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RESUMO 

 

O Direito da Concorrência e o Direito Internacional da Concorrência são recentes ramos na 
história da Ciência Jurídica. A dimensão unilateral do Direito Internacional da 
Concorrência relaciona-se à aplicação extraterritorial das legislações de defesa da 
concorrência, o que desencadeia problemas e limitações no plano internacional. Não existe 
regramento multilateral para a regulação da matéria concorrencial no plano internacional. 
Na dimensão regional são considerados os acordos regionais (Mercosul, União Europeia e 
NAFTA). No plano bilateral são encontrados os casos mais concretos de aplicação do 
Direito Internacional da Concorrência, os quais atualmente relacionam-se a processos de 
cooperação jurídica internacional. Há um amplo espaço para avanço na regulação da 
cooperação internacional em sede de atos de concentração multijurisdicionais. 
 
Palavras-chave: Direito Internacional da Concorrência. Cooperação jurídica internacional. 
Atos de concentração multijurisdicionais. Acordos bilaterais. 
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ABSTRACT 

 

Competition Law and International Competition Law are recently developed branches of 
the legal sciences. The unilateral dimension of the International Competition Law relates to 
the extraterritorial enforcement of competition laws, which causes problems and 
limitations on the international arena. There is a lack of multilateral set of rules for the 
competition regulation at an international level. The regional agreements shall be 
considered at regional dimension (Mercosur, European Union and NAFTA). The most 
concrete cases for the application of the International Competition Law are found at the 
bilateral level, which are currently related to the international legal cooperation process. 
There is a wide range for development on the regulation of the international cooperation in 
relation to the multijurisdictional concentration acts. 
 
Key words: International Competition Law. International Antitrust Law. International legal 
cooperation. Multijurisdictional concentration acts. Bilateral agreements. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em razão do avultamento do processo de globalização econômica, a comunidade 

global tem se defrontado com novas e diferentes questões resultantes das relações 

econômicas e comerciais na plataforma internacional. O comércio internacional assumiu 

uma nova postura, deixando de centrar as suas preocupações na simples liberalização das 

fronteiras, passando a abarcar uma abordagem mais ampla e orientada para a concorrência 

internacional, em especial em relação ao funcionamento eficiente dos mercados 

internacionais. 

De fato, as práticas empresariais com efeitos internacionais e multijurisdicionais 

assumiram um papel relevante nas relações dos Estados, uma vez que podem afetar 

diversos mercados nacionais ou regionais. Neste âmbito, destacam-se os atos de 

concentração multijurisdicionais, processos pelos quais os agentes econômicos concentram 

esforços econômicos de modo a afetar mais de uma jurisdição. 

As transações de concentração envolvendo múltiplas jurisdições possuem, desta 

forma, a potencialidade de serem reguladas por diferentes autoridades nacionais e 

regionais, devendo as partes de tais operações dedicar esforços no cumprimento dos 

diversos requerimentos regulatórios. Tais esforços acarretam custos às partes envolvidas, 

sejam estes direcionados a taxas e honorários necessários para levar a cabo as operações 

pretendidas, ou aos custos de oportunidade que as empresas devem despender em prejuízo 

de outras atividades que poderiam ser desenvolvidas. 

Além disso, a notificação de uma mesma operação de concentração 

multijurisdicional a diversas autoridades de defesa da concorrência pode culminar em uma 

situação em que decisões desconcertadas ou divergentes sejam alcançadas pelas 

autoridades envolvidas, prejudicando, assim, a eficiência do sistema global concorrencial e 

onerando em demasia as partes da operação. Ademais, existe uma dificuldade acrescida de 

que as decisões de uma dada autoridade nacional da concorrência não cheguem a ser 

executadas em territórios estrangeiros, tanto em razão de decisões desconcertadas entre as 

autoridades, como nos casos em que exista lei de bloqueio que dificulte a execução. 

A cooperação jurídica internacional trata de instrumento eficaz para endereçar a 

problemática acima identificada, pelo que a análise da sua extensão e da sua evolução é de 

especial interesse para a comunidade dos juristas com vocação aos temas do Direito 

Internacional. 
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O objeto deste estudo está na análise dos instrumentos de cooperação jurídica 

internacional no Direito da Concorrência. Todavia, a pretensão de se descrever todos os 

instrumentos internacionais de cooperação em matéria da concorrência, dentro de todas as 

vertentes relevantes, tornaria um trabalho de pós-graduação stricto sensu demasiadamente 

amplo. Torna-se relevante, desta forma, esclarecer quais as delimitações adotadas. 

Por um lado, cumpre clarificar que a perspectiva que se impõe neste estudo parte do 

sistema jurídico brasileiro. Isso se deve ao fato de o Direito da Concorrência e o Direito 

Internacional da Concorrência, tal qual concebidos atualmente, possuírem suas raízes nos 

sistemas jurídicos nacionais. Ao jurista brasileiro cabe, portanto, o estudo dos instrumentos 

de cooperação internacional a partir do ordenamento jurídico brasileiro, em que pese haver 

a possibilidade de se analisar o fenômeno tendo como ponto de partida os ordenamentos 

jurídicos estrangeiros.  

Isso não significa que este estudo deixa de lançar mão dos métodos comparativos e 

de analisar fundamentos e experiências relevantes de outros países na evolução do Direito 

da Concorrência e do Direito Internacional da Concorrência, mais precisamente sobre 

aqueles países e organizações cujos ordenamentos e experiências são relevantes e 

frequentemente considerados pela comunidade internacional em matéria concorrencial: os 

Estados Unidos e a União Europeia. Contudo, tal análise se dá unicamente com intuito 

comparativo, buscando manter a perspectiva a partir do ordenamento jurídico brasileiro. 

Por outro lado, impõe-se uma segunda delimitação ao trabalho, em relação ao 

sistema de proteção concorrencial pelas autoridades de defesa da concorrência, o qual é 

composto pelo controle de condutas (ou comportamentos) e pelo controle de estruturas. 

Enquanto o controle de condutas objetiva identificar e repreender o abuso do poder 

econômico, nas mais variadas formas, o controle de estruturas se ocupa com a prevenção 

de situações que possam ocasionar no mercado um ambiente propício a tal abuso do poder, 

como é o caso dos atos de concentração econômica e cooperação empresarial. 

Desta forma, o presente estudo está delimitado à cooperação jurídica internacional 

em matéria de concentrações empresariais, excluindo-se, desta forma, as condutas dos seus 

objetivos – tais como os casos de cartéis, preços predatórios, dentre outros. O foco centra-

se naqueles atos de concentração que ensejam a cooperação jurídica entre as diferentes 

autoridades nacionais e regionais de defesa da concorrência, ou seja, os atos de cooperação 

multijurisdicionais. 

O presente estudo apresenta perspectivas interdisciplinares de investigação, o que é 

característico da análise de normas de concorrência, do Direito Econômico e do Direito 
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Internacional. A metodologia utilizada para a sua elaboração fundamentou-se nos métodos 

histórico, analítico-investigativo e comparativo-dedutivo.  

Realizou-se uma ampla pesquisa sobre a doutrina nacional e estrangeira 

especializada na matéria concorrencial, tanto do ponto de vista da regulação nacional, 

quanto dos instrumentos e iniciativas internacionais. O foco na pesquisa doutrinária 

estrangeira esteve naqueles autores provenientes das jurisdições norte-americana e 

europeia, já que tratam de países reconhecidamente na vanguarda no desenvolvimento da 

matéria relativa ao Direito da Concorrência.  

Ademais, foi realizada uma pesquisa empírico-analítica sobre casos práticos 

analisados por autoridades judiciárias e administrativas envolvendo a evolução da 

aplicação extraterritorial das legislações de defesa da concorrência norte-americana e 

brasileira, bem como a cooperação jurídica entre diferentes autoridades de defesa da 

concorrência. Procurou-se dar especial ênfase aos casos de cooperação internacional na 

análise de concentrações multijurisdicionais envolvendo as autoridades norte-americanas e 

europeias, já que é amplamente conhecido que tais jurisdições se encontram em estado 

mais avançado de cooperação na matéria objeto deste estudo em relação às demais nações.  

Outra vertente de pesquisa relacionou-se ao exame dos instrumentos publicados 

pelas organizações e outras entidades internacionais, como a Organização Mundial do 

Comércio (OMC), a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) e a Rede Internacional da Concorrência (ICN), dentre outras que desenvolvem 

estudos expressivos sobre o tema objeto da dissertação. Além disso, foram analisados 

tratados internacionais de integração regional, outros instrumentos emitidos pelas 

organizações internacionais regionais e os acordos bilaterais de cooperação jurídica em 

matéria concorrencial celebrados pelo Brasil e pelo Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência (SBDC), bem como pelos Estados Unidos e União Europeia. 

O primeiro capítulo deste estudo dedica-se à análise do Direito da Concorrência e 

do Direito Internacional da Concorrência nos planos fundamentais, ou seja, englobando 

questões sobre terminologia, conceito e dimensões.  

Para tanto, inicia-se a digressão na correlação entre o Direito da Concorrência e a 

Economia, tecendo comentários sobre a evolução histórica deste ramo da Ciência Jurídica, 

pari passu à evolução das teorias econômicas a ele subjacentes. Passa-se, então, a discutir 

a influência do sistema concorrencial norte-americano no desenvolvimento das legislações 

de defesa da concorrência de outras jurisdições, destacando as limitações inerentes ao 

processo de acolhimento de normas estrangeiras em um dado sistema nacional. 
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Evoca-se, na sequência, o retrospecto histórico no desenvolvimento da legislação 

brasileira de defesa da concorrência, seja no nível constitucional como no 

infraconstitucional, bem como nas resoluções relevantes emitidas pelo SBDC. Nesse 

âmbito busca-se a determinação terminológica e conceitual dos atos de concentração 

multijurisdicionais, objeto da pesquisa, bem como das regras vigentes sobre a análise, 

notificação, caracterização e critérios de submissão das concentrações econômicas às 

autoridades brasileiras de defesa da concorrência. Ainda neste diapasão, são tecidos 

comentários a respeito do tratamento de informações confidenciais, consoante a legislação 

brasileira aplicável. 

Passando ao Direito Internacional da Concorrência, o presente estudo propõe-se a 

discutir a terminologia e o conceito deste recente ramo da Ciência Jurídica, discutindo as 

opções terminológicas disponíveis vis a vis o alcance pretendido para a expressão. Passa-

se, então, a discutir a dimensão unilateral da matéria, mais propriamente a aplicação 

extraterritorial das legislações nacionais de defesa da concorrência pelas autoridades 

competentes. 

Para alcançar os objetivos inerentes à dimensão unilateral, conseguintemente são 

analisados os precedentes legislativos norte-americanos, em especial o Sherman Act, de 

1890, bem como o desenvolvimento jurisprudencial daquele país que contribuiu para a 

evolução da disciplina. Neste âmbito são analisados os princípios da territorialidade, da 

teoria dos efeitos e da ponderação, pari passu com a jurisprudência relevante que os 

conceberam. Em seguida são examinados os dispositivos da legislação brasileira sobre a 

aplicação extraterritorial do Direito da Concorrência, bem como decisões de destaque pelas 

autoridades judiciárias e administrativas nacionais sobre a aplicação da teoria dos efeitos 

pelo sistema jurídico nacional. 

O primeiro capítulo dedica-se, ainda, à análise das limitações e reações 

internacionais sobre a aplicação extraterritorial do Direito da Concorrência e os principais 

problemas identificados na dimensão unilateral do Direito Internacional da Concorrência. 

O segundo capítulo foca sua atenção à cooperação jurídica internacional e à sua 

relação com o Direito da Concorrência. Desta maneira, parte-se da análise dos 

fundamentos constitucionais e internacionais da cooperação jurídica internacional, 

passando pela reflexão sobre formas de manifestação do instituto, bem como sobre a sua 

definição e espécies, com o intuito de iniciar, por conseguinte, a investigação sobre a 

cooperação jurídica internacional em matéria concorrencial. O estudo dirige, então, sua 

atenção aos aspectos relacionados à relação entre o Direito Interno e o Direito 
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Internacional, em especial ao caráter transnormativo da produção internacional em matéria 

concorrencial.  

No âmbito da cooperação em matéria concorrencial passa-se à análise da dimensão 

multilateral do Direito Internacional da Concorrência. Neste diapasão, faz-se uma breve 

incursão nas negociações e discussões multilaterais havidas nos foros internacionais sobre 

a matéria concorrencial em sentido amplo, incluindo os contornos do Acordo Geral de 

Tarifas e Comércio (GATT), OMC, Organização das Nações Unidas (ONU), UNCTAD 

(Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento), OCDE, ICN e 

aqueles para a elaboração de um Código Concorrencial Internacional. Especificamente 

sobre os atos de concentração multijurisdicionais, o segundo capítulo investiga os 

principais documentos publicados pela OCDE e pela ICN, trazendo considerações sobre as 

suas disposições mais relevantes ao objeto deste estudo. 

Passa-se, então, à descrição dos principais contornos da dimensão regional, com 

especial ênfase aos tratados e às normativas expedidas no bojo do Mercosul, sem contudo, 

abster-se de tecer comentários a respeito da União Europeia e do NAFTA. 

O principal objetivo do terceiro capítulo é analisar a cooperação jurídica 

internacional no âmbito da dimensão bilateral do Direito Internacional da Concorrência, 

mais especificamente sobre os atos de concentração multijurisdicionais, tendo em vista que 

foi neste escopo que a matéria chegou a ter um desenvolvimento efetivo nas relações entre 

os Estados em matéria concorrencial. Para tanto, este capítulo inicia com uma digressão 

histórica a respeito dos acordos bilaterais firmados, passando a discorrer sobre os tipos, o 

objeto e as principais características dos acordos bilaterais para a aplicação da legislação 

de defesa da concorrência. 

Segue-se uma análise sobre os acordos bilaterais celebrados pelo Governo 

brasileiro e pelo SBDC, incutindo-se nos aspectos relacionados à recepção dos acordos no 

ordenamento jurídico nacional, bem como nos dispositivos adotados pelos acordos 

impostos às autoridades brasileiras de defesa da concorrência. Passa-se, então, a tecer 

considerações gerais a respeito dos acordos celebrados pelo Brasil e SBDC vis a vis os 

documentos publicados pela OCDE e ICN, bem como os acordos em vigor entre Estados 

Unidos e União Europeia. 

O estudo passa, então, a discorrer sobre casos práticos em que houve cooperação 

jurídica internacional pelas autoridades brasileiras e, em outra mão, pelas autoridades 

norte-americanas e europeias, passando a apresentar conclusões parciais a respeito dos 

casos analisados. 
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Finalmente, o terceiro capítulo dedica-se a tecer considerações a respeito dos 

problemas identificados na celebração e na execução dos acordos bilaterais para a 

aplicação das legislações de defesa da concorrência, bem como nos casos em que se 

procurou uma efetiva cooperação jurídica internacional em matéria concorrencial. Neste 

estágio de desenvolvimento do estudo são trazidas à baila questões que atualmente 

constituem o foco da atenção da doutrina nacional e internacional especializada sobre o 

tema e as perspectivas para o desenvolvimento futuro da cooperação em casos de 

concentrações multijurisdicionais. 

O desenvolvimento do estudo na forma descrita nesta introdução objetiva oferecer 

uma análise pormenorizada dos instrumentos de cooperação jurídica internacional em 

matéria da concorrência, em especial em relação à cooperação bilateral entre autoridades 

de defesa da concorrência no que tange os atos de concentração multijurisdicionais, 

apresentando considerações acerca da aplicação prática de tais instrumentos cooperativos 

pelas autoridades competentes. Justifica-se tal objetivo na medida em que, apesar de existir 

atualmente um segmento da doutrina nacional dedicado ao aprofundamento das questões 

concorrenciais no âmbito internacional, a cooperação bilateral e os atos de cooperação 

multijurisdicionais geralmente são transversalmente apresentados, focando-se os 

doutrinadores em aspectos macros, fundamentais ou multilaterais do Direito Internacional 

da Concorrência. 
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CONCLUSÃO 

 

Em comparação aos tradicionais ramos da Ciência Jurídica, a história do Direito da 

Concorrência é recente, constituindo-se numa resposta aos acontecimentos que seguiram à 

Revolução Industrial. O grande marco legislativo na evolução do Direito da Concorrência 

trata do Sherman Act norte-americano, de 1890. Todavia, sua maior amplitude foi 

alcançada durante o século 20, devido à interação havida com a Economia e, em que pese a 

manutenção da função valorativa do Direito, a consequente coerência e segurança jurídica 

conferida aos jurisdicionados. 

Justamente em função do relevante papel desempenhado pelos Estados Unidos no 

processo de amadurecimento do Direito da Concorrência, o Direito norte-americano 

passou a influenciar diversas nações no que se refere à promulgação de legislações 

nacionais de defesa da concorrência. Não obstante a necessária preocupação de se 

proporcionar a adaptação da experiência norte-americana à realidade local dos países que 

buscaram inspiração na construção de um sistema jurídico concorrencial, a influência dos 

Estados Unidos nesta matéria tem lugar até os dias atuais. Esta influência não é, entretanto, 

absoluta, sendo que o sistema norte-americano guarda algumas particularidades em relação 

aos sistemas dos demais países, as quais acabam, em última instância, por constituir parte 

das dificuldades encontradas nas relações internacionais em matéria concorrencial. 

A evolução do sistema jurídico brasileiro em matéria concorrencial foi tardia se 

comparada à realidade norte-americana, principalmente em razão da intervenção direta do 

Estado na economia brasileira que se prolongou durante grandes períodos. Apesar de 

algumas Constituições anteriores e leis infraconstitucionais terem tratado dos princípios 

relacionados ao liberalismo econômico e à manutenção da concorrência no mercado, os 

dois grandes marcos do sistema jurídico brasileiro são a Constituição Federal de 1988, que 

elevou pela primeira vez a livre concorrência como princípio econômico constitucional, e a 

Lei nº 8.884/1994, que veio regular a defesa da concorrência por completo e de forma 

sistematizada – esta revogada e substituída pela Lei da Concorrência, em vigor desde 29 de 

maio de 2012. 

A Lei da Concorrência regula os atos de concentração, incluindo tanto aqueles de 

sentido estrito, quanto os de cooperação empresarial, sem, no entanto, diferenciar os de 

amplitude nacional dos de amplitude multijurisdicional. Atos de concentração 

multijurisdicionais devem ser entendidos como aqueles que envolvem ou influenciam mais 
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de uma jurisdição, seja pela localização das partes da operação, ou simplesmente pelos 

efeitos surtidos nos diferentes mercados. Ademais, com o advento da Lei da Concorrência, 

dentre outras modificações, operou-se uma alteração no sistema de notificação das 

concentrações econômicas às autoridades brasileiras de defesa da concorrência, passando 

de um sistema de notificação e análise a posteriori, para um sistema de análise a priori, ou 

seja, anterior à conclusão da operação. 

A intensificação da globalização econômica e a atuação multijurisdicional das 

empresas ocasionaram a elevação das preocupações concorrenciais ao plano internacional 

e a emersão do Direito Internacional da Concorrência. Desta forma, o Direito Internacional 

da Concorrência trata do precoce ramo da Ciência Jurídica que visa a regular e mitigar os 

problemas advindos da aplicação extraterritorial das variadas legislações nacionais de 

defesa da concorrência e que possui quatro dimensões de regulação, a saber: unilateral, 

bilateral, regional e multilateral. 

Na sua dimensão unilateral, o Direito Internacional da Concorrência centra-se na 

questão da aplicação extraterritorial das legislações nacionais de defesa da concorrência às 

práticas ocorridas no exterior. O fundamento geralmente invocado pela doutrina para a 

aplicação extraterritorial do direito está no caso S. S. Lotus, julgado pela Corte Permanente 

de Justiça Internacional. Todavia, foi com a evolução da jurisprudência das cortes norte-

americanas, em especial com o julgamento do caso Alcoa, que houve a consagração da 

teoria dos efeitos, a qual se constitui na base universalmente reconhecida para a aplicação 

extraterritorial unilateral do Direito da Concorrência. 

A aplicação extraterritorial da legislação brasileira de defesa da concorrência foi 

inicialmente acolhida pela Lei nº 8.884/1994, sendo atualmente prevista no art. 2º da Lei 

da Concorrência. As decisões do SBDC e a jurisprudência nacional reconhecem a teoria 

dos efeitos e lhe dão ampla aplicação e eficácia em relação às práticas que provocam 

efeitos no território brasileiro, ou que tenham potencialidade para tanto. 

A adoção de regras sobre a aplicação extraterritorial do Direito da Concorrência, 

também verificada em outros Estados, acarreta conflitos de competência positivos e 

negativos e revela algumas limitações. Uma das principais limitações está na dificuldade 

de se executar no exterior as decisões proferidas por autoridades nacionais, principalmente 

nos casos em que houver decisões divergentes emanadas por diferentes autoridades de 

defesa da concorrência sobre uma mesma prática multijurisdicional. No caso das 

concentrações multijurisdicionais, o efeito imediato da teoria dos efeitos está na 

necessidade de as partes das transações terem que notificar uma mesma transação a mais 
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de uma autoridade de defesa da concorrência, estando, assim, sujeitas a custos elevados e à 

possibilidade de obterem decisões antagônicas ou divergentes para um mesmo negócio. 

O Direito Internacional da Concorrência aponta a cooperação jurídica internacional 

como solução disponível aos variados Estados para mitigar as dificuldades encontradas na 

aplicação extraterritorial das legislações nacionais de defesa da concorrência. O 

entrelaçamento das relações internacionais e a consequente designação da cooperação 

como um dos principais elementos da identidade dos Estados Constitucionais, causaram a 

transformação em Estados Constitucionais Cooperativos, sem que, entretanto, tenham 

prejudicado a soberania de tais Estados.  

A cooperação jurídica internacional pode ser de natureza jurisdicional ou 

administrativa, sendo que a cooperação promovida pelas autoridades de defesa da 

concorrência encontra ampla guarida na segunda modalidade, uma vez que envolve na 

maioria dos casos ato de natureza administrativa, sem conteúdo jurisdicional. Destaca-se o 

auxílio direto como instrumento de cooperação internacional disponível às autoridades de 

defesa da concorrência para a concretização de atos de cooperação que porventura tenham 

conteúdo jurisdicional. A cooperação jurídica internacional poderá ser formal ou informal, 

consoante os procedimentos e as regras para a sua execução estejam ou não 

institucionalizados por meio de tratado internacional vinculativo. 

As formas de manifestação da cooperação jurídica internacional podem ser mais 

rígidas, como no caso de tratados e convenções, ou mais flexíveis – soft law –, podendo 

variar inclusive no âmbito destas, em função de três dimensões, nomeadamente obrigação, 

precisão e delegação. Em relação ao Direito Internacional da Concorrência, a opção 

política internacional verificada até o momento foi a da adoção de uma legalização de 

baixo nível, com baixa delegação. A relação entre o Direito Interno e o Direito 

Internacional foi amplamente transformada pelos eventos que sucederam a II Guerra 

Mundial e pela aceleração da globalização econômica. O Direito Internacional 

Contemporâneo é marcado pela transnormatização, pela qual instrumentos de soft law não 

vinculativos passam a influenciar a produção normativa dos Estados e a aplicação das 

legislações nacionais existentes. 

A comunidade internacional vem reunindo esforços para a construção de um 

conjunto de regras multilaterais de Direito Internacional da Concorrência; com destaque 

para as discussões havidas no âmbito da OMC e os esforços para a criação de um Código 

Concorrencial Internacional. Apesar de haver inúmeras iniciativas das entidades de atuação 

internacional para a harmonização e a sistematização de um Direito Internacional da 
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Concorrência, não é possível concluir que exista um regramento global e universal nesta 

matéria, não havendo, desta maneira, uma convergência sobre o tema. Ademais, muitos 

dos trabalhos produzidos por organizações ou redes governamentais não possuem natureza 

vinculativa, em que pese os membros dos foros internacionais deterem o poder e a 

competência para adotar e absorver internamente as regras e recomendações fruto do 

trabalho de tais entidades.  

Destacam-se na esfera dos atos de concentração multijurisdicionais o labor da 

OCDE e o da ICN, do qual resultou a publicação de instrumentos de melhores práticas com 

regras de estímulo à celebração de acordos bilaterais e multilaterais de cooperação entre os 

Estados, bem como disposições relacionadas à troca de informações, ao tratamento de 

informações confidenciais, aos procedimentos e análise de notificações sobre 

concentração, à coordenação de investigações de concorrência de interesse mútuo e à 

forma de se evitar inconsistências em relação aos remédios determinados por outras 

jurisdições sobre a mesma concentração.  

No que toca à cooperação regional, o Direito Internacional da Concorrência tem 

especial relevância, uma vez que não há possibilidade de se conceber o desenvolvimento 

econômico de uma região, sem que haja uma correspondente proteção da livre iniciativa, 

da concorrência e dos direitos dos consumidores. É possível verificar avanços na regulação 

da concorrência pelos blocos econômicos, principalmente no caso da União Europeia. Não 

somente ela, entretanto, regula a matéria concorrencial, mas outras organizações 

internacionais e acordos regionais também possuem regras sobre a matéria.  

O Mercosul constitui-se num exemplo de organização com histórico na evolução da 

matéria concorrencial, uma vez que o tema já foi objeto do Tratado de Assunção e de 

diversas Decisões do CMC, com destaque para a Decisão CMC nº 43/2010 que aprovou o 

Acordo de Defesa da Concorrência do Mercosul. Todavia, o grau de desenvolvimento da 

matéria concorrencial no Mercosul é bastante incipiente, uma vez que tanto o Tratado de 

Assunção quanto as Decisões do CMC referem-se tão somente a hipóteses de cooperação 

entre as autoridades de defesa da concorrência nacionais; não sendo possível, portanto, 

concluir que no âmbito regional do Mercosul exista um sistema efetivo de defesa da 

concorrência.  

Finalmente, no que se refere à dimensão bilateral do Direito Internacional da 

Concorrência, cabe ressaltar que os Estados passaram a celebrar acordos bilaterais para a 

aplicação da legislação de defesa da concorrência a partir da década de 1970, com o 

principal intuito de minimizar os efeitos advindos da aplicação extraterritorial das variadas 
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legislações nacionais. Os acordos mais influentes no panorama internacional sobre a 

matéria são aqueles celebrados pelos Estados Unidos e União Europeia nos anos de 1991 e 

1998, os quais impulsionaram a celebração deste tipo de acordo por numerosos países. Os 

acordos bilaterais possuem especial relevância nos casos de concentrações 

multijurisdicionais, uma vez que propulsionam uma análise rápida e completa pelas 

autoridades de defesa da concorrência, bem como dinamizam os esforços na eventual 

adoção de decisões convergentes sobre uma mesma operação.  

Os acordos bilaterais poderão ser de primeira ou de segunda geração, consoante 

prevejam ou não a possibilidade de contínuo compartilhamento de informações 

confidenciais pelas autoridades envolvidas. O objeto deste tipo de acordo poderá ser a 

cooperação técnica, a cooperação para a aplicação das legislações nacionais de defesa da 

concorrência ou ambos. Dentre aqueles que preveem a cooperação na aplicação das 

legislações de defesa da concorrência é possível detectar que possuem conteúdo recorrente, 

que afetam os atos de concentração multijurisdicionais, a saber, as notificações trocadas 

entre autoridades, os princípios da cortesia negativa e positiva, a coordenação de atividades 

e a coleta de provas e troca de informações na outra jurisdição, incluindo a realização de 

reuniões periódicas para troca de informações e experiências. 

O Brasil e o SBDC celebraram 10 acordos bilaterais em matéria concorrencial, 

sendo que seis têm por objeto a cooperação na aplicação da legislação de defesa da 

concorrência. Destes, somente os acordos celebrados com os Estados Unidos e a Argentina 

passaram pelo processo de ratificação envolvendo o Congresso Nacional. Nesse sentido é 

importante ressaltar que os acordos poderão ter caráter vinculativo, ou não, consoante 

sejam ratificados pelo procedimento relativo à recepção de tratados internacionais pelo 

ordenamento interno. Na hipótese de não serem recepcionados pelo ordenamento interno, 

tais acordos assemelham-se aos instrumentos de soft law, possuindo, assim, uma relação 

transnormativa com o Direito Interno. 

A análise e o controle das concentrações multijurisdicionais constam no âmbito de 

aplicação de todos os seis acordos celebrados pelo Brasil e o SBDC. Todavia, alguns dos 

acordos contêm imprecisões sobre as práticas concentracionistas que estariam englobadas 

no âmbito de aplicação dos acordos, havendo espaço, portanto, para melhorias nesse 

tocante.  

Além disso, os seis acordos celebrados pelo Brasil e pelo SBDC acolhem o 

princípio da cortesia negativa e, destes, somente três possuem regras de cortesia positiva. 

Além da voluntariedade na aplicação da cortesia positiva, tradicional nos acordos desta 
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natureza, que acaba por mitigar a eficácia das iniciativas de cooperação, da análise 

realizada sobre os termos da cortesia positiva adotada é possível depreender que existem 

amplas possibilidades para o desenvolvimento do instituto nos acordos celebrados pelo 

Brasil e pelo SBDC. 

No que se refere à busca de informações, as autoridades brasileiras devem ter 

cautela durante o exercício das atividades cooperativas, de modo que não transgridam os 

requisitos legalmente estabelecidos para a cooperação de conteúdo jurisdicional. Já em 

relação à troca de informações, a atenção deve voltar-se aos dispositivos das legislações 

nacionais, em especial da Lei de Acesso à Informação e a Lei da Concorrência, bem como 

das demais resoluções do CADE, a fim de identificar as informações que são passíveis de 

compartilhamento com autoridades estrangeiras, em especial quanto às informações 

confidenciais. 

O Brasil encontra-se em patamar muito incipiente no que tange aos acordos 

bilaterais de cooperação para a aplicação da legislação de defesa da concorrência. Isso se 

deve ao fato de o Brasil e o SBDC terem celebrado poucos acordos, na sua maioria com 

baixo grau de legalização. Além disso, os acordos analisados não contemplam todas as 

recomendações sobre melhores práticas divulgadas pela OCDE e pela ICN, ou, quando as 

consideram, o fazem de forma bastante tímida. Há muito espaço para o avanço e o 

desenvolvimento das matérias relativas aos acordos celebrados pelo Brasil e pelo SBDC, o 

que deverá ocorrer com o aumento do grau de confiança mútua entre as autoridades de 

defesa da concorrência envolvidas. 

Não obstante as limitações identificadas, as autoridades brasileiras têm 

demonstrado um espírito cooperativo apurado nos casos de concentração multijurisdicional 

que lhe são submetidos. No entanto, até o momento não foi possível identificar um caso de 

concentração multijurisdicional em que tenha ocorrido efetiva cooperação e coordenação 

das autoridades brasileiras com suas congêneres estrangeiras durante a análise de 

concentração submetida a mais de uma autoridade. Isto se deve principalmente ao fato de 

até recentemente o sistema jurídico nacional contar com um padrão de notificação de 

notificações a posteriori, ou seja, após a conclusão da operação pelas partes. Havia, 

portanto, dificuldade para a promoção da cooperação entre as autoridades brasileiras e as 

estrangeiras, as quais, na sua maioria, adotam sistemas de análise a priori, o que acarretava 

em momentos distintos da análise das concentrações multijurisdicionais. Com a 

modificação do sistema nacional para um sistema de análise prévia, o SBDC está em 
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posição de vantagem para incrementar as suas atividades de cooperação no âmbito de 

concentrações multijurisdicionais. 

Em relação à análise dos casos dos países com grande tradição de cooperação, 

nomeadamente os Estados Unidos e a União Europeia, cujo histórico de cooperação sobre 

casos de concentrações multijurisdicionais é elevado, depreende-se que em certas e 

determinadas ocasiões a simples voluntariedade das autoridades em cooperar e coordenar 

suas atividades de análise não foi suficiente para o alcance de decisões concertadas. Tais 

casos revelaram profundas divergências quanto ao sistema concorrencial adotado por cada 

sistema jurídico, bem como a fragilidade do atual sistema de cooperação bilateral 

voluntária, que pode ser afastado em razão de pressões políticas e econômicas. 

A doutrina especializada centra seus esforços no sentido de identificar o futuro do 

Direito Internacional da Concorrência, em especial se a cooperação bilateral servirá como 

um passo na evolução das iniciativas internacionais, com o objetivo de se chegar a um 

sistema multilateral de cooperação em matéria concorrencial, ou se a adesão generalizada 

pelos países ao método bilateral de cooperação é indicativo da efetiva e final intenção da 

comunidade internacional nesta matéria. Seja como for, há demasiado espaço para a 

evolução da matéria, o amadurecimento das discussões e a adoção de instrumentos que 

sejam eficazes e eficientes na cooperação jurídica internacional pelas autoridades de defesa 

da concorrência na análise dos atos de concentração multijurisdicionais. 
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