
� ATIVIDADE	  REGULADORA	  DO	  ESTADO	  
� Importância:	  debate	  em	  sala.	  
� Como	  o	  Estado	  deve	  agir?	  
� Qual	  o	  limite?	  
� Atuação	  do	  Estado:	  agente	  normativo	  e	  regulador	  da	  atividade	  econômica,	  

compete	  fiscalizar,	  incentivas	  e	  indicar	  diretrizes	  para	  o	  setor	  privado,	  
determinando-‐as	  para	  o	  setor	  público.	  

� AGÊNCIAS	  REGULADORAS	  
� Função:	  Regular	  a	  prestação	  de	  serviços	  públicos	  e	  organizar	  e	  fiscalizar	  

esses	  serviços	  a	  serem	  prestados	  por	  concessionárias	  ou	  permissionárias,	  
com	  o	  objetivo	  garantir	  o	  direito	  do	  usuário	  ao	  serviço	  público	  de	  
qualidade.	  

� E	  quando	  ela	  não	  consegue	  regular?	  
� LIMITES	  
� O	  Estado	  impõe	  a	  sua	  política	  pública.	  
� Ciclo	  Vicioso	  X	  Ciclo	  Virtuoso	  

� FUNÇÃO	  DO	  ESTADO	  
� A	  função	  do	  Estado	  não	  se	  restringe	  a	  criar	  uma	  ordem	  constitucional,	  

tem	  que	  ter	  procedimento	  para	  implementar.	  
� Para	  tanto,	  foram	  criadas	  as	  Agências	  Reguladoras.	  
� MERCADO	  E	  CONCORRÊNCIA	  
� Agentes	  econômicos:	  os	  produtores	  que	  concorrem	  pelos	  adquirentes.	  
� Instrumentos	  de	  controle	  da	  atividade	  econômica.	  
� Finalidade:	  correção	  

das	  condutas	  competitivas.	  
� MERCADO	  E	  CONCORRÊNCIA	  
� A	  legislação	  de	  proteção	  da	  concorrência	  deve	  incentivar:	  

-‐-‐-‐	  O	  desenvolvimento	  de	  uma	  indústria	  eficiente	  e	  competitiva;	  
-‐-‐-‐	  Exportação;	  
-‐-‐-‐	  Baixo	  custo	  e	  qualidade.	  

� FATORES	  QUE	  AFETAM	  A	  CONCORRÊNCIA	  
� A	  elevada	  carga	  tributária	  é	  hoje	  um	  dos	  fatores	  que	  limitam	  a	  ‘economia	  

eficiente’	  do	  Brasil?	  
� O	  valor	  do	  salário	  é	  fator	  que	  limita	  a	  concorrência?	  
� A	  qualificação	  da	  mão	  de	  obra	  é	  fator	  que	  limita	  a	  concorrência	  

internacional?	  
� MERCADO	  E	  CONCORRÊNCIA	  
� Princípio	  da	  subsidiariedade:	  o	  Estado	  não	  deve	  intervir	  no	  mercado.	  
� Livre-‐iniciativa,	  política	  de	  não-‐intervenção	  mercadológica:	  limitado	  pela	  

perversão	  do	  mercado.	  
� Uso	  abusivo	  irrefreado	  justifica	  a	  intervenção.	  
� MERCADO	  E	  CONCORRÊNCIA	  
� Art.	  173	  -‐	  Ressalvados	  os	  casos	  previstos	  nesta	  Constituição,	  a	  exploração	  

direta	  de	  atividade	  econômica	  pelo	  Estado	  só	  será	  permitida	  quando	  
necessária	  aos	  imperativos	  da	  segurança	  nacional	  ou	  a	  relevante	  
interesse	  coletivo,	  conforme	  definidos	  em	  lei.	  

	   (...)	  
	   §	  4º	  -‐	  A	  lei	  reprimirá	  o	  abuso	  do	  poder	  econômico	  que	  vise	  à	  dominação	  
dos	  mercados,	  à	  eliminação	  da	  concorrência	  e	  ao	  aumento	  arbitrário	  dos	  lucros.	  



� MERCADO	  E	  CONCORRÊNCIA	  
� Sopesamento	  de	  princípios:	  livre	  concorrência	  e	  livre-‐iniciativa	  X	  

intervenção	  Estatal.	  
� Caso	  do	  arremesso	  de	  anão:	  dignidade	  humana	  X	  liberdade	  de	  ofício	  
� Se	  você	  tivesse	  que	  tomar	  uma	  decisão	  e	  julgar	  o	  caso,	  o	  que	  faria?	  
� ORDEM	  ECONÔMICA	  DO	  ESTADO	  
� Intuito:	  dar	  efetividade	  às	  previsões	  legais.	  
� Defesa	  da	  livre	  concorrência	  e	  da	  liberdade	  de	  mercado.	  
� Criação	  do	  Sistema	  Brasileiro	  de	  Defesa	  da	  Concorrência.	  
� CONCORRÊNCIA	  
� Concorrência:	  toda	  a	  ação	  de	  disputa	  saudável	  por	  espaço	  em	  

determinado	  mercado	  relevante	  realizada	  entre	  agentes	  competidores	  
entre	  si.	  	  

� CONCORRÊNCIA	  
� Objetivo	  final:	  “tornar	  máximo	  o	  devido	  processo	  competitivo	  e,	  por	  

corolário,	  o	  nível	  de	  bem-‐estar	  econômico	  da	  sociedade”.	  (Vizeu	  
Figueiredo)	  

� O	  Estado	  pode	  intervir	  quando	  há	  diferença	  entre	  empresas	  brasileiras	  e	  
internacionais?	  

� Art.	  219	  -‐	  O	  mercado	  interno	  integra	  o	  patrimônio	  nacional	  e	  será	  
incentivado	  de	  modo	  a	  viabilizar	  o	  desenvolvimento	  cultural	  e	  sócio-‐
econômico,	  o	  bem-‐estar	  da	  população	  e	  a	  autonomia	  tecnológica	  do	  País,	  
nos	  termos	  de	  lei	  federal.	  

� Norma	  de	  eficácia	  limitada	  (necessidade	  de	  lei).	  
� Norma	  de	  eficácia	  plena	  X	  norma	  de	  eficácia	  contida	  (até	  que	  se	  limite)	  X	  

norma	  de	  eficácia	  limitada	  (somente	  com	  a	  existência	  de	  lei)	  
� Modelo	  estatal	  liberal	  (puro):	  a	  concorrência	  pressupunha	  somente	  uma	  

pluralidade	  de	  agentes	  atuando	  no	  mercado,	  sem	  qualquer	  intervenção.	  
� Necessidade	  de	  limitação	  na	  realidade	  para	  evitar	  concentração	  de	  

mercados	  nas	  mãos	  das	  mais	  fortes	  e	  eliminação	  dos	  mais	  fracos.	  
� SISTEMA	  BRASILEIRO	  DE	  DEFESA	  DA	  CONCORRÊNCIA	  
� Lei	  12.529,	  de	  30	  de	  novembro	  de	  2011.	  	  
� Substituição	  da	  lei	  8.884,	  de	  11	  de	  junho	  de	  1994.	  
� PRINCIPAIS	  ALTERAÇÕES	  
� 1)	  Reorganização	  institucional	  do	  Sistema	  Brasileiro	  de	  Defesa	  da	  

Concorrência,	  com	  a	  unificação	  no	  Cade	  das	  competências	  divididas	  
atualmente	  entre	  o	  próprio	  Cadê,	  a	  Secretaria	  de	  Acompanhamento	  
Econômico	  (SEAE),	  ligada	  ao	  Ministério	  da	  Fazenda,	  e	  a	  Secretaria	  de	  
Direito	  Econômico	  (SDE),	  vinculada	  do	  Ministério	  da	  Justiça.	  

� 2)	  ampliação	  dos	  quadros	  técnicos	  e	  a	  criação	  de	  incentivo	  à	  permanência	  
dos	  melhores	  profissionais;	  

� 3)	  a	  instituição	  da	  análise	  prévia	  de	  atos	  de	  concentração,	  com	  prazos	  
fixos	  e	  céleres	  para	  a	  decisão	  final;	  

� 4)	  Aprimoramento	  e	  a	  racionalização	  dos	  procedimentos	  administrativos,	  
para	  que	  se	  tornem	  mais	  ágeis.	  

� ALTERAÇÕES	  (CONTINUIDADE)	  
� Criação	  do	  Tribunal	  Administrativo	  de	  Defesa	  Econômica,	  composto	  por	  

um	  presidente	  e	  seis	  conselheiros;	  a	  Superintendência-‐geral,	  que	  abrirá	  
os	  processos	  e	  analisará	  previamente	  fusões	  e	  aquisições	  e	  ainda	  o	  



Departamento	  de	  Estudos	  Econômicos,	  responsável	  pelo	  
desenvolvimento	  de	  pesquisas.	  

� O	  Procurador-‐chefe	  e	  o	  economista-‐chefe	  serão	  nomeados	  pelo	  
presidente	  da	  República	  depois	  de	  aprovados	  pelo	  Senado	  Federal.	  Os	  
indicados	  deverão	  apresentar	  notório	  saber	  jurídico	  e	  reputação	  ilibada.	  

� VALORES	  
� Seriam	  submetidos	  ao	  Cade	  os	  atos	  de	  concentração	  em	  que	  pelo	  menos	  

um	  dos	  grupos	  envolvidos	  tivesse	  	  registrado	  no	  ano	  anterior	  
faturamento	  bruto	  anual	  ou	  volume	  de	  negócios	  no	  país	  equivalente	  ou	  
superior	  a	  R$	  150	  milhões.	  Pelo	  projeto	  encaminhado	  ao	  Senado	  o	  valor	  
mínimo	  seria	  R$	  400	  milhões.	  

� Foi	  modificado	  o	  valor	  em	  31/05/2012	  para	  avaliar	  fusões	  e	  compras	  que	  
faturam	  R$750	  milhões	  por	  ano,	  e	  do	  outro,	  R$75	  milhões.	  (alterou	  o	  art.	  
88,	  I	  e	  II	  da	  lei	  12.529	  

� VÍDEOS	  
� Apresentação	  dos	  relatos	  de:	  
� Olavo	  Chinaglia	  
� Laércio	  Farina	  
� Paulo	  de	  Tarso	  Ramos	  Ribeiro	  
� Lei	  12.529,	  de	  2011	  
� Art.	  1o	  	  Esta	  Lei	  estrutura	  o	  Sistema	  Brasileiro	  de	  Defesa	  da	  Concorrência	  -‐	  

SBDC	  e	  dispõe	  sobre	  a	  prevenção	  e	  a	  repressão	  às	  infrações	  contra	  a	  
ordem	  econômica,	  orientada	  pelos	  ditames	  constitucionais	  de	  liberdade	  
de	  iniciativa,	  livre	  concorrência,	  função	  social	  da	  propriedade,	  defesa	  dos	  
consumidores	  e	  repressão	  ao	  abuso	  do	  poder	  econômico.	  	  	  

� Lei	  12.529,	  de	  2011	  
� Art.	  3o	  	  O	  SBDC	  é	  formado	  pelo	  Conselho	  Administrativo	  de	  Defesa	  

Econômica	  -‐	  CADE	  e	  pela	  Secretaria	  de	  Acompanhamento	  Econômico	  do	  
Ministério	  da	  Fazenda,	  com	  as	  atribuições	  previstas	  nesta	  Lei.	  	  

� Mudança:	  antes	  era	  composto	  pelo	  Conselho	  Administrativo	  de	  Defesa	  
Econômica	  –	  CADE,	  Secretaria	  de	  Direito	  Econômico	  e	  Secretaria	  de	  
Acompanhamento	  Econômico.	  

	  
� DO	  CONSELHO	  ADMINISTRATIVO	  DE	  DEFESA	  ECONÔMICA	  -‐	  CADE	  	  
� Art.	  4o	  	  O	  Cade	  é	  entidade	  judicante	  com	  jurisdição	  em	  todo	  o	  território	  

nacional,	  que	  se	  constitui	  em	  autarquia	  federal,	  vinculada	  ao	  Ministério	  da	  
Justiça,	  com	  sede	  e	  foro	  no	  Distrito	  Federal,	  e	  competências	  previstas	  
nesta	  Lei.	  	  

� CADE	  
� Art.	  5o	  	  O	  Cade	  é	  constituído	  pelos	  seguintes	  órgãos:	  	  
� I	  -‐	  Tribunal	  Administrativo	  de	  Defesa	  Econômica;	  	  
� II	  -‐	  Superintendência-‐Geral;	  e	  	  
� III	  -‐	  Departamento	  de	  Estudos	  Econômicos.	  	  
� SECRETARIA	  DE	  ACOMPANHAMENTO	  ECONÔMICO	  

Art.	  19.	  	  Compete	  à	  Secretaria	  de	  Acompanhamento	  Econômico	  promover	  a	  
concorrência	  em	  órgãos	  de	  governo	  e	  perante	  a	  sociedade	  cabendo-‐lhe,	  
especialmente,	  o	  seguinte:	  	  
I	  -‐	  opinar,	  nos	  aspectos	  referentes	  à	  promoção	  da	  concorrência,	  sobre	  propostas	  
de	  alterações	  de	  atos	  normativos	  de	  interesse	  geral	  dos	  agentes	  econômicos,	  de	  



consumidores	  ou	  usuários	  dos	  serviços	  prestados	  submetidos	  a	  consulta	  pública	  
pelas	  agências	  reguladoras	  e,	  quando	  entender	  pertinente,	  sobre	  os	  pedidos	  de	  
revisão	  de	  tarifas	  e	  as	  minutas;	  	  
II	  -‐	  opinar,	  quando	  considerar	  pertinente,	  sobre	  minutas	  de	  atos	  normativos	  
elaborados	  por	  qualquer	  entidade	  pública	  ou	  privada	  submetidos	  à	  consulta	  
pública,	  nos	  aspectos	  referentes	  à	  promoção	  da	  concorrência;	  	  
III	  -‐	  opinar,	  quando	  considerar	  pertinente,	  sobre	  proposições	  legislativas	  em	  
tramitação	  no	  Congresso	  Nacional,	  nos	  aspectos	  referentes	  à	  promoção	  da	  
concorrência;	  	  
IV	  -‐	  elaborar	  estudos	  avaliando	  a	  situação	  concorrencial	  de	  setores	  específicos	  da	  
atividade	  econômica	  nacional,	  de	  ofício	  ou	  quando	  solicitada	  pelo	  Cade,	  pela	  
Câmara	  de	  Comércio	  Exterior	  ou	  pelo	  Departamento	  de	  Proteção	  e	  Defesa	  do	  
Consumidor	  do	  Ministério	  da	  Justiça	  ou	  órgão	  que	  vier	  a	  sucedê-‐lo;	  	  
V	  -‐	  elaborar	  estudos	  setoriais	  que	  sirvam	  de	  insumo	  para	  a	  participação	  do	  
Ministério	  da	  Fazenda	  na	  formulação	  de	  políticas	  públicas	  setoriais	  nos	  fóruns	  
em	  que	  este	  Ministério	  tem	  assento;	  	  
VI	  -‐	  propor	  a	  revisão	  de	  leis,	  regulamentos	  e	  outros	  atos	  normativos	  da	  
administração	  pública	  federal,	  estadual,	  municipal	  e	  do	  Distrito	  Federal	  que	  
afetem	  ou	  possam	  afetar	  a	  concorrência	  nos	  diversos	  setores	  econômicos	  do	  
País;	  	  
VII	  -‐	  manifestar-‐se,	  de	  ofício	  ou	  quando	  solicitada,	  a	  respeito	  do	  impacto	  
concorrencial	  de	  medidas	  em	  discussão	  no	  âmbito	  de	  fóruns	  negociadores	  
relativos	  às	  atividades	  de	  alteração	  tarifária,	  ao	  acesso	  a	  mercados	  e	  à	  defesa	  
comercial,	  ressalvadas	  as	  competências	  dos	  órgãos	  envolvidos;	  	  
VIII	  -‐	  encaminhar	  ao	  órgão	  competente	  representação	  para	  que	  este,	  a	  seu	  
critério,	  adote	  as	  medidas	  legais	  cabíveis,	  sempre	  que	  for	  identificado	  ato	  
normativo	  que	  tenha	  caráter	  anticompetitivo.	  

� 	  
	  
DO	  MINISTÉRIO	  PÚBLICO	  FEDERAL	  PERANTE	  O	  CADE	  	  

� Art.	  20.	  	  O	  Procurador-‐Geral	  da	  República,	  ouvido	  o	  Conselho	  Superior,	  
designará	  membro	  do	  Ministério	  Público	  Federal	  para,	  nesta	  qualidade,	  
emitir	  parecer,	  nos	  processos	  administrativos	  para	  imposição	  de	  sanções	  
administrativas	  por	  infrações	  à	  ordem	  econômica,	  de	  ofício	  ou	  a	  
requerimento	  do	  Conselheiro-‐Relator.	  	  

� TAXAS	  
� Art.	  23.	  	  Ficam	  instituídas	  as	  taxas	  processuais	  sobre	  os	  processos	  de	  

competência	  do	  Cade,	  no	  valor	  de	  R$	  45.000,00	  (quarenta	  e	  cinco	  mil	  
reais),	  que	  têm	  como	  fato	  gerador	  a	  apresentação	  dos	  atos	  previstos	  no	  
art.	  88	  desta	  Lei	  e	  no	  valor	  de	  R$	  15.000,00	  (quinze	  mil	  reais)	  para	  
processos	  que	  têm	  como	  fato	  gerador	  a	  apresentação	  de	  consultas	  de	  que	  
trata	  o	  §	  4o	  do	  art.	  9o	  desta	  Lei.	  	  

� DAS	  INFRAÇÕES	  	  
� Art.	  36.	  	  Constituem	  infração	  da	  ordem	  econômica,	  independentemente	  

de	  culpa,	  os	  atos	  sob	  qualquer	  forma	  manifestados,	  que	  tenham	  por	  
objeto	  ou	  possam	  produzir	  os	  seguintes	  efeitos,	  ainda	  que	  não	  sejam	  
alcançados:	  	  

� I	  -‐	  limitar,	  falsear	  ou	  de	  qualquer	  forma	  prejudicar	  a	  livre	  concorrência	  ou	  
a	  livre	  iniciativa;	  	  



� II	  -‐	  dominar	  mercado	  relevante	  de	  bens	  ou	  serviços;	  	  
� III	  -‐	  aumentar	  arbitrariamente	  os	  lucros;	  e	  	  
� IV	  -‐	  exercer	  de	  forma	  abusiva	  posição	  dominante.	  	  
� PRÁTICAS	  ABUSIVAS	  
� Lei	  8.137,	  de	  1990	  

CAPÍTULO	  II	  
Dos	  crimes	  Contra	  a	  Economia	  e	  as	  Relações	  de	  Consumo	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Art.	  4°	  Constitui	  crime	  contra	  a	  ordem	  econômica:	  
I	  -‐	  abusar	  do	  poder	  econômico,	  dominando	  o	  mercado	  ou	  eliminando,	  total	  ou	  
parcialmente,	  a	  concorrência	  mediante	  qualquer	  forma	  de	  ajuste	  ou	  acordo	  de	  
empresas;	  (Redação	  dada	  pela	  Lei	  nº	  12.529,	  de	  2011).	  

� PRÁTICAS	  ABUSIVAS	  
II	  -‐	  formar	  acordo,	  convênio,	  ajuste	  ou	  aliança	  entre	  ofertantes,	  
visando:	  	  (Redação	  dada	  pela	  Lei	  nº	  12.529,	  de	  2011).	  

� a)	  à	  fixação	  artificial	  de	  preços	  ou	  quantidades	  vendidas	  ou	  
produzidas;	  	  (Redação	  dada	  pela	  Lei	  nº	  12.529,	  de	  2011).	  

� b)	  ao	  controle	  regionalizado	  do	  mercado	  por	  empresa	  ou	  grupo	  de	  
empresas;	  	  (Redação	  dada	  pela	  Lei	  nº	  12.529,	  de	  2011).	  

� c)	  ao	  controle,	  em	  detrimento	  da	  concorrência,	  de	  rede	  de	  distribuição	  ou	  
de	  fornecedores.	  	  (Redação	  dada	  pela	  Lei	  nº	  12.529,	  de	  2011).	  

� Pena	  -‐	  reclusão,	  de	  2	  (dois)	  a	  5	  (cinco)	  anos	  e	  multa.	  (Redação	  dada	  pela	  
Lei	  nº	  12.529,	  de	  2011).	  

� DUMPING	  
� DUMPING:	  se	  caracteriza	  por	  ser	  a	  venda	  de	  um	  produto	  por	  um	  valor	  

menor	  que	  o	  de	  mercado	  e	  o	  de	  custo,	  de	  forma	  a	  eliminar	  a	  concorrência.	  
Lembrando	  que	  comportamentos	  que	  aparentam	  ser	  dumping	  podem	  não	  
realmente	  ser	  crimes,	  para	  isso	  deve-‐se	  reportar	  à	  legislação	  penal	  e	  
administrativa,	  pois	  tais	  condutas	  podem	  ser	  crimes,	  ilícitos	  
administrativos	  ou	  nem	  ao	  menos	  estarem	  vedados	  no	  
ordenamento.	  Algumas	  práticas	  são	  criminalizadas.	  

� MONOPÓLIO	  
� 	  MONOPÓLIO:	  é,	  em	  geral,	  a	  figura	  comercial	  mais	  conhecida	  por	  todos	  e	  

pode	  ser	  definida	  como	  a	  situação	  em	  que	  uma	  empresa	  detém	  o	  controle	  
do	  mercado	  em	  relação	  a	  determinado	  serviço	  ou	  produto,	  impondo	  seu	  
preço	  e	  restringindo	  a	  liberdade	  do	  consumidor	  determinado	  ramo	  a	  
constituição	  de	  uma	  única	  organização	  empresarial.Cabe	  lembrar	  que	  
esse	  instituto	  nao	  e	  crime.	  

� OLIGOPÓLIO	  
� OLIGOPÓLIO	  que	  e	  algo	  espontâneo	  e	  se	  caracteriza	  pela	  junção	  de	  alguns	  

produtores	  que	  tem	  a	  percepção	  de	  que	  é	  mais	  lucrativo	  agir	  de	  maneira	  
interdependente	  do	  que	  de	  forma	  solitária.	  Esse	  instituto	  pode	  dar	  ensejo	  
a	  um	  monopólio	  também,	  quando	  o	  objetivo	  de	  tal	  união	  é	  a	  constituição	  
de	  uma	  única	  organização	  empresarial.	  

� CARTEL	  
� CARTEL	  é	  uma	  união	  de	  empresas	  que	  tem	  como	  objetivo	  aumentar	  o	  

preço	  dos	  produtos	  ou	  restringir	  a	  oferta	  para	  os	  consumidores,	  
dominando	  assim	  o	  mercado	  e	  suprimindo	  a	  livre	  iniciativa.	  Em	  sua	  
grande	  maioria	  dá	  certo,	  pois	  não	  é	  feito	  uma	  vez	  isoladamente,	  é	  uma	  



ação	  repetitiva.	  Nesse	  instituto	  se	  observa	  uma	  efetiva	  associacao	  dos	  
grupos	  empresarias,	  impondo	  os	  precos	  e	  assim	  prejudicando	  o	  
comsumidor.	  

� TRUSTE	  
� Truste	  é	  o	  resultado	  típico	  do	  capitalismo	  que	  forma	  um	  oligopólio	  na	  

qual	  leva	  a	  fusão	  e	  incorporação	  de	  empresas	  envolvidas	  de	  um	  mesmo	  
setor	  de	  atividades	  a	  abrirem	  mão	  de	  sua	  independência	  legal	  para	  
constituir	  uma	  única	  organização,	  com	  o	  intuito	  de	  dominar	  determinada	  
oferta	  de	  produtos	  e/ou	  serviços.	  Pode-‐se	  definir	  truste	  também	  como	  
uma	  organização	  empresarial	  de	  grande	  poder	  de	  pressão	  no	  mercado.	  

� DAS	  INFRAÇÕES	  
� Art.	  36	  da	  lei	  12.	  529	  
� §	  1o	  	  A	  conquista	  de	  mercado	  resultante	  de	  processo	  natural	  fundado	  na	  

maior	  eficiência	  de	  agente	  econômico	  em	  relação	  a	  seus	  competidores	  
não	  caracteriza	  o	  ilícito	  previsto	  no	  inciso	  II	  do	  caput	  deste	  artigo.	  	  

� POSIÇÃO	  DOMINANTE	  
� Art.	  36	  (...)	  
� §	  2o	  	  Presume-‐se	  posição	  dominante	  sempre	  que	  uma	  empresa	  ou	  grupo	  

de	  empresas	  for	  capaz	  de	  alterar	  unilateral	  ou	  coordenadamente	  as	  
condições	  de	  mercado	  ou	  quando	  controlar	  20%	  (vinte	  por	  cento)	  ou	  
mais	  do	  mercado	  relevante,	  podendo	  este	  percentual	  ser	  alterado	  pelo	  
Cade	  para	  setores	  específicos	  da	  economia.	  

� INFRAÇÃO	  DA	  ORDEM	  ECONÔMICA	  
� §	  3o	  	  As	  seguintes	  condutas,	  além	  de	  outras,	  na	  medida	  em	  que	  

configurem	  hipótese	  prevista	  no	  caput	  deste	  artigo	  e	  seus	  incisos,	  
caracterizam	  infração	  da	  ordem	  econômica:	  	  

� I	  -‐	  acordar,	  combinar,	  manipular	  ou	  ajustar	  com	  concorrente,	  sob	  
qualquer	  forma:	  	  

� a)	  os	  preços	  de	  bens	  ou	  serviços	  ofertados	  individualmente;	  	  
� b)	  a	  produção	  ou	  a	  comercialização	  de	  uma	  quantidade	  restrita	  ou	  

limitada	  de	  bens	  ou	  a	  prestação	  de	  um	  número,	  volume	  ou	  frequência	  
restrita	  ou	  limitada	  de	  serviços;	  	  

� c)	  a	  divisão	  de	  partes	  ou	  segmentos	  de	  um	  mercado	  atual	  ou	  potencial	  de	  
bens	  ou	  serviços,	  mediante,	  dentre	  outros,	  a	  distribuição	  de	  clientes,	  
fornecedores,	  regiões	  ou	  períodos;	  	  

� d)	  preços,	  condições,	  vantagens	  ou	  abstenção	  em	  licitação	  pública;	  	  
� (...)	  
� INFRAÇÃO	  DA	  ORDEM	  ECONÔMICA	  
� II	  -‐	  promover,	  obter	  ou	  influenciar	  a	  adoção	  de	  conduta	  comercial	  

uniforme	  ou	  concertada	  entre	  concorrentes;	  	  
� III	  -‐	  limitar	  ou	  impedir	  o	  acesso	  de	  novas	  empresas	  ao	  mercado;	  	  
� IV	  -‐	  criar	  dificuldades	  à	  constituição,	  ao	  funcionamento	  ou	  ao	  

desenvolvimento	  de	  empresa	  concorrente	  ou	  de	  fornecedor,	  adquirente	  
ou	  financiador	  de	  bens	  ou	  serviços;	  	  

� V	  -‐	  impedir	  o	  acesso	  de	  concorrente	  às	  fontes	  de	  insumo,	  matérias-‐
primas,	  equipamentos	  ou	  tecnologia,	  bem	  como	  aos	  canais	  de	  
distribuição;	  	  

� INFRAÇÃO	  DA	  ORDEM	  ECONÔMICA	  



� VI	  -‐	  exigir	  ou	  conceder	  exclusividade	  para	  divulgação	  de	  publicidade	  nos	  
meios	  de	  comunicação	  de	  massa;	  	  

� VII	  -‐	  utilizar	  meios	  enganosos	  para	  provocar	  a	  oscilação	  de	  preços	  de	  
terceiros;	  	  

� VIII	  -‐	  regular	  mercados	  de	  bens	  ou	  serviços,	  estabelecendo	  acordos	  para	  
limitar	  ou	  controlar	  a	  pesquisa	  e	  o	  desenvolvimento	  tecnológico,	  a	  
produção	  de	  bens	  ou	  prestação	  de	  serviços,	  ou	  para	  dificultar	  
investimentos	  destinados	  à	  produção	  de	  bens	  ou	  serviços	  ou	  à	  sua	  
distribuição;	  	  

� IX	  -‐	  impor,	  no	  comércio	  de	  bens	  ou	  serviços,	  a	  distribuidores,	  varejistas	  e	  
representantes	  preços	  de	  revenda,	  descontos,	  condições	  de	  pagamento,	  
quantidades	  mínimas	  ou	  máximas,	  margem	  de	  lucro	  ou	  quaisquer	  outras	  
condições	  de	  comercialização	  relativos	  a	  negócios	  destes	  com	  terceiros;	  	  

� INFRAÇÃO	  DA	  ORDEM	  ECONÔMICA	  
� X	  -‐	  discriminar	  adquirentes	  ou	  fornecedores	  de	  bens	  ou	  serviços	  por	  meio	  

da	  fixação	  diferenciada	  de	  preços,	  ou	  de	  condições	  operacionais	  de	  venda	  
ou	  prestação	  de	  serviços;	  

	  	  
� XI	  -‐	  recusar	  a	  venda	  de	  bens	  ou	  a	  prestação	  de	  serviços,	  dentro	  das	  

condições	  de	  pagamento	  normais	  aos	  usos	  e	  costumes	  comerciais;	  	  
� XII	  -‐	  dificultar	  ou	  romper	  a	  continuidade	  ou	  desenvolvimento	  de	  relações	  

comerciais	  de	  prazo	  indeterminado	  em	  razão	  de	  recusa	  da	  outra	  parte	  em	  
submeter-‐se	  a	  cláusulas	  e	  condições	  comerciais	  injustificáveis	  ou	  
anticoncorrenciais;	  	  

� INFRAÇÃO	  DA	  ORDEM	  ECONÔMICA	  
� XIII	  -‐	  destruir,	  inutilizar	  ou	  açambarcar	  matérias-‐primas,	  produtos	  

intermediários	  ou	  acabados,	  assim	  como	  destruir,	  inutilizar	  ou	  dificultar	  a	  
operação	  de	  equipamentos	  destinados	  a	  produzi-‐los,	  distribuí-‐los	  ou	  
transportá-‐los;	  

	  	  
� XIV	  -‐	  açambarcar	  ou	  impedir	  a	  exploração	  de	  direitos	  de	  propriedade	  

industrial	  ou	  intelectual	  ou	  de	  tecnologia;	  	  
� XV	  -‐	  vender	  mercadoria	  ou	  prestar	  serviços	  injustificadamente	  abaixo	  do	  

preço	  de	  custo;	  	  
� INFRAÇÃO	  DA	  ORDEM	  ECONÔMICA	  
� XVI	  -‐	  reter	  bens	  de	  produção	  ou	  de	  consumo,	  exceto	  para	  garantir	  a	  

cobertura	  dos	  custos	  de	  produção;	  	  
� XVII	  -‐	  cessar	  parcial	  ou	  totalmente	  as	  atividades	  da	  empresa	  sem	  justa	  

causa	  comprovada;	  	  	  
� XVIII	  -‐	  subordinar	  a	  venda	  de	  um	  bem	  à	  aquisição	  de	  outro	  ou	  à	  utilização	  

de	  um	  serviço,	  ou	  subordinar	  a	  prestação	  de	  um	  serviço	  à	  utilização	  de	  
outro	  ou	  à	  aquisição	  de	  um	  bem;	  e	  	  

� XIX	  -‐	  exercer	  ou	  explorar	  abusivamente	  direitos	  de	  propriedade	  
industrial,	  intelectual,	  tecnologia	  ou	  marca.	  

� RESPONSABILIDADE	  
� Da	  responsabilidade	  pelas	  infrações	  à	  ordem	  econômica.	  
� Quem	  suportará?	  
� DAS	  INFRAÇÕES	  DA	  ORDEM	  ECONÔMICA	  	  



� Art.	  31.	  	  Esta	  Lei	  aplica-‐se	  às	  pessoas	  físicas	  ou	  jurídicas	  de	  direito	  público	  
ou	  privado,	  bem	  como	  a	  quaisquer	  associações	  de	  entidades	  ou	  pessoas,	  
constituídas	  de	  fato	  ou	  de	  direito,	  ainda	  que	  temporariamente,	  com	  ou	  
sem	  personalidade	  jurídica,	  mesmo	  que	  exerçam	  atividade	  sob	  regime	  de	  
monopólio	  legal.	  	  

� Art.	  32.	  	  As	  diversas	  formas	  de	  infração	  da	  ordem	  econômica	  implicam	  a	  
responsabilidade	  da	  empresa	  e	  a	  responsabilidade	  individual	  de	  seus	  
dirigentes	  ou	  administradores,	  solidariamente.	  

� DAS	  INFRAÇÕES	  DA	  ORDEM	  ECONÔMICA	  	  
� Art.	  33.	  	  Serão	  solidariamente	  responsáveis	  as	  empresas	  ou	  entidades	  

integrantes	  de	  grupo	  econômico,	  de	  fato	  ou	  de	  direito,	  quando	  pelo	  menos	  
uma	  delas	  praticar	  infração	  à	  ordem	  econômica.	  

� (Responsabilidade	  solidária	  X	  Responsabilidade	  subsidiária)	  
� (Possibilidade	  de	  ação	  regressiva)	  
� DAS	  INFRAÇÕES	  DA	  ORDEM	  ECONÔMICA	  -‐	  desconsideração	  da	  pessoa	  

jurídica	  
� Art.	  34.	  	  A	  personalidade	  jurídica	  do	  responsável	  por	  infração	  da	  ordem	  

econômica	  poderá	  ser	  desconsiderada	  quando	  houver	  da	  parte	  deste	  
abuso	  de	  direito,	  excesso	  de	  poder,	  infração	  da	  lei,	  fato	  ou	  ato	  ilícito	  ou	  
violação	  dos	  estatutos	  ou	  contrato	  social.	  

� Parágrafo	  único.	  	  A	  desconsideração	  também	  será	  efetivada	  quando	  
houver	  falência,	  estado	  de	  insolvência,	  encerramento	  ou	  inatividade	  da	  
pessoa	  jurídica	  provocados	  por	  má	  administração.	  

� PUNIÇÃO	  DE	  OUTROS	  ILÍCITOS	  
� Art.	  35.	  	  A	  repressão	  das	  infrações	  da	  ordem	  econômica	  não	  exclui	  a	  

punição	  de	  outros	  ilícitos	  previstos	  em	  lei.	  	  
� DAS	  PENAS	  
� DAS	  PENAS	  
� Art.	  37.	  	  A	  prática	  de	  infração	  da	  ordem	  econômica	  sujeita	  os	  responsáveis	  

às	  seguintes	  penas:	  	  
� I	  -‐	  no	  caso	  de	  empresa,	  multa	  de	  0,1%	  (um	  décimo	  por	  cento)	  a	  20%	  

(vinte	  por	  cento)	  do	  valor	  do	  faturamento	  bruto	  da	  empresa,	  grupo	  ou	  
conglomerado	  obtido,	  no	  último	  exercício	  anterior	  à	  instauração	  do	  
processo	  administrativo,	  no	  ramo	  de	  atividade	  empresarial	  em	  que	  
ocorreu	  a	  infração,	  a	  qual	  nunca	  será	  inferior	  à	  vantagem	  auferida,	  
quando	  for	  possível	  sua	  estimação;	  	  

� DAS	  PENAS	  
� II	  -‐	  no	  caso	  das	  demais	  pessoas	  físicas	  ou	  jurídicas	  de	  direito	  público	  ou	  

privado,	  bem	  como	  quaisquer	  associações	  de	  entidades	  ou	  pessoas	  
constituídas	  de	  fato	  ou	  de	  direito,	  ainda	  que	  temporariamente,	  com	  ou	  
sem	  personalidade	  jurídica,	  que	  não	  exerçam	  atividade	  empresarial,	  não	  
sendo	  possível	  utilizar-‐se	  o	  critério	  do	  valor	  do	  faturamento	  bruto,	  a	  
multa	  será	  entre	  R$	  50.000,00	  (cinquenta	  mil	  reais)	  e	  R$	  
2.000.000.000,00	  (dois	  bilhões	  de	  reais);	  	  

� DAS	  PENAS	  
� III	  -‐	  no	  caso	  de	  administrador,	  direta	  ou	  indiretamente	  responsável	  pela	  

infração	  cometida,	  quando	  comprovada	  a	  sua	  culpa	  ou	  dolo,	  multa	  de	  1%	  
(um	  por	  cento)	  a	  20%	  (vinte	  por	  cento)	  daquela	  aplicada	  à	  empresa,	  no	  



caso	  previsto	  no	  inciso	  I	  do	  caput	  deste	  artigo,	  ou	  às	  pessoas	  jurídicas	  ou	  
entidades,	  nos	  casos	  previstos	  no	  inciso	  II	  do	  caput	  deste	  artigo.	  	  

� DAS	  PENAS	  
� §	  1o	  	  Em	  caso	  de	  reincidência,	  as	  multas	  cominadas	  serão	  aplicadas	  em	  

dobro.	  	  
� §	  2o	  	  No	  cálculo	  do	  valor	  da	  multa	  de	  que	  trata	  o	  inciso	  I	  do	  caput	  deste	  

artigo,	  o	  Cade	  poderá	  considerar	  o	  faturamento	  total	  da	  empresa	  ou	  
grupo	  de	  empresas,	  quando	  não	  dispuser	  do	  valor	  do	  faturamento	  no	  
ramo	  de	  atividade	  empresarial	  em	  que	  ocorreu	  a	  infração,	  definido	  pelo	  
Cade,	  ou	  quando	  este	  for	  apresentado	  de	  forma	  incompleta	  e/ou	  não	  
demonstrado	  de	  forma	  inequívoca	  e	  idônea.	  	  	  

� DOS	  ATOS	  DE	  CONCENTRAÇÃO	  
� DOS	  ATOS	  DE	  CONCENTRAÇÃO	  	  
� Art.	  88.	  	  Serão	  submetidos	  ao	  Cade	  pelas	  partes	  envolvidas	  na	  operação	  os	  

atos	  de	  concentração	  econômica	  em	  que,	  cumulativamente:	  	  
� I	  -‐	  pelo	  menos	  um	  dos	  grupos	  envolvidos	  na	  operação	  tenha	  registrado,	  

no	  último	  balanço,	  faturamento	  bruto	  anual	  ou	  volume	  de	  negócios	  total	  
no	  País,	  no	  ano	  anterior	  à	  operação,	  equivalente	  ou	  superior	  a	  R$	  
400.000.000,00	  (quatrocentos	  milhões	  de	  reais);	  e	  	  

� II	  -‐	  pelo	  menos	  um	  outro	  grupo	  envolvido	  na	  operação	  tenha	  registrado,	  
no	  último	  balanço,	  faturamento	  bruto	  anual	  ou	  volume	  de	  negócios	  total	  
no	  País,	  no	  ano	  anterior	  à	  operação,	  equivalente	  ou	  superior	  a	  R$	  
30.000.000,00	  (trinta	  milhões	  de	  reais).	  	  

� DOS	  ATOS	  DE	  CONCENTRAÇÃO	  
� §	  1o	  	  Os	  valores	  mencionados	  nos	  incisos	  I	  e	  II	  do	  caput	  deste	  artigo	  

poderão	  ser	  adequados,	  simultânea	  ou	  independentemente,	  por	  indicação	  
do	  Plenário	  do	  Cade,	  por	  portaria	  interministerial	  dos	  Ministros	  de	  Estado	  
da	  Fazenda	  e	  da	  Justiça.	  	  

� §	  2o	  	  O	  controle	  dos	  atos	  de	  concentração	  de	  que	  trata	  o	  caput	  deste	  artigo	  
será	  prévio	  e	  realizado	  em,	  no	  máximo,	  240	  (duzentos	  e	  quarenta)	  dias,	  a	  
contar	  do	  protocolo	  de	  petição	  ou	  de	  sua	  emenda.	  	  

� §	  3o	  	  Os	  atos	  que	  se	  subsumirem	  ao	  disposto	  no	  caput	  deste	  artigo	  não	  
podem	  ser	  consumados	  antes	  de	  apreciados,	  nos	  termos	  deste	  artigo	  e	  do	  
procedimento	  previsto	  no	  Capítulo	  II	  do	  Título	  VI	  desta	  Lei,	  sob	  pena	  de	  
nulidade,	  sendo	  ainda	  imposta	  multa	  pecuniária,	  de	  valor	  não	  inferior	  a	  
R$	  60.000,00	  (sessenta	  mil	  reais)	  nem	  superior	  a	  R$	  60.000.000,00	  
(sessenta	  milhões	  de	  reais),	  a	  ser	  aplicada	  nos	  termos	  da	  regulamentação,	  
sem	  prejuízo	  da	  abertura	  de	  processo	  administrativo,	  nos	  termos	  do	  art.	  
69	  desta	  Lei.	  	  

� §	  4o	  	  Até	  a	  decisão	  final	  sobre	  a	  operação,	  deverão	  ser	  preservadas	  as	  
condições	  de	  concorrência	  entre	  as	  empresas	  envolvidas,	  sob	  pena	  de	  
aplicação	  das	  sanções	  previstas	  no	  §	  3o	  deste	  artigo.	  	  

� DOS	  ATOS	  DE	  CONCENTRAÇÃO	  
� §	  5o	  	  Serão	  proibidos	  os	  atos	  de	  concentração	  que	  impliquem	  eliminação	  

da	  concorrência	  em	  parte	  substancial	  de	  mercado	  relevante,	  que	  possam	  
criar	  ou	  reforçar	  uma	  posição	  dominante	  ou	  que	  possam	  resultar	  na	  
dominação	  de	  mercado	  relevante	  de	  bens	  ou	  serviços,	  ressalvado	  o	  
disposto	  no	  §	  6o	  deste	  artigo.	  	  



� §	  6o	  	  Os	  atos	  a	  que	  se	  refere	  o	  §	  5o	  deste	  artigo	  poderão	  ser	  autorizados,	  
desde	  que	  sejam	  observados	  os	  limites	  estritamente	  necessários	  para	  
atingir	  os	  seguintes	  objetivos:	  	  	  

� I	  -‐	  cumulada	  ou	  alternativamente:	  	  	  
� a)	  aumentar	  a	  produtividade	  ou	  a	  competitividade;	  	  
� b)	  melhorar	  a	  qualidade	  de	  bens	  ou	  serviços;	  ou	  	  
� c)	  propiciar	  a	  eficiência	  e	  o	  desenvolvimento	  tecnológico	  ou	  econômico;	  

e	  	  	  
� II	  -‐	  sejam	  repassados	  aos	  consumidores	  parte	  relevante	  dos	  benefícios	  

decorrentes.	  	  	  
� (...)	  
� ACORDO	  DE	  LENIÊNCIA	  
� Art.	  86.	  	  O	  Cade,	  por	  intermédio	  da	  Superintendência-‐Geral,	  poderá	  

celebrar	  acordo	  de	  leniência,	  com	  a	  extinção	  da	  ação	  punitiva	  da	  
administração	  pública	  ou	  a	  redução	  de	  1	  (um)	  a	  2/3	  (dois	  terços)	  da	  
penalidade	  aplicável,	  nos	  termos	  deste	  artigo,	  com	  pessoas	  físicas	  e	  
jurídicas	  que	  forem	  autoras	  de	  infração	  à	  ordem	  econômica,	  desde	  que	  
colaborem	  efetivamente	  com	  as	  investigações	  e	  o	  processo	  administrativo	  
e	  que	  dessa	  colaboração	  resulte:	  	  

� I	  -‐	  a	  identificação	  dos	  demais	  envolvidos	  na	  infração;	  e	  	  
� II	  -‐	  a	  obtenção	  de	  informações	  e	  documentos	  que	  comprovem	  a	  infração	  

noticiada	  ou	  sob	  investigação.	  	  
� ACORDO	  DE	  LENIÊNCIA	  
� §	  1o	  	  O	  acordo	  de	  que	  trata	  o	  caput	  deste	  artigo	  somente	  poderá	  ser	  

celebrado	  se	  preenchidos,	  cumulativamente,	  os	  seguintes	  requisitos:	  	  
� I	  -‐	  a	  empresa	  seja	  a	  primeira	  a	  se	  qualificar	  com	  respeito	  à	  infração	  

noticiada	  ou	  sob	  investigação;	  	  
� II	  -‐	  a	  empresa	  cesse	  completamente	  seu	  envolvimento	  na	  infração	  

noticiada	  ou	  sob	  investigação	  a	  partir	  da	  data	  de	  propositura	  do	  acordo;	  	  
� III	  -‐	  a	  Superintendência-‐Geral	  não	  disponha	  de	  provas	  suficientes	  para	  

assegurar	  a	  condenação	  da	  empresa	  ou	  pessoa	  física	  por	  ocasião	  da	  
propositura	  do	  acordo;	  e	  	  

� IV	  -‐	  a	  empresa	  confesse	  sua	  participação	  no	  ilícito	  e	  coopere	  plena	  e	  
permanentemente	  com	  as	  investigações	  e	  o	  processo	  administrativo,	  
comparecendo,	  sob	  suas	  expensas,	  sempre	  que	  solicitada,	  a	  todos	  os	  atos	  
processuais,	  até	  seu	  encerramento.	  	  

� ACORDO	  DE	  LENIÊNCIA	  
� §	  2o	  	  Com	  relação	  às	  pessoas	  físicas,	  elas	  poderão	  celebrar	  acordos	  de	  

leniência	  desde	  que	  cumpridos	  os	  requisitos	  II,	  III	  e	  IV	  do	  §	  1o	  deste	  
artigo.	  	  

� §	  3o	  	  O	  acordo	  de	  leniência	  firmado	  com	  o	  Cade,	  por	  intermédio	  da	  
Superintendência-‐Geral,	  estipulará	  as	  condições	  necessárias	  para	  
assegurar	  a	  efetividade	  da	  colaboração	  e	  o	  resultado	  útil	  do	  processo.	  	  

� §	  4o	  	  Compete	  ao	  Tribunal,	  por	  ocasião	  do	  julgamento	  do	  processo	  
administrativo,	  verificado	  o	  cumprimento	  do	  acordo:	  	  

� I	  -‐	  decretar	  a	  extinção	  da	  ação	  punitiva	  da	  administração	  pública	  em	  favor	  
do	  infrator,	  nas	  hipóteses	  em	  que	  a	  proposta	  de	  acordo	  tiver	  sido	  
apresentada	  à	  Superintendência-‐Geral	  sem	  que	  essa	  tivesse	  
conhecimento	  prévio	  da	  infração	  noticiada;	  ou	  	  



� II	  -‐	  nas	  demais	  hipóteses,	  reduzir	  de	  1	  (um)	  a	  2/3	  (dois	  terços)	  as	  penas	  
aplicáveis,	  observado	  o	  disposto	  no	  art.	  45	  desta	  Lei,	  devendo	  ainda	  
considerar	  na	  gradação	  da	  pena	  a	  efetividade	  da	  colaboração	  prestada	  e	  a	  
boa-‐fé	  do	  infrator	  no	  cumprimento	  do	  acordo	  de	  leniência.	  	  

� PROTEÇÃO	  AO	  CONSUMIDOR	  
� serviços	  essenciais	  ao	  bem	  comum;	  
� Necessidade	  de	  controle	  e	  fiscalização	  

	  


