ao desenvolvimento histórico da doutrina norte-americana. O capítulo culmina com a 

discussão sobre a utilidade e o papel do direito da concorrência nas situações em que o 

setor é objeto de regulação específica, podendo, inclusive, abarcar a obrigatoriedade de 

contratar. 

 

No Capítulo V, discutimos as recusas de contratar à luz do direito brasileiro (legislação, 

doutrina e precedentes) e avaliamos as decisões mais importantes das autoridades 

administrativas e judiciais pelo prisma de sua adequação aos preceitos constitucionais 

aplicáveis, discutidos na Parte I. 

  

Finalmente, na Conclusão (Capítulo VI), exaltamos os méritos do sistema concorrencial 

brasileiro relativamente aos sistemas comparados que foram objeto de exame, com ênfase 

sobre a abordagem outorgada às recusas de contratar, e apresentamos proposta de 

tratamento uniforme para essas condutas no Brasil, observando os princípios que 

orientaram a promulgação da Lei 8.884/94 e as funções sociais da empresa e do contrato 

(remetendo à Parte I da tese). O Capítulo é encerrado com uma breve discussão sobre a 

obrigatoriedade de contratar e outros remédios para a recusa. 
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VI – CONCLUSÃO  

 

VI.1. Análise convergente de condutas: o mérito do sistema brasileiro   

 

Ao adotar o sistema do abuso do poder econômico para caracterizar todos os ilícitos 

concorrenciais, o direito pátrio foge de algumas ciladas enfrentadas hoje nos Estados 

Unidos e na Europa, cujas legislações de defesa da concorrência distinguem entre ilícitos 

decorrentes de acordos, de um lado, e outras práticas anticompetitivas, unilaterais ou não, 

adotadas por empresas detentoras de poder de mercado, de outro. 

 

Tanto nos EUA quanto na Europa, tal distinção é histórica, porém faz cada vez menos 

sentido do ponto de vista prático, acarretando, por outro lado, que recursos e esforços 

sejam despendidos em tarefas como demonstrar a existência de acordos, às vezes tácitos e 

de difícil aferição, ao invés de se conferir maior enfoque aos potenciais efeitos de uma 

determinada prática sobre o mercado.  

 

Nos Estados Unidos, por exemplo, as cortes norte-americanas procederam a complicado 

“malabarismo jurídico” para evitar tornar letra morta o art. 2º do Sherman Act em situações 

em que a prática objeto de investigação também se enquadrava no art. 1º, como é o caso da 

recusa de contratar resultante de contratos de distribuição com exclusividade. Nesse 

sentido, nos precedentes United States v. Microsoft Corp e LePage’s Inc. v. 3M Co., 

discutidos no item II.3.2.3 da Segunda Parte, as cortes estabeleceram que acordos de 

exclusividade não violam o art. 1º do Sherman Act, a não ser que impliquem elevado 

patamar de fechamento de mercado. Ao mesmo tempo, patamares muito inferiores foram 

suficientes para que se reconhecesse a ofensa ao art. 2º da mesma lei. Desse modo, 

empresas dominantes como Microsoft e 3M acabaram sendo inocentadas com base no art. 

1º e condenadas com base no art. 2º. É certo que a preocupação das cortes era sinalizar que 

acordos de exc lusividade entre empresas não detentoras de poder econômico dificilmente 

afrontarão o diploma antitruste. Porém, é difícil compreender que uma prática que 

preenche os requisitos de subsunção ao art. 2º não o faça com relação ao art. 1º, onde a 

exigência em matéria de provas é menor. 
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As autoridades européias têm fugido desse tipo de distinção entre os arts. 81 e 82 do 

Tratado de Roma. Normalmente, acordos condenáveis com base no art. 82 também o são à 

luz do art. 81 (v.g., o caso Van den Bergh Foods Ltd., que fez parte da chamada “guerra 

dos sorvetes”), embora o contrário não seja verdadeiro  

   

Verifica-se na Europa, aliás, tentativas recentes de uniformizar a interpretação das diversas 

normas do Tratado de Roma, para que práticas condenáveis à luz de mais de um 

dispositivo legal, como ocorre com as recusas de contratar, não recebam tratamento 

contraditório, gerando insegurança jurídica3. 

 

Nesse contexto, práticas até recentemente consideradas anticompetitivas pelo seu objeto, 

com base no art. 81 do Tratado de Roma, passam hoje por uma análise, ainda que 

superficial, de poder de mercado e de efeitos potenciais sobre a concorrência entre os 

Estados-membros da União Européia. E, embora o artigo 82 não admita o denominado 

balanço entre efeitos anticompetitivos e eficiências compensatórias como excludente de 

ilicitude, ainda é possível analisar as eficiências em uma etapa anterior, para distinguir 

comportamentos exclusionários de condutas lícitas e legítimas. Continuam existindo 

ilícitos hardcore condenados com base no art. 81, mas cada vez em menor número e com 

mais amplas possibilidades de defesa.  

 

Assim, ambos os artigos 81 e 82 do Tratado de Roma comportam análise de poder de 

mercado e permitem, em algum momento, que sejam consideradas justificativas e 

eficiências de uma prática (no art. 82, que fique claro, como excludente da 

anticompetitividade dos efeitos da conduta, e não como circunstância compensatória).  

 

No que concerne especificamente às recusas de contratar na Europa, viu-se que práticas 

unilaterais, como é o caso de recusas de fabricantes no sentido de comercializar seus 

produtos a distribuidores engajados em importações paralelas, situação muito comum nas 

indústrias farmacêutica e automobilística, já foram analisadas e condenadas sob o art. 81 

do Tratado de Roma, em virtude da extensiva interpretação conferida jurisprudencialmente 
                                                                 
3 Não podemos deixar de mencionar tentativas no sentido oposto, principalmente, buscando manter a 
distinção entre os arts. 81 e 82 do Tratado de Roma. São nesse sentido interpretações que atribuem ao art. 82 
o combate à denominada “superdominância” (nesse sentido, D. G. GOYDER, EC Competition, cit.), nos 
moldes da interpretação dada pelas cortes norte-americanas ao art. 2º do Sherman Act. De maneira geral, 
porém, os esforços são no sentido de compatibilizar os citados dispositivos legais, como evidencia o 
Discussion Paper da Comissão Européia. 
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a acordos. Da mesma forma, acordos verticais já foram objeto de questionamento e 

condenação à luz do art. 82. Recusas concertadas também podem ser questionadas à luz de 

ambos os dispositivos e devem receber tratamento uniforme.  

 

O movimento não passou despercebido à doutrina, aos advogados e economistas 

especializados em direito concorrencial europeu, e aos próprios aplicadores da lei (cortes e 

autoridades administrativas), e não faltam propostas de unificação do conteúdo dos arts. 81 

e 82 do Tratado de Roma, em reforma muito mais abrangente do que a proposta no 

Discussion Paper da Comissão Européia. Economistas mais entusiasmados tendem a 

pregar a completa eliminação do art. 81 (e das complexas nuances jurídicas que foram 

criadas em torno de conceitos abertos estabelecidos na referida norma), enquanto que 

juristas mais pragmáticos ou avessos à análise econômica propõem a eliminação do art. 82.  

  

A tendência à adoção da regra da razão ou mecanismos semelhantes também é muito clara 

na jurisprudência européia e na norte-americana.  

 

Se aceitarmos, desde logo, como fato a flexibilização do tratamento outorgado às restrições 

relativas a importações paralelas na Europa, todas as recusas verticais são analisadas 

segundo tais critérios, nos Estados Unidos e naquela jurisdição, tanto sob os artigos que 

tratam de acordos (art. 1º do Sherman Act e art. 81 do Tratado), quanto sob aqueles que 

tratam de monopolização ou abuso de posição dominante (Art. 2º do Sherman Act e 82 do 

Tratado de Roma). As recusas concertadas que ainda são consideradas ilícitos per se nos 

EUA ou de objeto anticompetitivo na Europa vêm-se tornando mais raras. Na Europa, 

alguns tipos de boicotes, quando detectados, ensejam exaustiva avaliação à luz do art. 81, 

§3. Nos Estados Unidos, apenas os boicotes clássicos ainda são ilícitos per se. 

 

No Brasil, vale repisar mais uma vez, todas as práticas exigem como requisito a existência 

de poder econômico e não existe, em princípio, a preocupação de se demonstrar o 

preenchimento de critérios formalistas como a caracterização de um acordo ou o 

enquadramento de uma prática como horizontal ou vertical. Tal circunstância encontra-se 

destacada no relatório “Lei e Política de concorrência no Brasil: uma revisão pelos pares” 

(BID, OCDE, 2005): 
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“A prática analítica de se dividir as condutas anticoncorrenciais 

em cinco categorias (acordos horizontais per se e não per se, 

acordos verticais per se e não per se e conduta unilateral 

envolvendo monopólio ou abuso de posição dominante) não é 

empregada no Brasil. Como observado, a distinção per se/não per 

se não aparece porque o CADE requer que haja poder de 

mercado para que haja infração. Além do mais, acordos verticais 

são efetivamente eliminados como classe porque o CADE não faz 

distinção (como na lei antitruste americana) entre o grau 

ordinário de poder de mercado necessário para enquadrar 

violações verticais envolvendo empresas não-dominantes, e o 

aumento de poder necessário para enquadrar um abuso 

monopolista” (pp. 20-21). 

 

Assim, no que tange especificamente às práticas que ensejam obrigatoriedade de contratar 

fundada da legislação concorrencial, nada impede que tenham tratamento uniforme e 

coerente em território nacional, independentemente de resultarem de acordo ou serem 

unilaterais, e de serem caracterizadas como horizontais e verticais. Basta que haja poder 

econômico (cuja identificação já foi discutida no item I.5.3 da Primeira Parte) e que haja 

suscetibilidade de efeitos prejudiciais à ordem econômica (vide itens I.5.4 e 1.5.5 da 

Primeira Parte, e item II.2 da Segunda). O mérito do sistema brasileiro é justamente esse, 

possibilitar a convergência.  

 

Discutiremos, a seguir, se tal uniformização é viável e de que forma deve ocorrer. 
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VI.2. Proposta de tratamento sistemático para as recusas de contratar no 

direito concorrencial brasileiro 

 

Conforme exposto no Cap. I.5 da Parte I e reforçado no item VI.1 retro, a análise da recusa 

de contratar (assim como de quaisquer outras práticas) à luz da Lei 8.884/94 e do art. 173, 

§4º, da Constituição Federal Brasileira, pressupõe a existência de poder econômico. 

 

Esse poder não se confunde com a limitada acepção neoclássica de poder de mercado (que 

equivale à capacidade de elevar preços), mas abrange diversas outras facetas, entre as quais 

citamos a capacidade de controlar o nível de inovação da indústria, a capacidade de atuar 

independente de clientes, fornecedores e da reação de concorrentes e a capacidade de 

coordenação (no caso dos oligopólios). 

 

Os agentes detentores de poder econômico, justamente por usufruírem tal status, têm sua 

liberdade de iniciativa limitada em grau superior àquele relativo aos demais agentes, o que 

equivale, no Brasil, à mesma idéia de “responsabilidade especial da empresa com poder 

econômico” do sistema europeu e, em certa medida, de interpretações menos liberais do 

art. 2º do Sherman Act norte-americano (v.g., SHIEBER). 

 

A referência à Europa e aos Estados Unidos, porém, não pode resultar na necessidade, em 

nosso país, de que os agentes detenham participações de mercado elevadas a ponto de 

caracterizar a chamada “super-dominância” (que corresponde a participações de mercado 

no mínimo superiores a 50%), na Europa, ou “monopolização” na sua acepção mais liberal, 

nos Estados Unidos.  

 

Não devemos olvidar que nessas jurisdições condutas de empresas sem elevada 

participação de mercado são coibidas e sancionadas pelos artigos 81 do Tratado de Roma e 

1º do Sherman Act, respectivamente, caso não possam ser caracterizadas como dominância 

ou monopolização, enquanto que no Brasil não existe essa alternativa. Desse modo, o 

legislador brasileiro acertou ao estabelecer o patamar de 20% de participação de mercado 

para a presunção relativa de dominância em território nacional, acrescentando que esse 

percentual deve ser adequado (para mais ou para menos) conforme as características do 

setor.    
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Mas não basta que a recusa de contratar seja adotada por agentes com poder econômico 

para que se justifique o sancionamento da conduta. Há necessidade de se caracterizar o 

abuso. 

 

Para tanto, não cabe a realização de um balanço entre efeitos anticompetitivos e eficiências 

associadas à recusa de contratar no caso concreto, com base em contas aritméticas e 

gráficos (os famosos “triângulos e retângulos” dos modelos econômicos). Impõe-se, ao 

revés, a adoção de um juízo ético-valorativo para orientar a análise dos processos em 

matéria concorrencial, conforme já exposto no item I.5.4 da Primeira Parte.  

 

A lei distingue entre a dominação de mercado que resulta de maior eficiência daquela que 

decorre de condutas anticompetitivas, ainda que o agente, posteriormente, passe a atuar de 

forma mais eficiente. Assim, a eficiência deve ser causa da posição ostentada pelo agente, 

e não conseqüência. Até porque a eficiência nada mais é do que uma forma de alocação 

dos recursos (v.g., os recursos estão alocados de forma mais eficiente porque o agente 

reduziu custos de produção), podendo resultar tanto da própria prática adotada (por 

exemplo, da forma com que foi organizada a distribuição), como da eliminação da 

concorrência ou da aquisição de poder econômico (estando apenas indiretamente 

relacionada à prática).  

 

Assim, a mera obtenção de eficiência econômica não é (e não pode ser) justificativa 

suficiente para a adoção de comportamentos restritivos por parte de empresas dominantes. 

Nessa hipótese, os fins não justificam os meios, afastando-se qualquer exegese utilitária, 

que, definitivamente, não foi acolhida pelo art. 20 da Lei 8.884/94, ao contrário, aliás, do 

que ocorre com o artigo 54 do mesmo diploma ao tratar do controle de concentrações, que 

admite de forma limitada o chamado balanço concorrencial4-5.  

                                                                 
4 A disparidade de tratamentos outorgados às condutas e aos atos de concentração não é, de forma alguma, 
incoerente. O controle de fusões é geralmente prévio à realização dessas, e as autoridades efetuam uma 
análise perspectiva sobre os efeitos decorrentes da operação em exame. Faz sentido, desse modo, avaliar 
efeitos negativos e eficiências, daí obtendo um saldo que orientará a decisão final sobre a aprovação ou não 
do ato. Já o controle de condutas ocorre a posteriori, de modo que as autoridades analisam 
retrospectivamente os efeitos sobre o mercado (ou examinam-nos no momento em que estão ocorrendo). Se 
os efeitos forem anticompetitivos, a existência de eficiências é irrelevante para fins de exclusão da ilicitude 
da prática.    
5 A respeito dos limites da análise de eficiências em sede de atos de concentração, vide Luis Fernando 
SCHUARTZ. Quando o bom é o melhor amigo do ótimo: a autonomia do Direito perante a Economia e a 
política da concorrência. RDA, v. 245, maio/ago. 2007. 
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Ao introduzir os Anexos I e II, que tratam, respectivamente, da definição e classificação 

das práticas restritivas e dos critérios básicos para a sua análise, a Resolução 20/99, cujos 

anexos subsistem, nos termos do Novo Regimento Interno do CADE, alinha-se com um 

pensamento excessivamente liberal, dispondo que, ao se analisar uma prática sob a ótica 

concorrencial (arts. 20 e 21 da Lei 8.884/94), “é preciso considerar não apenas os custos 

decorrentes do impacto, mas também o conjunto de eventuais benefícios dela decorrentes 

de forma a apurar seus efeitos líquidos sobre o mercado e o consumidor.” Ou seja, 

conforme consta do Anexo II, “de acordo com o princípio da razoabilidade, deverão ser 

condenadas as condutas cujos efeitos anticompetitivos não sejam suficientemente 

contrabalançados por possíveis benefícios/eficiência compensatórios”. 

 

Trata-se de dispositivos ilegais, na medida em que torna m o art. 20 excessivamente 

condescendente com práticas restritivas6, ao adotar a interpretação neoclássica da regra da 

razão (tal como formulada em Continental T.V. Inc. v. GTE Sylvania Inc. e que predomina, 

hoje, nos EUA). Tal como já mencionado, a eficiência deve ser levada em conta como 

excludente da dominação de mercados e não como justificativa para práticas restritivas. A 

conquista de mercado resultante de processo natural, fundado na maior eficiência do 

agente econômico em relação aos seus concorrentes, não caracteriza dominação de 

mercado; a contrario sensu, a conquista de mercado que não resulta de maior eficiência do 

agente, mas de práticas artificiais e restritivas configura infração à ordem econômica. 

 

Se a eficiência – ou,  mais precisamente, o saldo líquido alegadamente positivo de uma 

prática – não pode ser o critério a orientar a caracterização ou não do abuso do poder 

econômico, há que se buscar outros valores, ou seja, um paradigma adequado de conduta. 

 

Temos que a caracterização ou não do abuso do poder econômico encontra-se 

estreitamente relacionada às justificativas admissíveis para certas práticas. Algumas 

justificativas são perfeitamente aceitáveis em se tratando de agentes econômicos não 

detentores de poder. Já aqueles que o detêm precisarão de mais para justificar as suas 

práticas, se estas tiverem o condão de gerar efeitos anticompetitivos. Essa idéia encontra 

                                                                 
6 Tal circunstância não foi vislumbrada quando de nossa dissertação de Mestrado, que discutia a fixação e a 
sugestão de preços de revenda nos contratos de distribuição (Fixação, cit.). Naquele trabalho, aceitávamos, 
sem questionamento, a proposta da Resolução 20/99 do CADE.  
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paralelo no direito europeu, mais precisamente no art. 82 do Tratado de Roma, que 

introduz o conceito de conduta objetivamente justificável (vide item II.3.13 da Segunda 

Parte). No Brasil, essa concepção advém diretamente do art. 173, §4º, da Constituição 

Federal.  

 

Com efeito, se todas as condutas restritivas adotadas por agentes com poder econômico 

fossem ilícitas, a noção de abuso restaria completamente esvaziada. Imagine-se, por 

exemplo, que, em virtude de graves problemas técnicos em uma de suas plantas produtivas, 

uma empresa monopolista não seja capaz de honrar suas obrigações, deixando 

desabastecidos clientes no mercado a jusante. A recusa de contratar, nessa hipótese, não 

pode configurar infração concorrencial, pois não existe abuso. Há, portanto, que se 

perquirir sempre as razões para o comportamento adotado pelo agente.  

 

Pela ótica exclusivamente privada, a racionalidade da recusa de contratar abrange diversas 

justificativas, entre as quais destacamos a inadimplência e outras desavenças comerciais, a 

limitação de capacidade produtiva ou o comprometimento da produção, a 

incompatibilidade e outras justificativas de caráter técnico ou logístico, a padronização e a 

segurança de produtos e serviços (v.g., normas que impeçam a comercialização de 

determinados produtos ou que os tornem menos competitivos), o controle de atividades 

profissionais (como nos exemplos envolvendo advogados e atletas – vide item III.2.1 

retro), alterações de estratégia empresarial e políticas de distribuição e comercialização 

(v.g., sistemas de distribuição exclusiva ou seletiva). 

 

A análise de justificativas, por outro lado, não pode sobrepujar o exame dos efeitos (ainda 

que potenciais), ou seja, a potencialidade lesiva da recusa de contratar sobre o mercado. 

Ainda que a recusa possa ser explicada com base em uma política de distribuição 

exclusiva, por exemplo, há que se verificar se tal política não constitui ela mesma um 

ilícito concorrencial. Quanto mais graves forem os efeitos associados a uma prática, mais 

cuidadosa deve ser a análise de justificativas. Precedentes nacionais e internacionais 

evidenciam que justificativas técnicas aparentemente razoáveis podem esconder políticas 

comerciais com objetivo e efeitos potenciais de impedir ou eliminar a concorrência. 

 

De maneira geral, se o agente econômico investigado tem dificuldades de demonstrar as 

razões de uma prática comercial, recorrendo, para tanto, a pareceres e consultorias a 
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posteriori, contratados exclusivamente para fins de defesa administrativa ou em juízo, as 

suas justificativas devem ser tomadas com cautela. Justificativas construídas 

posteriormente, contemplando explicações que os próprios executivos não são capazes de 

fornecer, ou que os documentos da empresa não estão aptos a demonstrar, deveriam ser 

consideradas inócuas para fins de uma investigação antitruste.  

 

As justificativas para a recusa, ademais, devem guardar estreita relação com os efeitos 

potenciais da prática. Isso significa observar a proporcionalidade entre objetivos 

perseguidos e meios adotados para a sua consecução. Já tivemos a oportunidade de afirmar 

que empresas monopolistas devem sempre buscar os meios menos restritivos para atingir 

os seus objetivos, ainda que legítimos. 

 

Na verdade, quaisquer justificativas devem passar pelo crivo da verossimilhança e da 

razoabilidade, e levar em conta a legitimidade social dos objetivos perseguidos pelo 

agente, paradigmas de comportamento social vigentes à época (e o eventual objetivo de 

mudar esses paradigmas por meio do direito concorrencial) e, como mencionado, a 

proporcionalidade – deixando de lado, no entanto, a perniciosa idéia de que se deve evitar 

uma intervenção no mercado ou no contrato privado a todo custo, como sói ocorrer em 

certas decisões administrativas e judiciais. 

 

A intervenção estatal, quando cabível, atua tanto no sentido de resguardar o sistema de 

mercado quanto de forma a orientá- lo para a concretização da justiça social. E, consoante 

já explicitado no Cap. 1.6 retro, o direito concorrencial é justamente uma forma de realizar 

a função social da empresa e do contrato.  

 

A análise antitruste da recusa de contratar pode assumir contornos bastante complexos, 

especialmente porque a adequada avaliação de justificativas e efeitos pode ser intrincada. 

Quanto ao último aspecto, vale observar que as mesmas restrições podem, em alguns 

casos, reduzir a concorrência e elevar as barreiras à entrada e, em outros, gerar efeitos 

completamente opostos. A doutrina e a jurisprudência analisadas deixam isso muito claro. 

 

No campo das restrições verticais, por exemplo, identificamos algumas contribuições que a 

teoria da Organização Industrial pode trazer para a compreensão do comportamento dos 
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agentes econômicos detentores de poder e seus efeitos em se tratando da recusa de 

contratar.  

 

De um lado, a referida teoria aponta como potenciais efeitos anticompetitivos relacionados 

à prática a eliminação de concorrentes efetivos (impedindo o acesso a fontes de matéria-

prima ou aos canais de distribuição) ou a elevação de seus custos (elevação dos custos dos 

rivais), e a criação ou elevação artificial das barreiras à entrada de potenciais concorrentes 

(elevação dos custos para entrada no mercado). 

 

De outro, tomando como pressuposto o funcionamento imperfeito dos mercados, a teoria 

da Organização Industrial admite que a recusa de contratar esteja direcionada à solução 

legítima de problemas como concorrência predatória entre distribuidores, adoção de 

condutas oportunistas (free-riding) por parte de distribuidores e fornecedores, necessidade 

de economias de escala na distribuição, concorrência predatória entre fabricantes, etc. 

 

O mesmo vale para as recusas horizontais, que às vezes servem para manter a estabilidade 

de cartéis, mas também podem ter justificativas legítimas, como disciplinar a atuação de 

atletas e profissionais liberais. 

 

As nossas críticas à teoria da Organização Industrial referem-se, basicamente, à adoção da 

concepção neoclássica de poder de mercado, e à eleição da eficiência alocativa como 

critério básico para a caracterização do ilícito, inadmissível no direito brasileiro.  

 

Assim, se substituirmos a análise de poder de mercado proposta pelos neoclássicos 

(limitada aos preços) por uma investigação mais abrangente sobre as formas de 

manifestação do poder econômico, nos moldes assinalados há tempos pela jurisprudência 

das cortes européias (o que não significa excluir totalmente parâmetros como a 

participação de mercado e a capacidade de elevar preços, mas simplesmente analisá- los 

conjuntamente com outros) e excluirmos a possibilidade de um balanço a posteriori entre 

prejuízos concorrenciais e eficiências, é possível adotar muitos dos argumentos explorados 

nos escritos de Organização Industrial para avaliar a recusa de contratar vertical. 

 

O que não se pode perder de vista é que a teoria econômica em geral, aí incluída a teoria da 

Organização Industrial, procura explicar o comportamento dos agentes, mas não é exata ou 
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infalível. A principal diferença relativamente ao Direito, ademais, é que este, ao prescrever 

ou sancionar práticas, busca confirmar ou modificar paradigmas de comportamento, ainda 

que ineficientes, irracionais ou antieconômicos. O Direito, já afirmou Calixto SALOMÃO 

FILHO7, tem potencial para modificar a sociedade e para induzir padrões de 

comportamento que nem sempre são aqueles a que os agentes econômicos querem 

obedecer. 

  

Uma proposta abrangente para a análise de todas as recusas de contratar (horizontais e 

verticais) deve, a nosso ver, contemplar as seguintes etapas: (i) caracterização da recusa e 

avaliação preliminar das justificativas para tanto; (ii) identificação do(s) mercado(s) 

relevante(s); (iii) identificação do exercício de poder de mercado (levando em 

consideração, inclusive, a estrutura do mercado como um todo, e não apenas o porte ou 

situação agente investigado, barreiras à entrada e rivalidade, conforme esperado de uma 

análise antitruste tradicional); e (iv) análise aprofundada dos efeitos e justificativas para a 

recusa no caso concreto.  

 

A primeira etapa permite a realização de uma triagem inicial, afastando-se desde logo 

casos mais óbvios, que claramente escapam ao escopo da legislação antitruste (v.g., 

problemas evidentes de inadimplemento). Em havendo dúvidas, no entanto, a análise deve 

prosseguir. Cabe observar que a caracterização da recusa pode ser complexa nas situações 

em que é indireta. 

 

A segunda e a terceira etapas permitem verificar se o agente investigado é suscetível de 

responsabilização com base na lei de defesa da concorrência. Se não houver poder 

econômico, as investigações não devem ter seguimento. 

  

A quarta etapa corresponde à análise dos efeitos da conduta propriamente ditos. Se os 

efeitos (ainda que potenciais) forem anticompetitivos, e não justificáveis com base em uma 

explicação verossímil e proporcional (ou seja, não cabe qualquer explicação comercial para 

afastar a ilicitude da recusa, como preconizava a jurisprudência mais antiga do CADE), a 

conduta deve ser condenada. Não deve haver espaço, como já mencionado, para um 

balanço entre efeitos potenciais e eficiências, por todas as razões já expostas, e porque 

essas dificilmente são repartidas com os usuários finais na presença de poder econômico e 
                                                                 
7 Direito como instrumento, cit. 
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de práticas restritivas. A presença de concorrência é a única forma de garantir que usuários 

finais se apropriem de eficiências, qualquer que seja a sua natureza.  

 

Essa etapa pode ser fracionada em duas. Se não houver suscetibilidade de efeitos 

anticompetitivos, a investigação acaba. Se houver, volta-se às justificativas, porém estas 

devem ser encaradas com rigor. Tal como já mencionado acima, a idéia de abuso refere-se 

justamente à impossibilidade ou descabimento das justificativas apresentadas. 

 

Note-se que propositadamente não se efetuou distinção entre recusas horizontais e 

verticais. Isso decorre do fato de não se vislumbrarem razões para tratamento diferenciado, 

mesmo no que diz respeito aos boicotes conhecidos como “clássicos” (e que não passam de 

recusas de contratar concertadas associadas a acordos hardcore entre concorrentes). Tais 

práticas somente serão ilícitas na presença de poder econômico dos seus participantes (em 

conjunto) e se puderem resultar efeitos potencialmente lesivos ao mercado. A única 

diferença no que se refere a todos os demais casos de recusa diz respeito à maior facilidade 

de se demonstrar a potencialidade lesiva (já que tais práticas têm a si historicamente 

atribuídos efeitos negativos) e às dificuldades de se apresentar justificativas razoáveis e 

verossímeis, que tenham condições de ser pelo menos investigadas.  

 

É preciso escapar da tentação – geralmente experimentada por advogados mais 

pragmáticos – de criar parâmetros muito rígidos e definitivos, os chamados “testes” de 

licitude ou ilicitude, pois isso tende a engessar e prejudicar a análise dos casos concretos, 

fundada, em última instância, no princípio do livre convencimento do julgador. 

Explicações que em determinadas circunstâncias se afiguram plausíveis para justificar a 

recusa de contratar, em outras situações denotam-se forçadas ou inverossímeis. Por outro 

lado, as análises não se podem estender por tempo indeterminado ou perder-se em 

discussões e cálculos econômicos complexos (“guerras de pareceres”, como muitas vezes 

acontece), impossíveis de verificação prática, pois há um momento em que deixam de 

resultar úteis. 

 

Feitas as necessárias ressalvas, considerando todas as situações de recusa analisadas nos 

capítulos anteriores, inclusive nos diversos casos concretos narrados, identificamos alguns 

aspectos adicionais que podem auxiliar as investigações. 
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Começando pela natureza do bem ou serviço, acreditamos que, tratando-se de bens de 

utilidade pública, cuja definição foi apresentada em IV.1 acima e discutida em diversos 

precedentes europeus e norte-americanos (vide itens IV.2 e IV.3), a recusa de contratar 

envolvendo agentes econômicos concorrentes deve gozar de uma presunção relativa de 

ilicitude.  

 

Os setores caracterizados por bens de utilidade pública (ou essenciais) são geralmente 

objeto de regulação em sentido estrito, estando a concorrência entre os objetivos 

perseguidos pelas normas regulatórias. Na verdade, é mesmo recomendável que seja assim, 

pois a aplicação do direito antitruste, pelas razões expostas no item IV.4, é inferior à 

adoção de regulação específica nesses mercados. Isso não significa que não possam surgir 

problemas concorrenciais, conforme apontado no Cap. IV.6. Se esses problemas 

aparecerem (em virtude de falta de regulação específica ou lacunas da mesma), eles devem 

ser endereçados pelas autoridades concorrenciais, até porque a recusa de contratar nessas 

hipóteses tem grande probabilidade de gerar efeitos negativos sobre o mercado.  

 

A presunção relativa de ilicitude proposta não implica modificar a análise antitruste, mas 

inverter o ônus da prova no que se refere à potencialidade de efeitos concorrenciais 

negativos.  

 

O agente econômico que se recusa (direta ou indiretamente) a fornecer acesso a um bem ou 

serviço essencial a uma empresa que com ele concorre em algum mercado relevante deve 

ter o ônus de demonstrar que tal prática não afronta a legislação concorrencial, por não 

carregar, no caso concreto, potencialidade lesiva. Ou seja, uma vez identificado o poder 

econômico e demonstrada a essencialidade do bem, incumbe ao agente investigado a prova 

de que efeitos negativos não são suscetíveis de se verificar no caso concreto. Foi o que 

ocorreu, por exemplo, em Oscar Bronner (Europa) e no caso DirecTV vs. Globo (Brasil). 

Nas demais hipóteses, é a autoridade (ou a parte contrária ) quem deve demonstrar a 

potencialidade lesiva.  

 

No que tange às justificativas objetivas, não existe inversão, pois a empresa investigada 

será sempre responsável por apresentá- las, comprová-las e demonstrar que são 

porporcionais e aceitáveis na espécie, independentemente da natureza do bem em questão.  
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Por outro lado, há que se ter cuidado com a indevida ampliação da idéia de bens ou 

serviços de utilidade pública. A própria doutrina da infra-estrutura essencial na Europa 

assumiu conotação mais abrangente do que nos Estados Unidos (vide item IV.3) - e 

excessiva para alguns 8. No Brasil, o conceito já foi utilizado de forma bastante 

controvertida na tentativa de caracterizar bens como conteúdo televisivo. Justamente 

porque a recusa de contratar relativamente a bens de utilidade pública deve gozar de uma 

presunção relativa quanto aos seus efeitos anticompetitivos, não cabe alargar sobremaneira 

o conceito de tais bens. 

 

O exemplo europeu, devido à proximidade entre a legislação brasileira e o art. 82 do 

Tratado de Roma, bem como à forma criteriosa com que a jurisprudência européia trata 

dos bens e infra-estruturas essenciais, deveria ser estudado e compreendido, pois tem a 

contribuir para o direito brasileiro. Isso não significa justapor doutrinas alienígenas à 

realidade brasileira e aos casos concretos levados às autoridades administrativas e judiciais 

em nosso país (possibilidade que afastamos e criticamos no Cap. IV.4), mas aproveitar os 

benefícios proporcionados por um estudo sério do direito comparado. 

   

Ainda no que se refere aos bens essenciais, acreditamos que não deve haver distinção com 

base na sua tangibilidade. Em outras palavras, insumos como info rmações e direitos de 

propriedade intelectual, assim como bens tangíveis, podem ser de utilidade pública. Nos 

casos Kodak II (EUA), IMS (Europa) e Microsoft (EUA e Europa), por exemplo, direitos 

de propriedade intelectual foram considerados essenciais para a concorrência em mercados 

correlatos e para o desenvolvimento de novos produtos de interesse geral.   

 

Ao tratar do direito europeu, HATZOPOULOS propõe, ainda, que sejam efetuadas as 

seguintes questões adicionais para permear a análise sobre o acesso obrigatório a um bem 

ou infra-estrutura essencial: (i) a facilidade foi construída com recursos privados? (ii) a 

facilidade é essencial devido a esforços do proprietário?  

 

Tais questões referem-se às justificativas passíveis de ser acolhidas em situações de recusa. 

O autor aparentemente entende que bens construídos com recursos próprios e que 

resultaram de uma invenção do proprietário merecem maior proteção. Estabelecer a 

                                                                 
8 Vide Richard WHISH. Competition law, cit., p. 670. Não concordamos, porém, que na Europa isso esteja 
acontecendo. 
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obrigatoriedade de contratar em tais hipóteses seria uma forma de coibir investimentos, 

inclusive em pesquisa e desenvolvimento, deixando-se de premiar a criatividade. Nesse 

sentido, ELHAUGE defende a legitimidade da recusa, a não ser que haja discriminação, ou 

seja, que o proprietário permita o acesso a uns, mas não a outros. A discriminação seria 

irracional e indicaria objetivo anticompetitivo, enquanto que a recusa ampla e irrestrita 

não. O autor sintetiza bem seu raciocínio quando aduz que devem ser coibidas práticas que 

reduzam a eficiência dos rivais, pouco importando se aumentarão ou não a eficiência do 

próprio agente. 

 

O argumento de HATZOPOULOS é tentador, apesar de fundar-se em razões que decorrem 

da ideologia liberal. Em um sistema de livre mercado, há que se premiar esforços 

inovadores, permitindo-se que alguém goze, ainda que temporariamente, de um monopólio 

sobre um bem ou bens tangíveis e intangíveis. Para muitos, a concorrência é isso mesmo, 

SCHUMPETER sendo o maior expoente dessa corrente. Tal raciocínio autorizaria uma 

política mais condescendente com relação à recusa de contratar envolvendo certos insumos 

essenciais, especialmente aqueles de natureza intangível. Não foram suficientes, porém, 

para absolver a Microsoft nos Estados Unidos e na Europa.  

 

Embora não possamos afastar completamente a utilidade das perguntas arroladas pelo 

autor europeu, pois em alguns casos as respostas podem ser determinantes para o desfecho 

do caso, entendemos que não devem pautar de forma absoluta a etapa da análise antitruste 

que diz respeito aos efeitos anticompetitivos. As perguntas sobre a origem dos recursos e 

sobre os motivos associados à essencialidade de um bem ou serviço referem-se a 

justificativas suscetíveis de manter uma recusa, e já expusemos nosso entendimento no 

sentido de que tais justificativas, na presença de poder econômico e efeitos 

anticompetitivos, devem ser muito bem analisadas e proporcionalmente sopesadas.  

 

No caso Oscar Bronner, por exemplo (vide Cap. IV.3), foi mais importante para a 

formação do convencimento da Corte Européia o fato de que a rede de entrega a domicílio 

da Mediaprint não era essencial para que a denunciante concorresse no mercado de jornais 

diários do que a constatação de que tal rede havia sido desenvolvida com recursos 

exclusivos da empresa dominante investigada. O último aspecto foi levado em conta, mas 

não parece ter sido o diferencial desse caso para IMS ou Microsoft. 

 



 32

Não basta, dessa forma, que o agente invoque direitos de propriedade e o princípio da 

liberdade de contratar. Porém, a recusa pode estar fundada em investimentos, e na 

necessidade de exploração exclusiva de um bem por um período limitado de tempo, de 

modo a amortizá- los e compensá-los. Nesse contexto, ELHAUGE tem razão ao apontar 

que não faz sentido compartilhar o bem com algumas empresas independentes e não com 

outras, a não ser que a empreitada tenha sido conjunta (v.g., uma joint-venture). A 

Microsoft, por exemplo, licenciava seus produtos a terceiros, de modo que, quando se 

recusou a disponibilizá- los a algumas empresas, suas concorrentes mais próximas ou mais 

“ameaçadoras”, a justificativa para a recusa não pôde ser aceita. No caso da IMS, foi 

determinante o fato de os softwares terem sido desenvolvidos com a reiterada colaboração 

da indústria farmacêutica (ou seja, os esforços e investimentos não eram exclusivamente da 

IMS e fazia sentido determinar o seu compartilhamento). 

 

Há situações em que mesmo que os investimentos tenham sido efetuados exclusivamente 

por uma empresa, a utilidade pública do bem (uma ferrovia, por exemplo) é tal que o 

acesso por concorrentes torna-se obrigatório, o que não significa que não ocorrerá 

mediante adequada remuneração. Tais hipóteses são aquelas em que geralmente haverá 

regulação, mas as autoridades de defesa da concorrência devem estar preparadas para 

intervir se necessário for. O mesmo se aplica a uma tecnologia ou a normas de certificação 

que, pelos esforços dos seus proprietários, tenham adquirido papel fundamental para a 

atuação em uma determinada indústria.  

 

Em suma, a origem dos investimentos ou recursos e o fato de um bem essencial ter assim 

se tornado mediante esforços criativos do proprietário não podem, por si sós, justificar a 

recusa de contratar. Tais argumentos podem constituir boas justificativas em certos casos, 

mas não devem invariavelmente ser considerados aptos a suplantar a importância dos 

efeitos anticompetitivos, analisada caso a caso, e a responsabilidade especial que se atribui 

o detentor de poder econômico.   

 

Passando aos setores não caracterizados por bens essenciais, sempre que uma recusa de 

contratar, horizontal ou vertical, tiver o condão de privar concorrentes de bens (insumos ou 

canais de distribuição) desse tipo, a pergunta esperada no terreno dos efeitos diz respeito 

ao grau de fechamento do mercado (ou de elevação dos custos dos rivais, casos estes, 

muito embora tenham condições de permanecer no mercado, para tanto incorram em 
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custos muitos superiores), que deve ser demonstrado pela acusação. Não existe um número 

mágico, devem ser levados em conta aspectos quantitativos e qualitativos. A experiência 

européia aponta, ainda, para a importância dos efeitos cumulativos, mas uma empresa sem 

posição dominante não pode ser penalizada pela preexistência de práticas restritivas no 

mercado, se as suas condutas não tiverem o condão de contribuir para o cenário 

encontrado. 

 

No que tange às justificativas, como já antecipado, devem ser analisadas caso a caso, em 

sua razoabilidade e verossimilhança, assim como ocorre em mercados de bens essenciais.  

 

Para ilustrar, tratando-se da distribuição de produtos, justificativas razoáveis para contratos 

de compra exclusiva (e conseqüente recusa dos distribuidores carregarem produtos 

concorrentes) referem-se à complexidade dos bens (que pode explicar a necessidade de 

especialização dos distribuidores nos mesmos) ou à necessidade de o fabricante efetuar 

investimentos substanciais na distribuição, que não devem ser apropriados por 

concorrentes ou distribuidores que não investiram. Em assim sendo, geralmente haverá um 

número razoável de distribuidores, mas não um excesso de lojas. O excesso de lojas indica 

a tentativa do fornecedor de tomar totalmente uma região para si, impedir o acesso de 

concorrentes (atua is ou potenciais) ao mercado ou elevar seus custos, e não apenas segurar 

os investimentos. Em suma, a exclusividade de compra voltada para incentivar 

investimentos e evitar o free-riding geralmente é necessária quando se trata de produtos 

mais complexos, e não no que tange a produtos perecíveis9. Causa estranheza, desse modo, 

a exclusividade de compra pactuada com estabelecimentos revendedores de sorvetes, 

bebidas e cigarros, que são no mais das vezes multimarcas. Por seu turno, a prática é mais 

facilmente justificável no setor automobilístico.  

 

Nos ajustes de venda ou distribuição exclusiva, o fornecedor não abastece todos os pontos 

de vendas, apenas alguns, de acordo com sua política. A prática usualmente se relaciona 

com a proteção da marca do fabricante ou com a necessidade de prestação de serviços pré e 

pós-venda. São situações em que geralmente importa quem é o distribuidor. Muito embora 

os problemas decorrentes de ajustes de distribuição exclusiva encontrem-se limitados em 

grande parte a disputas entre diferentes elos da cadeia produtiva, não afetando 

                                                                 
9 Nesse sentido, vide DOBSON e WATERSON (Vertical restraints, cit.,) e GOLDBAUM (Restrições 
verticais, cit.) 
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consumidores finais, há situações em que estes podem ser prejudicados, como mostra o 

caso envolvendo a Microsoft e a TBA no Brasil. Ali a nomeação de um distribuidor 

exclusivo tinha o condão de elevar o preço dos produtos finais, segundo apurado pelas 

autoridades, sendo inferior sob a ótica concorrencial à comercialização direta dos produtos 

pela própria Microsoft.  

 

De maneira geral, nossa proposta para análises antitruste envolvendo sistemas de 

distribuição com algum tipo de exclusividade é de que sejam abandonadas posturas 

condescendentes e ideológicas, fundadas em interpretações equivocadas dos princípios da 

liberdade de iniciativa e de concorrência, dirigindo-se o foco aos efeitos (atuais ou 

potenciais) causados por práticas restritivas adotadas por empresas dominantes. Isso 

significa, do ponto de vista prático, que se o agente com poder econômico escolheu a 

forma mais onerosa do ponto de vista concorrencial para implementar o contrato e atingir 

objetivos comerciais legítimos, as autoridades podem e devem intervir para corrigir o 

problema. Ou seja, o agente com poder econômico não tem discricionariedade para 

escolher a forma concorrencialmente mais onerosa para a sua distribuição, pois isso 

caracteriza abuso, vedado pela legislação.  

 

A última pergunta que identificamos como pertinente diz respeito à distinção entre as 

relações contratuais contínuas e descontínuas10 e suas conseqüências (se alguma) para a 

análise das justificativas para a recusa de contratar. 

                                                                 
10 Na década de 1960, Ian MACNEIL, inspirado em alguns trabalhos prévios de MACAULAY, desenvolveu 
a importante abordagem relacional dos contratos (em contraposição à abordagem tradicional ou “discreta”). 
O enfoque relacional propõe analisar o contrato não mais como um ajuste pontual, bilateral e sinalagmático 
entre as partes, e sim levando em consideração um contexto muito mais amplo: o ambiente em que as 
transações se desenvolvem, o histórico das relações entre as partes e suas expectativas, o contexto 
econômico. Em outras palavras, o contrato deixa de ser visto meramente como fruto de um encontro entre 
oferta e demanda no mercado, e passa a ser visto como relação. Segundo MACNEIL, a abordagem relacional 
requer 3 etapas: “(1) acquiring an overall grasp of the essential relations of which the transactions are an 
integral part; (2) working through the interaction of the pertinent transactions with the remainder of the 
relations until the limitations of transactional analysis are firmly established, and (3) engaging in whatever 
detailed discrete analysis is desired, subject to whatever constraints the first steps suggest” (Relational 
contract theory: challenges and queries, Northwestern University Law Review, Spring 2000). No Brasil, os 
contratos relacionais foram analisados detalhadamente por Ronaldo Porto MACEDO JR. Na acepção deste 
autor, as  relações descontínuas caracterizam-se pelo fato de que cada uma das transações realizadas é 
“separada das transações a ela anteriores, contemporâneas ou subseqüentes”, de modo que “cada ato 
contratual é considerado um ato isolado, independente e autônomo, pois que tem em si todos os seus 
elementos essenciais constitutivos”. As relações descontínuas são também impessoais, pois “nenhuma 
importância é conferida à qualidade das partes contratantes, sua pertinência a classe, status, grupo, família 
ou situação social”. Ademais: “[t]odos os elementos essenciais e termos constitutivos do contrato são 
estabelecidos no presente, nenhuma importância ou relevância substantiva se conferindo à performance das 
partes na definição dos efeitos da quebra o descumprimento contratual” (Contratos relacionais e defesa do 
consumidor, São Paulo, Max Limonad, 1998, p. 106). 
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Segundo Calixto SALOMÃO FILHO, nas relações contínuas, existe sempre a 

dependência, que pode ser absoluta (v.g., o fornecedor é um monopolista) ou relativa. No 

entanto, temos que a dependência, por si só, não contribui para o exame do abuso de poder 

econômico. Sem poder econômico (que deve ser exercido no mercado, e não na relação 

contratual), a dependência não é relevante para fins de uma análise antitruste, devendo ser 

discutida em outras esferas. 

 

De qualquer modo, para o autor a diferença é concorrencialmente relevante porque, 

enquanto que nas relações contratuais preexistentes, “o rompimento unilateral, 

injustificado por qualquer razão contratual ou econômica, é elemento indicador de uma 

intenção de exclusão” (cabendo ao agente econômico que se recusa a contratar a 

demonstração das razões pelas quais age dessa forma, ou seja, a prova de que seu objetivo 

não é anticompetitivo), o mesmo não ocorre nas relações descontínuas, cabendo ao 

prejudicado o ônus de demonstrar os efeitos anticompetitivos (ainda que potenciais) da 

prática contra si dirigida.  

 

Em outras palavras, o autor entende que deve ser estabelecida uma presunção relativa de 

ilicitude para as situações de rompimento de relações contínuas. 

 

Embora concordemos que há necessidade de distinguir entre a recusa adotada no âmbito de 

relações contratuais preexistentes (em especial aquelas de longo prazo) daquela que é 

praticada em relações descontínuas ou por iniciar, conforme o Discussion Paper da 

Comissão Européia sobre o art. 82 do Tratado de Roma, divergimos de SALOMÃO 

FILHO quanto à presunção de ilicitude. 

 

Se, de um lado, a preexistência de relações contratuais evidencia que em algum momento 

houve interesse naquele contrato, descartando ou reduzindo a força, por exemplo, de 

argumentos sobre a irracionalidade ou ineficiência da relação contratual, de outro, não se 

pode simplesmente presumir, ainda que de forma relativa, que o rompimento foi 

impulsionado por razões anticompetitivas. 

 

 O que distingue, no nosso entendimento, a análise da recusa de contratar em relações 

contínuas e descontínuas não é a presunção de ilicitude no caso da primeira, e sim a 
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natureza das justificativas apresentadas (e sua plausibilidade no caso concreto) e o exame 

dos efeitos potenciais nos mercados envolvidos.  

 

No primeiro caso (relações contínuas), a recusa pode razoavelmente fundar-se em motivos 

derivados da própria relação contratual (inadimplemento de obrigações, violação do dever 

de boa-fé objetiva, problemas de relacionamento, etc.) e em outras razões econômicas mais 

genéricas (alterações substanciais no mercado, impondo uma modificação das estratégias 

comerciais de uma das partes ou de ambas), reorganização empresarial (em virtude de 

fusão ou aquisição, ou de razões interna corporis), reposicionamento estratégico de uma 

das partes (ou de ambas) no mercado. Não cabem, por outro lado, justificativas associadas 

ao comprometimento da produção, à medida que relações de longo prazo presumem, 

justamente, o planejamento e o comprometimento comercial das partes (não cabe, por 

exemplo, o fornecedor recusar-se a abastecer um distribuidor habitual com contrato de 

longo prazo, alegando simplesmente que a sua produção foi integralmente alienada a 

outrem; tal justificativa é tão pouco plausível nesse caso que depõe contra a legitimidade 

da recusa do fornecedor). Além disso, o histórico do relacionamento das partes pode, com 

riqueza de detalhes, lançar luz sobre o real objetivo dos agentes econômicos. No que se 

refere aos efeitos, as autoridades antitruste devem-se perguntar se o rompimento acarretará 

a eliminação de agente econômico do mercado, bem como, em caso afirmativo,  qual o 

impacto da referida exclusão.  

 

Já no segundo caso (relações descontínuas), não cabem justificativas baseadas na relação 

preexistente entre as partes (que não ocorre); porém, cabem justificativas referentes à 

reputação comercial e outras motivações de natureza econômica (inclusive o 

comprometimento da produção ou ausência de capacidade ociosa, a não ser quando 

adotadas estrategicamente pela empresa que se recusa). Quanto ao exame dos efeitos, há 

que se verificar, principalmente, em não havendo relação contratual preexistente, quais os 

impactos sobre a concorrência potencial.  

 

Novamente, os argumentos acima aplicam-se tanto às relações verticais quanto às 

horizontais. Desse modo, a expulsão de um agente econômico de associação profissional 

que integrava até então (relações horizontais contínuas e preexistentes) será lícita do ponto 

de vista concorrencial por razões muito diferentes daquelas que justificam a rejeição 

legítima de um novo integrante pela mesma associação (relações descontínuas). 
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Para concluir, a análise concorrencial de todas as modalidades de recusa de contratar, 

sejam elas horizontais ou verticais, depende da existência de poder econômico e do exame 

de efeitos e justificativas. Os efeitos, ainda que potenciais, são necessários para que se 

configure uma infração, porém não são suficientes. As justificativas distinguem, em última 

instância, condutas abusivas de condutas legítimas, razão pela qual devem ser verossímeis, 

razoáveis e proporcionais. A natureza do bem em questão e das relações contratuais entre 

as partes é relevantes para fins de análise de efeitos, invertendo o ônus da prova quanto à 

potencialidade lesiva..  

 

A obrigatoriedade de contratar deve ser adotada como remédio sempre que um agente com 

poder econômico engajar-se em recusa direta ou indireta, gerando (ou com potencial de 

gerar) efeitos negativos sobre a concorrência no mercado, sem apresentar justificativa  

plausível ou aceitável para tanto. Em tais circunstâncias, a obrigatoriedade de contratar não 

constitui ingerência infundada ou excessiva sobre a esfera privada dos indivíduos e 

coaduna-se com o princípio instrumental da liberdade de iniciativa (inclusive no âmbito 

das relações contratuais), com a garantia institucional da concorrência e com a função 

social da propriedade e do contrato.     

 

Definidas as situações em que a obrigatoriedade de contratar é cabível como remédio 

concorrencial, analisaremos, a seguir, alguns aspectos práticos relacionados à sua 

implementação, e alternativas existentes.  
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VI.3. Obrigatoriedade de contratar e outros remédios 

 

O tema central dessa tese é a obrigatoriedade de contratar. A imposição de semelhante 

obrigação é o principal remédio que se espera seja adotado em situações de recusa de 

contratar, salvo nas hipóteses em que o decurso do tempo impede completamente a sua 

efetividade, v.g., em situações em que a concorrência – mais concretamente, a(s) 

empresa(s) vítima(s) da recusa de contratar - já se encontra alijada do mercado e 

impossibilitada de a ele retornar, não restando outra alternativa às autoridades senão a 

aplicação de multa, de modo a desestimular comportamentos futuros.  

 

As autoridades administrativas e judiciais têm meios para fazer cumprir medidas como a 

obrigatoriedade de contratar, uma vez impostas.  

 

Convém observar que tanto para decisões administrativas quanto para decisões judiciais, a 

legislação aplicável (Código de Processo Civil e Lei 8.884/94) prevê a tutela específica das 

obrigações de fazer e não-fazer, de modo que a sua conversão em perdas e danos somente 

terá lugar se a execução específica ou a obtenção do resultado prático perseguido 

tornarem-se impossíveis. 

 

Em primeiro lugar, é possível impor multa diária, compelindo o agente econômico a 

executar especificamente a sua obrigação. Essa penalidade não se confunde com a multa 

aplicada sobre o faturamento da empresa, que tem caráter punitivo. A multa diária deve ser 

aplicada e efetivamente exigida (ou seja, cobrada) pelas autoridades, de maneira que seu 

valor tenha o condão de induzir o comportamento esperado por parte do agente econômico. 

Por essa razão, ela não constitui bis in idem relativamente à multa sobre o faturamento. Na 

verdade, a aplicação de multa diária é cabível e necessária mesmo nos casos solucionados 

consensualmente, na esfera administrativa ou judicial, em que geralmente não há 

imposição de multa sobre o faturamento. 

 

Em outras palavras, nos mesmos moldes da reforma processual civil realizada entre  1994 

e 1995 na seara da execução das obrigações de fazer e não fazer11, a multa diária da Lei 

                                                                 
11 A respeito da referida reforma processual, Araken de ASSIS comenta que “[o] advento do Código Civil 
francês consagrou o adágio nemo potest cogi ad factum, princípio ideológico basilar daquele ordenamento, 
o qual vedou, na execução do facere, o emprego de constrições pessoais sobre o devedor. Em conseqüência, 
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8.884/94 não tem por escopo punir12, mas sim garantir que o administrado cumprirá 

obrigações assumidas perante a autoridade antitruste ou por ela impostas.  

 

No cálculo da multa diária aplicada em um determinado caso concreto, portanto, deve-se 

levar em consideração, além dos limites legais, o objetivo de evitar que o agente 

econômico faça um cálculo aritmético e que conclua,  a partir dele, ser mais interessante a 

manutenção da prática anticompetitiva. A lei antitruste brasileira traz mecanismos para 

evitar isso, prevendo multas diárias em torno de 100 mil reais, bem como a possibilidade 

de que venham a ser dobradas em caso de reincidência. No caso de multas impostas 

diretamente pelo Poder Judiciário, o Código de Processo Civil não prevê qualquer piso ou 

teto, mas deixa claro que o valor fixado deve ser adequado para garantir o cumprimento da 

obrigação (nesse sentido vide arts. 461 e 461-A).  

 

Ainda que a simples condenação (desde que mantida, evidentemente) já possua um 

elemento dissuasório, e que agir em desconformidade com uma decisão administrativa ou 

judicial sempre represente um ônus para a reputação do agente econômico – o que 

evidencia a importância de medidas que lidam com a opinião pública, como fazer publicar 

a decisão condenatória (ou seu extrato) em jornais de grande circulação – , a imposição de 
                                                                                                                                                                                                     
a efetivação específica desta classe de obrigações restou inviabilizada. O inadimplemento do obrigado 
gerava apenas perdas e danos. Contra as repercussões práticas dessa regra, os tribunais franceses 
desenvolveram o expediente de aplicar, em casos tais, multa de valor extraordinário, extremamente gravosa, 
com o fito de premir a vontade do obrigado. Tal sanção indireta ao inadimplemento, atuando o princípio 
psicológico do menor esforço, conduz, na maioria das vezes, ao cumprimento pontual. Tem razão, pois, José 
Frederico Marques, para quem ‘a sanção pecuniária é instrumento executivo, meio e modo de forçar o 
cumprimento da obrigação’, e em que pese cooptar a vontade do obrigado. Ela provoca intercâmbio 
patrimonial e, por isso, refoge ao âmbito dos poderes cautelares do órgão judiciário. Segundo Jean Vincent, 
comentando a disciplina legal posteriormente outorgada à astreinte, nela ocorreu a absorção das ‘soluções 
adquiridas na jurisprudência’. Em França, a astreinte é definitiva – insuscetível de revisão – ou provisória 
(cominatória), quer dizer, é ou não limitada no tempo e, portanto, tem valor final determinado, e aplicada de 
ofício pelo juiz da execução. Liquida-se a pena tão- logo constatado o atraso ou o descumprimento, total ou 
parcial, do devedor. Se provisória a pena, o órgão judiciário poderá suprimi-la e moderá-la, adequando-a, 
assim, à expressão econômica da obrigação. Mas, definitiva a astreinte, o obrigado somente se livrará do 
pesado ônus em virtude de força maior ou e caso fortuito, porque a pena possui valor adrede estabelecido, 
tenha ou não o credor obtido, entrementes, o adimplemento in natura. Nesses termos, aduz René Savatier, a 
astreinte coíbe ‘uma situação ilícita, p. ex., as precipitações poluentes de certa indústria em águas públicas 
(non facere)’, ou coage ‘o poeta a compor o prometido soneto (facere), mediante a virulência da pena 
pecuniária’. Todavia, alcançado o adimplemento ou tornando possível esse resultado, ao juiz se faculta 
diminuir a pena, evitando o enriquecimento injustificado do credor. (...) De qualquer modo, a astreinte 
representa meio executório poderoso, aplicável vantajosamente para executar de modo específico obrigação 
de fazer infungível. Só indevida resistência à esta imprescindível técnica executiva pode deturpar e refrear 
sua aplicação” (Manual do Processo de Execução , 4 ed., São Paulo, RT, p. 427). 
12  Nas palavras de Ada Pellegrini GRINOVER, “[a] imposição dessas multas não configura medida de 
execução forçada, entendida esta como constrição sobre o patrimônio do obrigado. Trata-se, isto sim, da 
chamada execução indireta, caracterizada por atos de pressão psicológica sobre o devedor, para persuadi-
lo ao adimplemento da obrigação” (Tutela jurisdicional nas obrigações de fazer e não fazer, Revista da 
Ajuris, v. 22, n. 65, p. 13-30, nov. 1995). 
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multa diária em valor que efetivamente desencoraje a continuidade de uma prática 

anticompetitiva, bem como a sua execução, se cabível, é fundamental para a efetividade da 

decisão.  
 

Em não gerando resultados a aplicação da sanção cominatória, o Poder Judiciário poderá, 

relativamente à decisão administrativa ou judicial, substituir o ato da parte, ou adotar as 

providências que assegurem resultado prático equivalente ao do adimplemento. Entre tais 

providências, poderá o juiz determinar a busca e apreensão de bens, a remoção de pessoas 

e coisas e o desfazimento de atos jurídicos (por exemplo, tornando sem efeitos a expulsão 

de membros por uma associação ou o rompimento de um contrato). 

 

Se, ainda assim, não for possível implementar a decisão administrativa ou judicial 

determinando a obrigatoriedade de contratar, circunstância que dependerá das 

particularidades do caso concreto, o Poder Judiciário ainda tem a seu dispor a possibilidade 

de determinar intervenção na empresa (cf. Lei 8.884/94, art. 63, dispondo que a execução 

será feita por todos os meios, inclusive mediante intervenção na empresa, quando 

necessário). No Brasil, esse tipo de atuação é inédita em matéria concorrencial, mas 

determinações semelhantes foram determinadas pelas autoridades européias para garantir a 

implementação da decisão proferida no caso Microsoft, para ilustrar. 

 

A intervenção implica a nomeação de um interventor pelo Poder Judiciário, e a indicação 

clara e precisa das providências a serem tomadas por tal pessoa e respectivo prazo (não 

devendo, porém, exceder 180 dias), podendo ser revogada antes do prazo estabelecido, 

uma vez comprovado o cumprimento integral da obrigação que a determinou. O 

interventor é remunerado conforme  valor arbitrado pelo Poder Judiciário (e pago pela 

empresa executada) e fica responsável por suas ações e omissões, especialmente em caso 

de abuso de poder e desvio de finalidade. Durante a intervenção, o Juiz poderá afastar de 

suas funções os administradores da empresa que, comprovadamente, obstarem o 

cumprimento das providências de competência do interventor, substituindo-os conforme 

estabelecido no contrato social da empresa. Em situações excepcionais, se a maioria dos 

responsáveis pela administração da empresa recusar colaboração ao interventor, o juiz 

determinará que este assuma a administração total da empresa. O interventor é responsável 

pela elaboração de relatórios periódicos, por meio dos quais prestará contas de seus atos. 
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Em hipóteses extremas, restando infrutífera a intervenção ou sendo esta inviável por 

qualquer razão, pode-se ainda recorrer a medidas estruturais, como “cisão de sociedade, 

transferência de controle societário, venda de ativos, cessação parcial de atividade, ou 

qualquer outro ato ou providência necessários para a eliminação dos efeitos nocivos à 

ordem econômica” (art. 24, V, da Lei 8.884/94). 

  

Acreditamos que tais medidas não devem ser impostas de plano, porém devem ser 

consideradas em casos de reincidência ou nos quais o agente econômico venha, 

comprovadamente, frustrando há tempos a execução de decisão administrativa ou judicial 

que estabeleça a obrigatoriedade de contratar, concorrendo para tanto a estrutura integrada 

da empresa ou grupo econômico. De qualquer modo, devem ser observadas as 

circunstâncias do caso concreto. No precedente norte-americano AT&T, por exemplo, o 

desmembramento da empresa investigada foi pactuado após sucessivas investigações e 

medidas regulatórias, todas incapazes de solucionar definitivamente o problema da recusa 

de contratar em setor caracterizado por infra-estrutura essencial, reconhecendo-se que a 

estrutura verticalmente integrada da AT&T  gerava incentivos praticamente “irresistíveis” 

para a continuidade dos ilícitos. 

 

Desse modo, observados os princípios da legalidade e da proporcionalidade, adequando-se 

meios e fins (Lei 9.784/99, art. 2º), as autoridades não devem recear que as medidas por 

elas adotadas sejam consideradas excessivamente interventivas ou “usurpadoras” da 

liberdade de iniciativa.  

 

Uma última questão associada à obrigatoriedade de contratar refere-se à necessária 

distinção, para fins de execução da decisão, entre as situações em que a obrigatoriedade 

alcança a própria empresa investigada e aquelas em que envolve terceiros, que não foram 

sujeitos no processo.  

 

Por exemplo, quando um grupo seleto de distribuidores de um determinado fornecedor se 

recusa a negociar com um concorrente do último, em virtude de ajustes de exclusividade, 

não é difícil processar a todos e executar especificamente a decisão em questão. No caso 

Microsoft/TBA, por exemplo, a primeira foi investigada juntamente com o seu distribuidor 

exclusivo. Há casos, porém, em que uma política de exclusividade, explícit a ou tácita, 

implica a recusa de contratar por parte de um sem número de agentes econômicos. Isso 
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ocorreu nos processos que ficaram conhecidos como “guerra dos sorvetes” na Europa e em 

Philip Morris versus Souza Cruz no Brasil. O mesmo raciocínio aplica-se a associações e 

outras entidades coletivas, se houver necessidade de punir ou estabelecer obrigações 

diretamente aos seus membros.  

 

Se, de um lado, pode parecer muito complexo processar a todos os envolvidos, porque isso 

causaria excessiva delonga e tumulto processual, de outro, é inadmissível impor a terceiros 

que não participaram do processo a obrigatoriedade de contratar, pois isso implicaria 

alterações na sua esfera jurídica e econômica, sem a observância da garantia constitucional 

do devido processo legal. Adicionalmente, a experiência mostra que a opção de processar 

exclusivamente a empresa que se beneficia da exclusividade pode resultar inócua. Tanto no 

caso dos sorvetes como no processo em face da Souza Cruz, as empresas fabricantes foram 

obrigadas a expedir cartas aos varejistas, liberando-os da obrigação de exclusividade e 

autorizando-os a comercializar produtos de terceiros. Em ambos, no entanto, os resultados 

ficaram aquém do esperado, permanecendo os estabelecimentos receosos de comercializar 

produtos concorrentes, conforme expressamente reconhecido pelas autoridades européias 

no último caso no mercado de sorvetes (Van den Bergh Foods). Não podemos nos 

esquecer que as investigadas tinham poder econômico e elevado market share (o que 

tornava seus produtos praticamente indispensáveis para os varejistas e elevava o seu poder 

de barganha), que a exclusividade perdurou anos, gerando benefícios privados para os 

estabelecimentos, e que práticas veladas e difíceis de detectar poderiam facilmente ter sido 

implementadas. Assim, seria até ingênuo esperar que a revogação de cláusulas explícitas 

de exclusividade resolvesse o problema da recusa de contratar. Natural, sim, verificar que 

os processos viraram verdadeiras “guerras”, arrastando-se por anos, sem solução definitiva.   

      

A questão merece maiores reflexões e não constitui o objeto desta tese. Achamos 

merecido, no entanto, apontá- la, bem como deixar consignado que não nos parece existir 

outra alternativa que não passe pela inclusão dos agentes responsáveis pela recusa no 

processo instaurado em face da empresa efetivamente responsável por aquela, ainda que 

isso inicialmente gere delongas e tumulto nos autos. Tais agentes, ainda que não 

individualmente detentores de poder econômico, podem exercer dominância coletiva 

(conforme melhor interpretação do art. 82 do Tratado de Roma, na Europa), por meio de 

condutas paralelas, nos moldes do que ocorre em um cartel. Desse modo, se houver 

condenação, cabe a imposição de obrigatoriedade de contratar a eles, bem como a 
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execução específica de tal obrigação. É viável, nesse contexto, o estabelecimento de quotas 

ou percentuais de compras a serem efetuados pelos distribuidores, nos moldes do que 

ocorreu Shotton Paper Co. na Europa e no processo judicial envolvendo a General Motors 

no Brasil. Por outro lado, recomenda-se que a punição aplicável a esses agentes se limite à 

obrigatoriedade de contratar sempre que restar demonstrado que foram compelidos, 

jurídica ou economicamente, a acatar cláusulas restritivas (ou seja, que não lhes seja 

imposta multa sobre o faturamento). 

 

Por fim, há que se considerar que o CADE tem agido de forma tímida no que se refere à 

imposição da obrigatoriedade de contratar em processos de sua competência. Nos 

processos julgados em matéria de recusa vertical, a obrigatoriedade constou claramente de 

2 (dois) termos de compromisso de cessação, nos processos NeoTV versus Globo e 

Helibrás. Constou, ainda, das condenações em face das empresas operadoras portuárias em 

Santos e da White Martins. Não constou, porém, dos casos MATEC e Microsoft. Nos 

processos envolvendo exclusividade com varejistas (Philip Morris versus Souza Cruz e os 

casos dos shopping centers), até por estes não integrarem o pólo passivo do feito, o CADE 

limitou-se a determinar, ou ajustar, a eliminação das respectivas cláusulas contratuais e a 

emissão de cartas pelas empresas acusadas aos estabelecimentos, liberando-os formalmente 

da obrigação. No entanto, como já mencionado, a efetividade de tais medidas é limitada, 

não havendo que se falar em obrigatoriedade de contratar por parte dos estabelecimentos.  

 

Nos casos horizontais, à exceção dos casos envolvendo as Unimeds, onde as condenações 

geralmente determinavam o restabelecimento das relações contratuais entre médicos 

expulsos e as cooperativas, também não houve imposição de obrigatoriedade de contratar. 

Pode-se dizer que a medida não era aplicável, pois os boicotes analisados ou foram 

temporários (nos casos dos combustíveis) ou nunca foram implementados efetivamente (no 

caso dos genéricos). 

 

Já o Poder Judicário, nas poucas ocasiões em que determinou a obrigatoriedade de 

contratar, certificou-se de que a medida seria devidamente implementada, havendo 

registros, inclusive, da expedição de mandados de busca e apreensão (no caso Belgo).  
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O CADE deveria seguir esse exemplo e preparar-se para exigir a execução especifica das 

obrigações que pactua ou impõe, sempre que decidir pelo cabimento da obrigatoriedade de 

contratar. 

 

Finalmente, os setores especificamente regulados não devem constituir exceção a essa 

proposta.  

 

Como já antecipamos no item IV.5.2, as autoridades administrativas podem e devem 

estabelecer a obrigatoriedade de contratar (e os meios para a sua concretização, citados 

acima) nesses mercados, se a regulação em sentido estrito for deficiente e possibilitar 

problemas de acesso que caracterizem infração concorrencial, substituindo, inclusive, 

medidas regulatórias específicas (até que estas sejam implementadas ou modificadas pelas 

agências competentes). O mesmo vale para as autoridades judiciais.  

 

Partindo-se da concepção instrumental de liberdade de iniciativa adotada neste trabalho, 

em consonância com a nossa Constituição Federal, que não vê a concorrência como um 

limite à liberdade, mas sim como uma forma de concretizá- la, em busca da justiça social, 

não é difícil aceitar que as autoridades de defesa da concorrência podem, sim, intervir de 

maneira mais ativa nos mercados, ainda que regulados. Tal posição é ainda mais 

justificável quando tratamos de mercados caracterizados pela existência de bens essenciais, 

considerado o acesso questão fundamental.  

 

Não há um valor único e absoluto para a regulação em sentido estrito, assim como não 

existe um único objetivo imediato para o direito antitruste. A despeito disso, toda a 

regulação estatal, inclusive o próprio direito antitruste, devem estar voltados para a 

promoção de justiça social, perseguida em qualquer hipótese. E a justiça social não 

prescinde dos efeitos distributivos que, certamente, estão longe de ser alcançados em 

situações de monopólio associadas a bens essenciais, em que os agentes econômicos 

recusam ou dificultam o acesso necessário. Nesses casos, regulação em sentido estrito e 

direito da concorrência constituem dupla garantia para a sociedade. 
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