
ALEXANDRE WAGNER NESTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A DOUTRINA DAS ESSENTIAL FACILITIES 
COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E 

REDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURITIBA 

2006 



ALEXANDRE WAGNER NESTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A DOUTRINA DAS ESSENTIAL FACILITIES 
COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E 

REDES 
 
 
 
 
Dissertação apresentada como 
requisito parcial á obtenção do Grau 
de Mestre, no Programa de Pós-
Graduação em Direito do Setor de 
Ciências Jurídicas da Universidade 
Federal do Paraná UFPR. 
 
Orientador: Prof. Dr. Marçal Justen 
Filho 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CURITIBA 

2006 
 



ALEXANDRE WAGNER NESTER i

SUMÁRIO 

RESUMO.........................................................................................................................1 

1 INTRODUÇÃO............................................................................................................3 

1.1 O contexto do trabalho ..........................................................................................3 

1.2 O tema escolhido ...................................................................................................6 

1.3 Importância e atualidade do tema..........................................................................7 

1.4 Objetivo e método do trabalho ..............................................................................8 

2 NOÇÕES PRELIMINARES DE DIREITO ECONÔMICO, DIREITO DA 

CONCORRÊNCIA E REGULAÇÃO ECONÔMICA .................................................11 

2.1 Propósito das definições ......................................................................................11 

2.2 Sistemas econômicos...........................................................................................11 

2.2.1 Sistema econômico baseado na tradição ......................................................13 

2.2.2 Sistema econômico fundado na autoridade ..................................................14 

2.2.3 Sistema econômico assentado na autonomia................................................15 

2.3 Mercado e concorrência ......................................................................................16 

2.4 O mercado enquanto cenário real ........................................................................22 

2.5 Falhas de mercado ...............................................................................................24 

2.6 Estruturas de mercado .........................................................................................27 

2.6.1 Direito da Concorrência: controle das estruturas e controle das condutas...28 

2.6.2 Poder Econômico..........................................................................................30 

2.6.3 Concorrência perfeita ...................................................................................32 

2.6.4 Monopólio ....................................................................................................33 

2.6.5 Monopólio Natural .......................................................................................37 

2.6.6 Outras estruturas de mercado .......................................................................45 

2.7 Posição dominante e abuso da posição dominante .............................................49 

2.8 Mercado relevante ...............................................................................................52 

2.9 Mercados competitivos e mercados não competitivos ........................................56 

2.10 A desagregação vertical dos setores organizados em monopólio natural 

(unbundling) ..............................................................................................................58 

3 O ESTADO REGULADOR.........................................................................................63 



ALEXANDRE WAGNER NESTER ii

3.1 Cenário real: capitalismo, globalização e neoliberalismo ...................................63 

3.2 A Teoria Econômica da Regulação ....................................................................65 

3.3 A regulação da economia hoje ............................................................................67 

3.4 O Estado Regulador e o seu papel ......................................................................72 

3.4.1 Os objetivos do Estado Regulador ...............................................................74 

3.4.2 O Estado Regulador no Brasil ......................................................................76 

3.4.3 O modelo europeu ocidental.........................................................................77 

3.4.4 Mecanismos para promoção da concorrência ..............................................80 

3.4.5 Síntese acerca do papel do Estado Regulador ..............................................82 

4 ORIGEM, DESENVOLVIMENTO E DEFINIÇÃO DA DOUTRINA DAS 

ESSENTIAL FACILITIES ..............................................................................................85 

4.1 O caso norte-americano.......................................................................................85 

4.1.1 Considerações preliminares acerca do Direito antitruste norte-americano..86 

4.1.2 Evolução histórica da doutrina na jurisprudência e na doutrina norte-

americanas .............................................................................................................89 

4.1.3 Síntese acerca da evolução histórica da doutrina no Direito norte-americano

.............................................................................................................................121 

4.2 O caso europeu: o processo de abertura dos mercados .....................................129 

4.2.1 O processo de desregulação: dos monopólios à concorrência...................129 

4.2.2 O processo de integração européia e a abertura dos mercados ..................131 

4.2.3 Os serviços de interesse econômico geral ..................................................135 

4.2.4 Considerações preliminares acerca do Direito antitruste da Comunidade 

Européia...............................................................................................................138 

4.2.5 Evolução histórica da doutrina na jurisprudência e na doutrina européias 145 

4.2.5.1 Istituto Chemioterapico Italiano Spa and Commercial Solvents 

Corporations v. Commission ...........................................................................145 

4.2.5.2 United Brands Company et al. v. Commission....................................148 

4.2.5.3 SA Centre Belge d’Études de Marché-Télémarketing v. SA Compagnie 

Luxembourgeoise de Télédiffusion ..................................................................151 



ALEXANDRE WAGNER NESTER iii

4.2.5.4 Radio Telefis Eireann and Independent Television Publications Ltd. v. 

Commission .....................................................................................................152 

4.2.5.5 Tiercé Ladbroke SA v. Commission ....................................................156 

4.2.5.6 Sea Containers Ltd. v. Stena Sealink Line...........................................161 

4.2.5.7 Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs - und 

Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG et al......................................................165 

4.2.5.8 IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. KG ....170 

4.2.5.9 As decisões relevantes proferidas pela Comissão das Comunidades 

Européias .........................................................................................................175 

4.2.6 Síntese acerca da evolução histórica da doutrina no Direito comunitário .180 

4.3 Síntese da evolução da doutrina das essential facilities: comparativo entre os 

cenários norte-americano e europeu........................................................................186 

5 TENTATIVA DE SISTEMATIZAÇÃO DA DOUTRINA DAS ESSENTIAL 

FACILITIES.................................................................................................................192 

5.1 Objetivo e relevância da sistematização da doutrina das essential facilities ....192 

5.2 Requisitos de aplicação da doutrina ..................................................................192 

5.2.1 O controle de uma essential facility por um monopolista ..........................196 

5.2.1.1 A situação de monopólio .....................................................................196 

5.2.1.2 Abuso de poder econômico por parte do monopolista ........................200 

5.2.1.3 Monopólio no mesmo mercado ou em mercados verticalmente 

relacionados .....................................................................................................203 

5.2.1.4 A presença de uma essential facility ...................................................206 

5.2.1.4.1 Tradução dos vocábulos ...............................................................206 

5.2.1.4.2 O termo utilizado na doutrina estrangeira ....................................209 

5.2.1.4.3 Infra-estruturas, obras e redes ......................................................210 

5.2.1.4.4 A essencialidade da facility: o núcleo da definição de essencial 

facility para fins de aplicação da doutrina ...................................................213 

5.2.1.4.5 Ampliação do conceito .................................................................218 

5.2.1.4.6 Síntese acerca do conceito de essential facility............................221 

5.2.2 A inviabilidade/impossibilidade para o concorrente duplicar a facility .....222 



ALEXANDRE WAGNER NESTER iv

5.2.3 A recusa, por parte do monopolista, de ceder o acesso à facility ...............225 

5.2.4 A viabilidade de provimento do acesso à facility.......................................228 

5.2.4.1 Motivos de ordem técnica ...................................................................229 

5.2.4.2 Motivos de ordem econômica .............................................................232 

5.2.4.3 Motivos de ordem legal (ou jurídica) ..................................................233 

5.3 A recusa justificável por parte do detentor da facility.......................................234 

5.3.1 Legitimate business reason e objective justification ..................................234 

5.3.2 Justificativas objetivas para a recusa de acesso..........................................238 

5.3.2.1 Ausência de uma essential facility ......................................................240 

5.3.2.2 Possibilidade de duplicação da facility................................................240 

5.3.2.3 Falta de recusa de acesso.....................................................................241 

5.3.2.4 Inviabilidade do acesso........................................................................241 

5.3.2.5 Outras justificativas possíveis .............................................................244 

5.3.2.5.1 Falta de uma demanda insatisfeita no mercado............................245 

5.3.2.5.2 Ausência do titular da facility no mercado a jusante e/ou a 

existência de concorrência no mesmo .........................................................245 

5.3.2.5.3 Baixa freqüência de acesso à facility............................................247 

5.3.2.5.4 Insolvência (ou risco de insolvência) do terceiro que busca o acesso

.....................................................................................................................248 

5.4 Os princípios propostos por PHILLIP AREEDA..............................................249 

5.5 Duas alternativas para a aplicação da doutrina das essential facilities .............252 

5.5.1 Alterações na estrutura do mercado como forma de viabilizar o acesso ...253 

5.5.2 Imposição do dever de conceder o acesso..................................................254 

5.6 As condições para o compartilhamento.........................................................255 

5.6.1 O pagamento de um preço justo ao detentor da facility .............................256 

5.6.1.1 Critérios para a fixação do preço justo................................................258 

5.6.1.2 Preços extremos e suas conseqüências................................................261 

5.6.2 O acesso em termos não-discriminatórios e razoáveis...............................263 

5.6.3 Competência para a fixação das condições de compartilhamento .............266 

5.6.4 Síntese acerca das condições de compartilhamento ...................................268 



ALEXANDRE WAGNER NESTER v

5.7 Uma definição para a doutrina das essential facilities ......................................269 

6 A CRÍTICA À DOUTRINA DAS ESSENTIAL FACILITIES .................................271 

6.1 A crítica desenvolvida por PHILLIP AREEDA................................................272 

6.2 A crítica desenvolvida por ALLEN KEZSBOM e ALAN V. GOLDMAN .....276 

6.3 A crítica desenvolvida por ALAN OVERD e BILL BISHOP..........................280 

6.4 A crítica desenvolvida por GREGORY J. WERDEN.......................................281 

6.5 Contra-ponto à crítica ........................................................................................285 

7 APLICAÇÃO DA DOUTRINA DAS ESSENTIAL FACILITIES NO DIREITO 

BRASILEIRO..............................................................................................................287 

7.1 O sistema econômico brasileiro: formação com base em monopólios .............287 

7.2 A ordem econômica na Constituição Federal de 1988......................................288 

7.3 A evolução da economia brasileira para um sistema de livre concorrência: a 

nova ordem econômica............................................................................................289 

7.4 Teorização da doutrina das essential facilities em face do Direito brasileiro: 

compatibilidade com a Constituição .......................................................................293 

7.4.1 Doutrina das essential facilities e livre iniciativa.......................................295 

7.4.2 Doutrina das essential facilities e direito de propriedade ..........................297 

7.4.2.1 Limites à funcionalização do direito de propriedade: princípio da 

proporcionalidade ............................................................................................301 

7.4.2.2 O compartilhamento e as servidões e limitações administrativas .......303 

7.4.3 Doutrina das essential facilities e defesa da concorrência .........................304 

7.5 Direito positivo: a legislação setorial ................................................................306 

7.5.1 O setor de telecomunicações ......................................................................307 

7.5.2 O setor de energia elétrica ..........................................................................313 

7.5.3 Os setores do petróleo e do gás natural ......................................................315 

7.5.4 A Resolução Conjunta nº 01 de 24/11/99...................................................317 

7.5.5 O setor dos transportes ...............................................................................319 

7.6 O tratamento do tema pela doutrina brasileira ..................................................321 

7.6.1 O posicionamento de CALIXTO SALOMÃO FILHO..............................321 

7.6.2 O posicionamento de ALEXANDRE DITZEL FARACO ........................324 



ALEXANDRE WAGNER NESTER vi

7.6.3. O posicionamento de ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO ..............327 

7.6.4 O posicionamento de ANA MARIA DE OLIVEIRA NUSDEO ..............332 

7.6.5 O posicionamento de MARCOS JURUENA VILLELA SOUTO.............333 

7.6.6 O posicionamento de MARIA MANUEL LEITÃO MARQUES .............336 

7.6.7 O posicionamento de CARLOS ARI SUNDFELD e JACINTHO ARRUDA 

CÂMARA............................................................................................................338 

7.6.8 O posicionamento de TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR................344 

7.6.9 O posicionamento de PEDRO DUTRA .....................................................345 

7.6.10 O posicionamento de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO ..........347 

7.6.11 O posicionamento de EROS ROBERTO GRAU.....................................350 

7.6.12 O posicionamento de LÚCIA VALLE FIGUEIREDO............................352 

7.7 Os casos concretos no Direito brasileiro ...........................................................353 

7.7.1 Caso TV Cidade v. Light.............................................................................354 

7.7.2 Caso Telesp v. DER/SP...............................................................................355 

7.7.3 Caso Embratel v. Dataprev ........................................................................356 

7.7.4 As decisões do TCU ...................................................................................357 

8 CONCLUSÃO..........................................................................................................361 

8.1 A receptividade da doutrina das essential facilities pelo Direito brasileiro......361 

8.2 Síntese conclusiva .............................................................................................362 

9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....................................................................365 

 

 



ALEXANDRE WAGNER NESTER 1

RESUMO  

  A dissertação que se inicia versa sobre a doutrina das essential facilities: 

Compartilhamento de Redes e Infra-estruturas” no Direito comparado e no Direito 

brasileiro.  

  As essential facilities podem ser definidas como as redes de infra-

estruturas historicamente estabelecidas e dominadas por um número limitado de 

agentes, utilizadas na prestação de determinadas atividades essenciais à coletividade. 

  Trata-se de uma definição seguramente restrita, que tem por objetivo 

uma compreensão preliminar do tema a ser estudado. São exemplos de essential 

facilities as redes de transporte ferroviário, de telefonia e telecomunicações, 

transmissão e distribuição de energia elétrica, petróleo ou gás. Podem ainda ser 

incluídos na definição informações ou serviços detidos em regime de monopólio, 

considerados fundamentais ao empreendimento de determinada atividade essencial.  

  O conceito, enfim, relaciona-se com os casos de extrema concentração 

econômica (posição dominante), geralmente coincidente com as hipóteses de 

monopólio natural.1

  A doutrina das essential facilities, por sua vez, pode ser compreendida 

como o princípio jurisprudencial pelo qual se reconhece a determinados concorrentes o 

direito de acesso às infra-estruturas já estabelecidas, reputadas indispensáveis para o 

desenvolvimento da sua atividade econômica.  

  Ou ainda, sob o enfoque do detentor da essential facility, trata-se do 

princípio que lhe impõe, em determinadas circunstâncias e mediante a observância de 

pressupostos específicos, a obrigação de ceder ao concorrente o acesso à facility 

caracterizada como indispensável. 

  Com o escopo de analisar a doutrina acima referenciada, o presente 

trabalho enfocará o direito de concorrência e o modelo de Estado Regulador, que se 

                                              
1 A noção de monopólio natural será estudada adiante. Por ora, pode-se defini-la de forma sintética 
como a situação em que uma empresa, sozinha, atua de forma mais eficiente do que qualquer 
combinação de duas ou mais empresas. 
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vale da regulação econômica como instrumento de obtenção dos objetivos de interesse 

coletivo, eleitos como essenciais à sociedade.  

  O tema principal consiste no surgimento e no desenvolvimento da 

doutrina das essential facilities no Direito comparado, sua sistematização e sua 

compatibilidade com o ordenamento jurídico brasileiro. Será enfocada a possibilidade 

de compartilhamento das redes (serviços e informações) detidas por um agente em 

posição dominante, bem como o direito dos concorrentes em ter acesso às redes 

historicamente estabelecidas em regime de monopólio.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O contexto do trabalho  

  Observou-se nas últimas décadas que as economias ocidentais, 

tradicionalmente organizadas com setores de monopólio público, promoveram a 

abertura desses setores à iniciativa privada, substituindo, em maior ou menor grau, a 

forte intervenção estatal na economia pelo regime concorrencial.2 Essa abertura 

propiciou o cenário ideal para o desencadeamento do controle pelo Estado dos poderes 

influentes no mercado. 

  No caso dos Estados Unidos da América, é possível afirmar que o 

sistema econômico sempre foi baseado na abertura dos mercados à livre iniciativa. 

Diferentemente do que ocorreu na Europa, especialmente nos países de tradição 

romano-germânica, na América do Norte a iniciativa privada sempre atuou de forma 

intensiva em todos os setores da economia, inclusive naqueles em que os serviços 

envolvidos destinam-se à satisfação das necessidades mais básicas da coletividade (as 

denominadas public utilities3). 

  Na Europa, de um modo geral, esse fenômeno passou a ocorrer desde a 

década de 80, quando predominava um clima político-ideológico de feição neoliberal 

e se desenrolava o processo de desregulamentação, que significou basicamente a 

atenuação das responsabilidades públicas com relação a determinadas atividades 

econômicas através da sua transferência para a sociedade.4  

                                              
2 A bibliografia acerca desse fenômeno é extensa, sendo que a maioria dos autores que passam pelo 
tema concordam sobre as razões e efeitos dessa evolução. Para uma visão aprofundada, inclusive sobre 
a derrocada do modelo de Estado de Bem-Estar, confira-se: COMPARATO, Fábio Konder. O 
indispensável direito econômico. Revista dos Tribunais, n. 353, 1965; PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. 
Reforma do Estado para a cidadania: a reforma gerencial brasileira na perspectiva internacional. São 
Paulo: Editora 34, 1998; JUSTEN FILHO, Marçal. O Direito das Agências Reguladoras 
Independentes. São Paulo: Dialética, 2002; ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências Reguladoras e 
a Evolução do Direito Administrativo Econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2002; FARACO, 
Alexandre Ditzel. Regulação e Direito Concorrencial: As Telecomunicações. São Paulo: Livraria 
Paulista, 2003. 
3 Que são atividades de natureza essencialmente privada, porém de interesse coletivo.  
4 GONÇALVES, Pedro. Direito das Telecomunicações. Coimbra: Almedina, 1999, pp. 29-35.  
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  No caso brasileiro, essa “onda de desestatização” foi desencadeada 

especialmente pela Reforma do Estado operada a partir de 1994 pelo Governo 

Federal.5

  Como resultado, ampliou-se o espaço de liberdade dos agentes 

econômicos, para atuarem em regime de concorrência, que passou a ser vista como a 

melhor via para obtenção do ponto ótimo de eficiência alocativa6 – que, em última 

análise, visa à satisfação do destinatário final dos serviços públicos essenciais: o 

cidadão e, como um todo, a sociedade. 

  Concomitantemente, ressurgiu o risco de concentração de poder 

econômico e, conseqüentemente, da geração de efeitos nocivos à almejada economia 

de concorrência. 

  Como diversas decisões econômicas antes tomadas pelo Estado foram 

transferidas para a iniciativa privada, as forças que norteiam a atividade privada em 

busca do lucro passaram a exercer enorme influência em setores onde, até então, 

predominava a lógica da intensa ingerência estatal direcionada à satisfação dos 

objetivos da coletividade.  

  Em contrapartida e de modo a evitar que se retornasse a um liberalismo 

desenfreado e indesejável (por suas conseqüências nefastas), a solução foi intensificar 

a atuação regulatória do Estado voltada para o equilíbrio das forças atuantes no 

mercado, inclusive com a criação de entidades reguladoras setoriais independentes.7

                                              
5 Por todos: GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 8. ed. revista e 
atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 157; FONSECA, João Bosco Leopoldino. Direito 
Econômico. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 254; e SOUTO, Marcos Juruena Villela. 
Desestatização, Privatização, Concessões e Terceirizações. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000. 
6 A eficiência alocativa corresponde à uma situação de equilíbrio, em que a quantidade de demandada 
se iguala à quantidade de oferta em um dado mercado. É importante considerar, ainda, o conceito de 
eficiência no sentido de Pareto (a expressão alude ao economista e sociólogo italiano VILFREDO 
PARETO, 1848-1923, pioneiro no assunto): “Uma situação econômica é dita eficiente no sentido de 
Pareto se não existir nenhuma forma de melhorar a situação de uma pessoa sem piorar a de outra.” 
(VARIAN, Hal R. Microeconomia – Princípios Básicos – Uma Abordagem Moderna. Tradução da 6. 
ed. Americana. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 2003, 328-329). 
7 Para uma visão mais ampla e aprofundada, inclusive sobre as razões dessa mudança e da derrocada 
do Estado de Bem-Estar, conferir: ORTIZ, Gaspar Ariño. Principios de Derecho Público Económico: 
Modelo de Estado, Gestión Pública, Regulación Económica. 3. ed. Granada: Editorial Comares, 2004, 
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  Surge assim o modelo de Estado batizado de Estado Regulador: o que 

planeja, regulamenta e fiscaliza; enfim, o que atua – valendo-se especialmente do 

instrumento da regulação econômica – para dirimir as diferenças entre os agentes do 

mercado e para promover a concorrência.8

  Evidentemente que não se tratou de fenômeno isolado, eis que vinculado 

a um contexto maior, de nível mundial, de redefinição do papel do Estado 

contemporâneo, resultante de uma reflexão crítica acerca das formas tradicionais de 

ação pública nos sistemas capitalistas. 

  Também não se tratou de um fenômeno uniforme. Ao mesmo tempo em 

que se assistiu à derrocada do Estado de Bem-Estar9 e ao surgimento do Estado 

Regulador, surgiram correntes que, a partir de uma concepção denominada 

neoliberalista, defenderam (e defendem) o aproveitamento das economias de escala e 

das concentrações de poder econômico no mercado, pois reputam-nas benéficas para 

atingir a melhor eficiência alocativa e, em última análise, a maior satisfação do 

destinatário dos serviços, através da redução do preço final.10  

                                                                                                                                             
p. 87-122; MOREIRA, Vital. Serviço Público e Concorrência: A regulação do Sector Eléctrico. 
Boletim da Faculdade de Direito – Universidade de Coimbra, Stvdia Ivridica 60, Colloquia 7, separata 
de: Os Caminhos da Privatização da Administração Pública – IV Colóquio Luso-Espanhol de Direito 
Administrativo. Coimbra: Coimbra Editora, p. 223-247; JUSTEN FILHO, Marçal. O Direito das 
Agências Reguladoras Independentes, cit., p. 18-25;  ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências 
Reguladoras e a Evolução do Direito Administrativo Econômico, cit., p. 39-115; e BARROSO, Luís 
Roberto. Apontamentos sobre as Agências Reguladoras. In: FIGUEIREDO, Marcelo (Org). Direito e 
Regulação no Brasil e nos EUA. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 87-109. 
8 A noção de Estado Regulador será explicitada adiante. Por ora, vale indicar a leitura de: 
VASCONCELOS, Jorge. O Estado Regulador. In: A Regulação em Portugal. Lisboa: Entidade 
Reguladora do Setor Eléctrico, p. 159-192, 2000; e ainda, da mesma obra: LEITE, António Nogueira. 
Funcionamento dos Mercados e Regulação, p. 127-156. 
9 O Estado de Bem-Estar (Welfare State) vem definido por PAULO SANDRONI como o “sistema 
econômico baseado na livre-empresa [difere, portanto, do estado comunista ou socialista], mas com 
acentuada participação do Estado na promoção de benefícios sociais [difere, portanto, do estado 
liberal]. Seu objetivo é proporcionar ao conjunto dos cidadãos padrões de vida mínimos, desenvolver 
a produção de bens e serviços sociais, controlar o ciclo econômico e ajustar o total da produção, 
considerando os custos e rendas sociais.” (Dicionário de Economia do Século XXI. Rio de Janeiro - 
São Paulo: Record, 2005, p. 313). 
10 Essa situação aparentemente paradoxal – o falso paradoxo de Bork (The antitrust paradox – a policy 
at war with itself. 2. ed. New York: The Free Press, 1993) – teve seu ápice co 
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  Nesse contexto, tornou-se inevitável o surgimento das situações de 

posição dominante ou de monopólio natural. As empresas detentoras de redes de infra-

estrutura essenciais para uma determinada atividade passaram a concentrar parcelas 

relevantes do mercado, muitas vezes impedindo ou dificultando o livre acesso dos 

demais e a livre concorrência. 

  A assimetria de poder gerada entre o monopolista (tanto o histórico como 

o novo detentor da antiga infra-estrutura) e os potenciais novos entrantes passou a 

exigir uma regulação própria voltada ao estímulo da concorrência.  

  O Estado passou então a atuar na regulação dessas situações, a fim de 

compensar o desequilíbrio existente entre os agentes atuantes no mercado e promover 

a competição nos setores em que esse regime se mostrou adequado. 

  Não se nega que o Estado Intervencionista também exercia regulação 

seja sob a forma de intervenção, fomento ou polícia.11 Efetivamente não se trata de 

tarefa inédita. Ocorre que a tônica agora é outra: a promoção da concorrência entre os 

agentes do mercado. 

 

1.2 O tema escolhido  

  Dentre os meios de que se vale o Estado para atingir essa finalidade está 

a aplicação da doutrina das essential facilities, através da qual se impõe a obrigação de 

compartilhamento das redes e infra-estruturas existentes, cuja duplicação afigura-se 

inviável, quer sob o prisma econômico quer sob os aspectos fático ou jurídico.  

  Assim, ao lado das formas de atuação comuns ao direito antitruste, 

usualmente adotadas para coibir situações de concentração e, especialmente, de abuso 

do poder econômico, aflora a doutrina das essential facilities como meio de conter as 

grandes concentrações e garantir o direito de acesso àquelas redes e infra-estruturas. 

                                                                                                                                             
m a escola de Chicago que propugnou, em meados de 1970, a idéia de que a obtenção e manutenção 
de concentração de poder econômico e posições dominantes seriam sempre justificadas pela eficiência 
produtiva daí advinda. 
11 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Regulação e Legalidade. In: Direito Regulatório: Temas 
Polêmicos. Belo Horizonte: Fórum, 2003, p 34.  
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  O próprio Estado, que havia tomado para si o exercício de determinadas 

atividades em situação de monopólio, favorecendo a criação desses monopólios 

naturais ao transferir para a esfera privada seus legados, atua agora para coibir o abuso 

e promover a concorrência, que começa a ser vista como o único meio (ou o meio mais 

eficiente) de obter certos resultados que antes o Estado visava atingir unilateralmente. 

  Os casos de grandes concentrações econômicas, sejam as situações de 

monopólio natural, como também “outros casos de monopólio decorrentes de razões 

estruturais e nos quais não há como presumir que o mercado seja capaz, por si, de dar 

solução a essas falhas”12 passam a receber atenção especial para garantir o regime 

concorrencial. 

  Tendo em vista esse contexto, face à relevância do assunto para o 

momento de reforma do Estado vivenciado no Brasil, com reflexos na sociedade como 

um todo, optou-se pela escolha da doutrina das essential facilities como tema da 

presente dissertação. 

 

1.3 Importância e atualidade do tema 

  Desde o seu surgimento, a doutrina das essential facilities vem sendo 

objeto de estudo no Direito comparado, especialmente no Direito norte-americando e 

comunitário. Tem sido aplicada como fundamento em diversas decisões, tanto da 

Suprema Corte, nos Estados Unidos, como da Corte de Justiça e da Comissão13, na 

Comunidade Européia.  

  No campo teórico, a importância do tema decorre da necessidade de 

identificar e delimitar a doutrina, seus requisitos, hipóteses de aplicação e limites, tal 

como vem sendo admitida no Direito comparado.  

                                              
12 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e Concorrência: estudos e pareceres. São Paulo: 
Malheiros, 2002, p. 39. 
13 “A Comissão Europeia é uma instituição que dispõe de poderes de iniciativa, de execução, de 
gestão e de controlo. É a guardiã dos Tratados e representa o interesse comunitário.” (definição 
extraída do site mantido pela na Internet União Européia: 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/pt/cig/g4000c.htm#c23, consulta em 01/04/05). 
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  É preciso, ademais, compreender a doutrina face à atual situação do 

mercado brasileiro, que é originário de uma economia basicamente desenvolvida em 

torno de monopólios públicos e privados.  

  Daí a importância prática do estudo do tema, que permitirá identificar se 

existe compatibilidade da doutrina das essential facilities com o Direito brasileiro e se 

há possibilidade ou conveniência de sua aplicação no cenário nacional, como 

instrumento de promoção da concorrência.  

  A análise é importante inclusive para apreender se, efetivamente, a 

doutrina representa novidade, quando comparada com os instrumentos tradicionais do 

direito antitruste. 

  No âmbito brasileiro, pouco tem sido escrito sobre o assunto. A escassez 

de trabalhos específicos sobre o tema gera dúvida a respeito da própria recepção da 

tese pelo Direito pátrio. 

  Justifica-se a exposição do presente trabalho, portanto, por tratar-se de 

questão atual e de elevada importância para o desenvolvimento econômico nacional.  

  O intento é que a análise a ser desenvolvida e as conclusões a serem 

obtidas auxiliem a supressão de uma lacuna na bibliografia brasileira, com o 

oferecimento de instrumentos teóricos para instrução dos aplicadores do Direito que se 

dedicam à disciplina da concorrência e à regulação das atividades econômicas. 

 

1.4 Objetivo e método do trabalho 

  O objetivo do estudo é a identificação e definição da doutrina das 

essential facilities, tanto no Direito comparado como no Direito brasileiro. No estudo 

comparado, será analisado o cenário norte-americano, onde a doutrina surgiu, bem 

como o contexto da Comunidade Européia. Buscar-se-á, enfim, descobrir se aquela 

teoria, desenvolvida alhures, se enquadra no nosso ordenamento jurídico. 

  Inicialmente, o trabalho tratará de alguns temas relevantes para a 

compreensão do assunto principal. Nessa etapa serão expostas definições básicas sobre 

determinados temas de Direito Econômico, Direito da Concorrência e Regulação 

Econômica, no intuito de informar sobre as premissas conceituais utilizadas pelo autor, 
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bem como localizar o tema central no contexto desejado e facilitar seu entendimento. 

Far-se-á uso da teoria econômica a fim de esclarecer determinados conceitos reputados 

essenciais. 

  Em seguida, o trabalho partirá para uma abordagem acerca do que se 

entende por regulação econômica como novo paradigma de atuação do Estado no 

domínio econômico. O objetivo, neste ponto, é passar ao leitor o entendimento que se 

adota acerca da noção de Estado Regulador, suas razões e seus objetivos. 

  Após, o estudo abordará o surgimento e o desenvolvimento da doutrina 

no Direito estrangeiro, com atenção para os casos concretos mais relevantes, os 

precedentes doutrinários que inauguraram a aplicação da teoria, bem como para o 

Direito positivado.  

  No que concerne aos casos concretos que serão investigados, é 

conveniente desde logo ressalvar que o conteúdo das decisões proferidas não será 

integralmente explicitado. Os precedentes, em geral, apresentam extensão e 

complexidade que extrapolam os limites do presente trabalho. Por essa razão, serão 

trazidos à baila apenas os aspectos relevantes para o tema objeto desta exposição, 

sendo deixados de lado os fatos e as questões de direito que não acrescentarem à 

compreensão do assunto principal. Também não serão levados em conta os aspectos 

processuais atinentes aos precedentes colacionados. 

  Em seguida, serão traçadas as linhas gerais para uma tentativa de 

sistematização da doutrina, com atenção para os requisitos, hipóteses e limites de 

aplicação e direito de acesso. Nesse ponto, procurar-se-á distinguir a doutrina das 

essential facilities dos – assim chamados – casos tradicionais de recusa de contratar 

(refusals to deal). Também será exposta a crítica desenvolvida pela doutrina 

estrangeira. 

  Ao final do trabalho, os esforços serão dirigidos para identificar se a 

doutrina é compatível com o Direito brasileiro. Nesse intuito, será dado enfoque para a 

legislação vigente, sempre com análise crítica acerca das novas formas de atuação e 

intervenção recentemente assumidas pelo Estado. 
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2 NOÇÕES PRELIMINARES DE DIREITO ECONÔMICO, DIREITO DA 

CONCORRÊNCIA E REGULAÇÃO ECONÔMICA 

 

2.1 Propósito das definições 

  Reputa-se que o esclarecimento de determinados conceitos e idéias, com 

recurso à teoria econômica, é passo necessário para a abordagem do tema principal da 

dissertação. Esses esclarecimentos constam nessa primeira parte do trabalho e refletem 

as premissas adotadas pelo estudioso durante as fases de pesquisa e redação. 

  Não se nega que determinadas noções virão acompanhadas de certa carga 

ideológica. Admite-se que essa carga é inevitável, mas no sentido de que essa 

circunstância implica a assunção, pelo estudioso, dos “pré-conceitos” que permeiam a 

sua concepção de mundo. 

  Não obstante, procurar-se-á conferir ao trabalho um grau de rigorismo 

técnico tão alto quanto possível.  

 

2.2 Sistemas econômicos 

  A primeira noção a ser destacada é a de sistema econômico, ou seja, o 

“particular conjunto orgânico de instituições, através do qual a sociedade [qualquer 

sociedade, enquanto grupo humano, incluindo as sociedades primitivas até as 

modernas sociedades industriais e pós-industriais] irá enfrentar ou equacionar o seu 

problema econômico”.14  

  Ou seja, o sistema econômico é o conjunto de instituições organizadas 

(como sistema15), que seguem um princípio comum para administrar os seus recursos 

escassos de uma maneira minimamente eficiente, de modo a evitar desperdícios.  

                                              
14 NUSDEO, Fábio. Curso de Economia: Introdução ao Direito Econômico. 3. ed. São Paulo: RT, 
2001, p. 97. 
15 Por sistema, entende-se o conjunto de elementos interligados e coordenados por princípios 
ordenadores comuns. Na definição de PAULO SANDRONI, é o “Conjunto de elementos unidos por 
alguma forma de interação ou interdependência.” (Dicionário de Economia do Século XXI, cit., p. 
775). 
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  Esta, afinal, é a grande questão que assola todas as sociedades sob o 

ponto de vista da economia, o verdadeiro problema econômico que, segundo 

GEORGE FREDERIK STANLAKE caracteriza essencialmente um problema de 

escolha, de afetação, no sentido de que “As pessoas têm que decidir como afectar os 

recursos aos diferentes usos e, depois, como afectar os bens e serviços produzidos a 

cada um dos membros da sociedade”.16  

  O mesmo autor explica que são três as escolhas fundamentais que devem 

ser feitas. Sintetiza-as em três questões chave a serem respondidas por toda sociedade 

minimamente organizada17: Que bens devem ser produzidos (e quais não devem ser 

produzidos) e em que quantidade? Como deverão ser produzidos os bens e serviços? 

Como devem ser distribuídos os bens e serviços?18

  Nesse escopo, qualquer sistema econômico visa ao cumprimento de três 

funções básicas, a saber: definição dos critérios coerentes para a tomada de decisões, 

previsão de mecanismos que permitam a harmonização dessas decisões com base no 

princípio comum do sistema e, por último, criação de meios de controle das decisões 

tomadas, a fim de que sejam eficazes e eficientes. 

  É possível fazer referência a três sistemas econômicos fundamentais, 

pelos quais as sociedades resolvem o seu problema econômico: o sistema baseado na 

tradição, o sistema fundado na autoridade e o sistema assentado na idéia de 

autonomia.19

  Cada um deles se firma em um pressuposto de caráter psicológico-

comportamental, isto é, uma crença em determinados princípios e atitudes que servem 

de alicerce para todo o sistema enquanto tal. Da mesma forma, cada um deles resolve 

o seu problema econômico de maneira diversa. 

 

                                              
16 Introdução à Economia. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993, p. 15. 
17 Idem, p. 15-16. 
18 Esta última questão pode também externada como “Para quem produzir?”, e certamente é sempre a 
questão mais difícil de responder, seja qual for o sistema de que se trate. 
19 NUSDEO, Fábio. Curso de Economia..., cit., p. 99-100. 
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2.2.1 Sistema econômico baseado na tradição  

  Trata-se do sistema econômico em que as decisões econômicas 

fundamentais obedecem a um critério de reiteração de padrões de comportamento 

estabelecidos desde longo período de tempo (a tradição). 

  Ocorre, porém, que a atividade econômica em si não desempenha papel 

central na vida dos membros da sociedade baseada nesse tipo de sistema econômico, 

mas um papel de instrumento a serviço de uma finalidade diversa, geralmente ligada à 

religião, esporte ou à guerra. 

  Nesse tipo de sistema, dada sua maior simplicidade com relação aos 

demais, a resposta às três questões que encerram o problema fundamental é obtida de 

forma bastante natural, a saber:  

  O que produzir? O conjunto básico de bens para a subsistência dos 

indivíduos da sociedade, de acordo com os padrões de comportamento sob os quais se 

organizam: alimentos, roupas, utensílios domésticos, armas, objetos de culto etc. 

  Como produzir?20 A produção desses bens também será feita de acordo 

com as tradições sob as quais se organiza a sociedade, lembrando apenas que se trata 

de sociedades cujos indivíduos se organizam em segmentos sociais distintos, cada um 

com funções bem definidas para o desempenho de uma determinada tarefa, de acordo 

como status social. A produção da maioria dos bens, portanto, fica por conta da classe 

dos artesãos, ou àqueles que se dediquem às atividades desse tipo. 

  Para quem produzir? A questão da distribuição dos bens produzidos 

exige que se leve em consideração o caráter estamental das sociedades baseadas no 

sistema da tradição. Os bens, assim, distribuem-se de acordo com a hierarquia que se 

estabelece entre os segmentos sociais, sendo que essa hierarquia geralmente respeita 

critérios religiosos ou ideológicos. Como regra, portanto, a riqueza se distribui de 

acordo com o poder detido por cada segmento da sociedade (sacerdotes e chefes 

militares sempre acumularão maiores riquezas). 

                                              
20 Essa segunda questão sempre liga-se à anterior. 
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  Por seu turno, o pressuposto de caráter psicológico-comportamental 

desse tipo de sistema econômico se extrai da necessidade da sociedade manter o 

consenso quanto ao conjunto de valores que compõem a tradição. 

 

2.2.2 Sistema econômico fundado na autoridade 

  O segundo modelo de sistema econômico analisado caracteriza-se pela 

concentração das decisões econômicas e políticas. Assim, nas sociedades que adotam 

esse sistema, as decisões econômicas fundamentais são centralizadas por quem detém 

o poder político (pelo Estado).  

  Não se analisa como a autoridade assumiu o poder político, nem a forma 

pela qual o exerce. Importa apenas que a autoridade desempenha o papel de 

coordenação geral das decisões sobre a utilização dos recursos escassos. 

Evidentemente, somente as decisões principais são tomadas pelo centro do poder, 

ficando as decisões secundárias (que derivam das principais) por conta dos níveis 

hierárquicos inferiores na escala de organização do poder político. 

  Como conseqüência, não se concebe a propriedade privada e os bens 

econômicos são apropriados pelo Estado, em nome da sociedade.  

  Nesse caso, a resposta às três questões que encerram o problema 

fundamental pode ser apresentada da seguinte forma: 

  O que produzir? Quem decide quais os produtos e serviços a serem 

produzidos é o Estado, que pressupõe deter todas as informações relevantes para tomar 

a decisão mais adequada a respeito do que é necessário para atender às necessidades da 

sociedade. Desenvolve, para tanto, um plano econômico que visa a dar coerências às 

decisões adotadas (daí os sistemas deste tipo serem denominados de sistemas 

planificados). 

  Como produzir? O plano a ser desenvolvido pelo Estado contemplará 

também as formas e as técnicas de produção que determinarão quais serão os fatores 

de produção necessários. 

  Para quem produzir? Como vigora a propriedade coletiva de todos os 

bens produzidos, caberá ao Estado decidir para quem se produz. Poderá fazê-lo 
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diretamente, nas comunidades pequenas e insipientes, definindo quanto cabe a cada 

um. Ou ainda indiretamente: neste caso o Estado age ao mesmo tempo como produtor, 

empregador e vendedor. Como tal, fixa a remuneração dos trabalhadores, o preço 

(preços políticos) e assim determina, de acordo com o plano econômico previamente 

estabelecido, a distribuição dos bens entre os membros da sociedade. 

  O pressuposto de caráter psicológico-comportamental do sistema 

econômico baseado na autoridade reside na confiança que a sociedade deposita na 

autoridade e na crença de que o plano adotado é o mais racional, já que (como se crê) a 

autoridade detém todas as informações necessárias para adotar decisões coerentes. De 

outra parte, o pressuposto está também na descrença de que possa existir um outro 

sistema mais adequado para atender às prioridades da sociedade. 

 

2.2.3 Sistema econômico assentado na autonomia 

  Por fim, o sistema econômico esteado na autonomia, de forma oposta ao 

anterior, caracteriza-se pela separação das decisões políticas e das decisões 

econômicas. O Estado centraliza as decisões políticas, enquanto que as decisões 

econômicas recaem sobre os particulares, detentores da propriedade privada sobre os 

bens escassos. Os membros da sociedade civil (individualmente ou de forma agrupada: 

famílias, associações, sindicatos etc.) detêm autonomia para decidir sobre todas as 

questões econômicas relevantes. Atuam, pois, como agentes econômicos que 

constituem, cada qual, um centro decisivo autônomo dentro do mercado.21

  Nesse caso, a resposta às três questões que encerram o problema 

fundamental pode ser apresentada da seguinte forma: 

  O que produzir? O mercado é quem induzirá quais são os bens que 

devem ser produzidos em um determinado momento. De acordo com os preços que 

vigoram no mercado (como resultado da interação entre a oferta e a procura), os 

agentes econômicos detentores dos fatores de produção tenderão a produzir uma 

                                              
21 Numa noção prévia, o mercado pode ser entendido como o conjunto de instituições que permitem a 
interação espontânea entre oferta e procura para determinar o preço dos bens (e serviços) negociados. 
Uma definição mais aprofundada será exposta no próximo item do presente trabalho.  
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quantidade maior dos bens e serviços que possibilitem a maximização dos seus 

resultados (preço/receita = custo + lucro). Isto é, serão produzidos em maior 

quantidade os bens mais procurados pelos consumidores, pois são estes os que 

possibilitam ganhos maiores aos produtores. Em última análise e em tese, quem 

“decide” é a massa consumidora, mas quem implementa a decisão são os detentores 

dos fatores de produção. 

  Como produzir? Quem decide como produzir são os detentores dos 

fatores de produção, que procurarão sempre escolher a forma de produzir o que o 

mercado exige (dentro de um determinado nível de qualidade) ao menor custo 

possível, maximizando assim o seu lucro. 

  Para quem produzir? Também essa resposta se extrai da forma 

(“racional”) com que o mercado opera: é o mercado que determina – quando “decide” 

o que se deve produzir e de que forma – quem será mais pobre e quem será mais rico. 

Ou seja, quem detém bens mais valiosos (que têm maior aceitação pelo mercado), será 

detentor de maior riqueza. Já o detentor de bens menos valiosos (até mesmo rejeitados 

pelo mercado) acumulará pouca ou nenhuma riqueza. 

  O pressuposto de caráter psicológico-comportamental de um sistema 

desse tipo coincide com a crença hedonista, no sentido de que cada um dos agentes 

econômicos deve agir em busca da satisfação das suas necessidades egoísticas 

(maximizando suas ações e iniciativas). Agindo assim, dentro do mercado, os agentes 

econômicos estarão automaticamente contribuindo para alcançar a satisfação das 

necessidades gerais de toda a comunidade.  

  Para o sistema baseado na autonomia, enfim, o mercado segue uma 

ordem natural que orienta os agentes econômicos a adotar as decisões econômicas 

mais corretas, promovendo sempre a melhor alocação de recursos e riquezas. 

 

2.3 Mercado e concorrência 

  Outra noção que merece ênfase especial, a fim de preparar terreno para a 

abordagem do tema principal do trabalho, refere-se à concepção que se deve adotar 

para o termo mercado, pois é neste âmbito que se promove a concorrência entre os 
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agentes econômicos. E justamente em função disso, a noção de concorrência também 

merece ser destacada, eis que consiste na via ótima para a obtenção do equilíbrio entre 

as forças atuantes no mercado, conforme o modelo de Estado Regulador que se toma 

por base.  

  Prevalece a diversidade de concepções para o termo mercado. Essa 

polissemia foi constatada e analisada de forma ampla por MARIA ROSARIA 

FERRARESE. A autora aponta a tendência em se utilizar o vocábulo para indicar 

coisas nem sempre coincidentes e indica que a polissemia pode decorrer tanto do 

contexto do discurso como do contexto histórico.22

  Um dos significados mais comuns, oriundo da noção historicamente 

atribuída ao termo, refere-se ao mercado como o local – físico ou virtual – onde reúne-

se um determinado grupo de compradores e de vendedores que estão relativamente 

próximos para que suas atividades comerciais afetem as condições de compra e venda 

dos demais indivíduos e empresas. 

  Além desse significado, FERRARESE ainda indica outras acepções 

comuns. Fala do mercado como ideologia, isto é, entendido como uma garantia 

fundamental da expressão da liberdade do homem.23 Cita o mercado como paradigma 

de ação social do indivíduo – tomado este, numa concepção carregada pelo 

individualismo metodológico, como sujeito dotado de uma racionalidade perfeita, 

capaz de escolher sempre as melhores decisões econômicas.24 Por fim, menciona o 

mercado como instituição, ou seja, não apenas como mero instrumento de alocação de 

recursos econômicos, mas como verdadeiro e eficaz organizador das relações sociais.25

  Entre os economistas, a acepção mais relevante é a que considera o 

mercado como uma instituição regida por regras próprias para determinação de um 

determinado sistema de preços.26  

                                              
22 Diritto e mercato: Il caso degli Stati Uniti. Torino: G. Giapichelli Editore, 1992, p. 18. 
23 FERRARESE, Maria Rosaria. Idem, p. 30. 
24 FERRARESE, Maria Rosaria. Idem, p. 47. 
25 FERRARESE, Maria Rosaria. Idem, p. 61. 
26 FERRARESE, Maria Rosaria. Idem, p. 19.  
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  Nesse enfoque, o mercado não precisa de um recinto ou um local para 

existir. Qualquer organização que tenha como objetivo colocar compradores e 

vendedores em contato pode ser definida como sendo um mercado.27  

  ROBERT PINDYCK e DANIEL RUBINFELD, por seu turno, destacam 

que “Um mercado é um grupo de compradores e vendedores que interagem entre si, 

resultando na possibilidade de trocas.”28  

  Para os economistas, portanto, o mercado é visto como o centro das 

atividades econômicas, isto é, o centro de integração espontânea entre produtores e 

consumidores (entre oferta e demanda), a partir da qual surge um determinado sistema 

de preços – e um determinado conjunto de regras – que irá orientar a economia no 

sentido do aumento ou redução da produção e, conseqüentemente, disciplinará vários 

outros aspectos das relações sociais. 

  Mas a concepção do mercado como instituição não é exclusiva dos 

economistas. É também relevante para outras ciências, como a história, a antropologia 

e o direito.  

  A partir dessa constatação, é possível concluir, com FERRARESE, que 

“existe, portanto, uma correspondência e uma espécie de interpenetração entre o 

mercado como ‘local’ e o mercado como ‘instituição’: em ambos os casos há a idéia 

de uma definição, de uma circunscrição. A ‘instituição’ é uma espécie de área social 

circunscrita e definida por regras e o ‘local’ é o espaço dentro do qual aquelas regras 

governam.”29

  Concretamente, o mercado se expressa especialmente na maneira como 

se organizam as transações econômicas realizadas em determinado universo pelos 

consumidores e fornecedores, assim como pelo Estado. Oferta e procura, em regra, 

                                              
27 STANLAKE, George Frederik. Introdução à Economia, cit., p. 235. 
28 PINDYCK, Robert S.; RUBINFELD, Daniel L. Microeconomia. São Paulo: Makron Books, 1994, 
p. 13. 
29 Texto original: “Vi è dunque uma corrispondenza ed uma sorta di intercambiabilità tra il mercato 
come ‘luogo’ ed il mercato come ‘istituzione’: in entrambi i casi vi è l’idea di uma definizione, di uma 
circoscrizione, L’istituzione è uma sorta do area sociale circoscrritta e definita da regole ed il luogo è 
lo spazio entro il quale quelle regole governano”. Diritto e mercato..., cit., p. 19. 
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agem em direção oposta no mercado. O Estado interfere nessa relação de maneira 

determinante, visando atingir suas finalidades últimas. 

  Essa concepção é usual para a Microeconomia e permite inferir que da 

interação desses elementos decorre a força geradora do sistema de preços que irá 

orientar a economia a aumentar ou diminuir a produção.  

  O ponto de equilíbrio no mercado seria teoricamente alcançado quando, 

sob um determinado preço, as quantidades de bens e serviços ofertados fosse igual à 

procura, sem necessidade de regulação externa.30  

  Ocorre que oferta e procura interagem de modos variados, inclusive sob 

a influência do Poder Público, produzindo resultados distintos em cada mercado 

determinado. As mais diversas configurações podem ser vislumbradas em decorrência 

da interação dos agentes em diferentes circunstâncias.  

  Mas é possível identificar determinadas características comuns que 

permitem classificar as diferentes estruturas de mercado. É usual recorrer aos 

modelos31, como método de investigação dos fenômenos econômicos. 

  E uma análise desse tipo leva à constatação da capacidade que os agentes 

do mercado (vendedores de um lado e compradores de outro) possuem para influenciar 

no preço. A partir dessa capacidade de influência no preço é possível obter a 

classificação dos mercados de acordo com as suas estruturas. 

  Nos extremos estão a concorrência perfeita e o monopólio absoluto (ou 

puro). Entre esses dois pólos identifica-se uma extensa faixa que se poderia denominar 

genericamente de concorrência imperfeita, em que atuam outras formas de estruturas 

de mercado, de acordo com o grau de concentração de poder econômico existente.  

                                              
30 Essa situação corresponde à noção de concorrência perfeita (ou “mercado ideal”), que será estudada 
no item 2.6.3 adiante. 
31 Um modelo é representação simplificada da realidade “que permite ao economista concentrar-se nas 
características essenciais da realidade econômica que procura compreender.” (VARIAN, Hal R. 
Microeconomia..., cit., p. 1). 
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  São essas formas de estrutura que se pretende aqui enfocar, com ênfase 

para as manifestações de monopólio, em especial o monopólio natural de origem 

estatal.  

  Busca-se analisar a forma como o Estado brasileiro atual, baseado em um 

modelo de Estado Regulador (freqüentemente identificado como um Estado de feição 

neoliberal), intervém nos mercados monopolizados com o escopo de implementar um 

regime de concorrência – já que esse regime passou a ser visto, desde a derrocada do, 

assim chamado, Estado de Bem-Estar, como condição indispensável para assegurar o 

funcionamento eficiente do mercado: eficiente tanto no que se refere à produção e à 

melhor alocação de recursos, como no aspecto da melhor distribuição de riquezas. 

  É o que explica LEILA CUÉLLAR ao revelar que “o modelo econômico 

brasileiro é do tipo capitalista, fundado na livre iniciativa, mas com previsão da 

possibilidade de intervenção do estado na economia.”32 Essa liberdade de iniciativa – 

que, evidentemente, não é irrestrita – pressupõe liberdade de acesso ao mercado, o 

exercício da generalidade das atividades econômicas sem prévia autorização, bem 

como a subsidiariedade da exploração das atividades econômicas pelo Estado. Nesse 

modelo, continua a autora, o que se protege é a livre concorrência, que pressupõe a 

autorização para os agentes econômicos ingressarem no mercado e agirem livremente 

na conquista da clientela, assim como a liberdade dos consumidores escolherem os 

produtos e serviços que são ofertados. Mas, sempre, com a possibilidade de o Estado 

intervir para impor limites à atuação individual e reprimir condutas tendentes a 

dificultar ou eliminar a concorrência.33

  Como afirma CALIXTO SALOMÃO FILHO, a competição é o valor 

fundamental a ser perseguido pela regulação, ou ainda, um valor mínimo a ser buscado 

nos setores da economia em que seja “possível atribuir a agentes econômicos privados 

a iniciativa econômica. Mínimo porque é o único a permitir o conhecimento, a 

                                              
32 Abuso de Posição Dominante no Direito de Concorrência Brasileiro. In: Estudos de Direito 
Econômico. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 35. 
33 Idem, p. 36. 
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avaliação crítica – por consumidores e concorrentes –, dos demais valores que deve a 

regulação perseguir”.34  

  De fato, somente um mercado em que predomine a concorrência35 

possibilita a transmissão de informação e a existência de efetiva liberdade de escolha, 

requisitos fundamentais para garantir a adoção das melhores opções existentes.  

  A concorrência permite que os agentes econômicos experimentem os 

incentivos necessários para o aumento da eficiência, que se traduzem basicamente em 

produtos ou serviços melhores, preços menores, bem como na busca de um processo 

eficaz de inovação.36

  Enfim, “a concorrência e não o mercado é o valor institucional a ser 

protegido. A possibilidade de escolha tem um valor social, que não pode ser negado, 

devendo ser necessariamente reconhecido pelo Direito. O mercado, por outro lado, 

não necessariamente leva a esse resultado. É aí que o Estado deve intervir, 

garantindo a primeira e não o segundo”.37  

  Não há alternativa senão concordar com o autor. De fato parece ser 

mesmo esse o objetivo a ser almejado pelo Estado Regulador: garantir a 

                                              
34 Regulação da Atividade Econômica: princípios e fundamentos jurídicos. São Paulo: Malheiros, 
2001, p. 34. 
35 LEILA CUÉLLAR, esclarece que a “concorrência é a situação na qual se encontram, atual ou 
potencialmente, dois ou mais empresários que, operando no mesmo âmbito de mercado, oferecem 
bens e serviços suscetíveis de satisfazer, ainda que com meios distintos, a mesma necessidade, e, por 
conseguinte, encontram-se em uma situação de conflito de interesses em relação à clientela.” (Abuso 
de Posição Dominante..., cit., p. 32). GEORGE FREDERIK STANLAKE ensina que “A rivalidade 
económica ou concorrência é outra característica essencial de uma economia de livre empresa. A 
concorrência, tal como os economistas a vêem, é essencialmente concorrência através de preços. O 
modelo da economia de mercado pressupõe uma situação em que, no mercado de cada bem, existe um 
grande número de compradores e vendedores. Cada comprador e cada vendedor representa apenas 
uma parcela insignificante da indústria e, por isso, não exerce qualquer influência sobre a procura ou 
sobre a oferta do mercado. É a acção da procura total e da oferta total que determina os preços no 
mercado, e cada participante, comprador ou vendedor, tem que tomar este preço como um dado, 
porque ele escapa à sua influência ou ao seu controlo. Teoricamente, pelo menos, a concorrência é o 
mecanismo regulador do capitalismo.” (Introdução à Economia, cit., p. 30).  
36 Ver FARACO, Alexandre Ditzel. Regulação e Direito Concorrencial..., cit., p. 37. 
37 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da Atividade Econômica, cit., p. 38. 
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concorrência38, como instrumento para obtenção dos valores coletivos essenciais, 

assim eleitos pelo Estado, a fim de afastar a concentração nociva de poder econômico 

ou, quando menos, a fim de repartir os ganhos de escala produzidos com o 

consumidor, bem como vedar que o processo de interação econômica traduza-se em 

processo de exclusão social.39

  Esse assunto – incluindo as razões, a origem e os objetivos do Estado 

Regulador – será analisado de forma mais completa adiante, em capítulo específico.  

 

2.4 O mercado enquanto cenário real 

  Entende-se que o mercado – enquanto conjunto de instituições que 

permitem a interação espontânea entre oferta e procura para determinar o preço dos 

bens e serviços escassos – sempre existiu (mesmo que de forma muito rudimentar) e 

sempre existirá.  

  É perfeitamente aceitável que o mercado exista até mesmo dentro de 

sistemas baseados na autoridade, em que o Estado controla as decisões econômicas 

fundamentais. Isso porque, em última instância, as trocas continuadas de produtos 

básicos para a sobrevivência humana é necessária e impossível de eliminar.  

  Reputa-se, juntamente com FÁBIO NUSDEO, que o mercado enquanto 

troca “é instintivo no homem e nas sociedades”. Outra coisa, porém, é o mercado 

enquanto sistema (sistema econômico capitalista), “porque aí se faz repousar sob ele 

todo o intrincado processo de coordenação e de controle das atividades 

econômicas”.40

                                              
38 O que inclui não apenas promover a efetiva concorrência entre os agentes no mercado, mas 
promover a simulação de efeitos equivalentes aos de uma situação de concorrência, quando esta não 
for possível ou for insuficiente para alcançar os objetivos almejados pelo Estado. 
39 É essa a idéia traduzida por MARIA JOÃO PEREIRA ROLIM ao destacar, com base na 
jurisprudência do Tribunal das Comunidades Européias (Acórdão Metro-Sabba), a noção de 
“concorrência-instrumento”: “A concorrência como fundamento da ordem econômica somente se 
justifica à medida que trouxer benefícios para o consumidor e servir como um valor-meio, ou seja, um 
instrumento de realização de uma política econômica, cujo escopo principal seja o de estimular todos 
os agentes econômicos a participarem do desenvolvimento do País como um todo.” (Direito 
Econômico da Energia Elétrica. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 206). 
40 Curso de Economia..., cit., p. 121. 
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  A implantação concreta desse sistema derivou de um processo histórico 

complexo, norteado pela ideologia liberal dos séculos XVIII e XIX que se contrapunha 

ao Antigo Regime – isto é, ao absolutismo real, ao poder eclesiástico, aos privilégios 

das ordens feudais, à submissão da atividade econômica aos interesses da nobreza e do 

rei, à ausência de liberdade ou de quaisquer direitos que pudessem ser opostos ao rei 

pela classe servil. 

  Esse processo histórico foi permeado por uma série de fatores, tais como 

os avanços tecnológicos, as descobertas científicas, o racionalismo, as novas 

concepções cristãs pregadas pelos protestantes, os ideais de liberdade, enfim, da nova 

forma que se propôs para organizar o Estado e entender o homem como senhor do seu 

destino, capaz de realizar suas opções com base em uma visão científica do mundo. 

  Todos esses fatores interagiram de alguma forma e em algum momento, 

e redundaram na implementação, através da Constituição Americana de 1787 e da 

Revolução Francesa de 1789 (seguidas pela independência dos demais países 

americanos e das reformas pelo resto da Europa), do sistema econômico baseado na 

autonomia, que, em maior ou menor grau, assimilava as características mais 

importantes do modelo puro. 

  Não se nega que o sistema capitalista, da forma como se desenvolveu 

desde seus primórdios, especialmente na Europa Ocidental e nos Estados Unidos da 

América, trouxe consigo uma série de mazelas que foram logo identificadas e 

contestadas por KARL MARX e seus seguidores.  

  Efetivamente, todo o movimento comunista surgido a partir dos ideais de 

igualdade plantados por MARX constituiu o contraponto à doutrina liberal. E esse 

processo de contestação foi extremamente salutar para o reconhecimento dos direitos 

humanos fundamentais no contexto do moderno Estado democrático de Direito.  
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  Contudo, o ponto de partida que se adota é o de que o sistema capitalista 

é a realidade presente na maioria dos Estados modernos, dentro dos quais, em maior 

ou menor medida, o mercado está presente, mesmo que sob forte intervenção estatal.41

 

2.5 Falhas de mercado 

  Mas o regime de mercado, por si só, não é capaz de gerar um sistema 

equilibrado. A experiência concreta tem demonstrado que a livre iniciativa e a 

concorrência, ao contrário de possibilitarem o equilíbrio entre os agentes do mercado, 

acarretam desigualdade. 

  Daí ser usual, na teoria econômica, o emprego da noção de falhas de 

mercado (ou deficiência de mercado), ou seja, daquelas situações em que o mercado 

opera de forma desequilibrada.42 Essas deficiências, em rigor, representam a situação 

normal de qualquer mercado real e decorrem de fatores comuns em qualquer sociedade 

complexa. 

  O estudo dessas falhas de mercado se faz a partir da noção – idealizada, 

mas nunca praticada – de concorrência perfeita (ver tópico seguinte). De fato, “As 

hipóteses que caracterizam falhas de mercado são formuladas, em geral, a partir da 

referência às condições subjacentes a esse modelo ideal.”43

  Portanto, é com base na idéia paradigmática do mercado atuando em 

regime de concorrência perfeita que se compreendem as deficiências de mercado, que 

podem ser relacionadas em: (i) deficiência na concorrência; (ii) bens coletivos; (iii) 
                                              
41 Lembre-se que nenhum dos modelos acima descritos foi efetivamente implementado na prática: não 
há (nunca houve) sistema baseado na autoridade sem mercado, assim como não há mercado sem 
alguma – mesmo que mínima – intervenção estatal. 
42 No início do século XX, a ocorrência dessas falhas de mercado deu ensejo à primeira “onda 
regulatória” do Estado, com o fim de corrigir ou eliminar esses defeitos. Retratando esse quadro, 
MARÇAL JUSTEN FILHO aponta a ocorrência, na história, de dois momentos regulatórios, ainda 
antes do advento do chamado Estado Regulador: essa “primeira onda”, denominada de regulação 
econômica, que consistia “em uma emulação do mercado, visando a produzir os mesmos efeitos que 
as forças de mercado poderiam gerar”; e a segunda “onda regulatória”, chamada de regulação social, 
que tinha por fim a realização de inúmeros outros fins, de natureza sociopolítica, que iam além das 
preocupações meramente econômicas (O Direito das Agências Reguladoras Independentes, cit., p. 32 
e 38). 
43 ALEXANDRE DITZEL FARACO. Regulação e Direito Concorrencial..., cit., p. 152. 
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externalidades (custos de transação); (iv) assimetrias de informação; e (v) desemprego, 

inflação e desequilíbrio.44

  As deficiências na concorrência ocorrem quando não existe competição 

equilibrada entre os agentes do mercado: quando um agente ou grupo de agentes passa 

a concentrar parcela muito significativa de poder econômico e, valendo-se dessa 

posição privilegiada, atua no sentido de afetar substancialmente o nível da oferta ou da 

demanda e com isso prejudicar – ou mesmo eliminar – a obtenção dos resultados 

positivos que geralmente são esperados da atividade econômica competitiva (e.g. 

redução de preços e aumento da eficiência). As deficiências na concorrência 

coincidem com as situações de monopólio, monopsônio (situação inversa do 

monopólio), bem como com aquelas situações intermediárias, geralmente derivadas de 

acordos escusos entre determinados agentes, visando a prejudicar os concorrentes. 

Essas situações serão estudadas com maior detalhe no tópico seguinte, quando se 

estiver tratando das estruturas de mercado.  

  Os bens coletivos são considerados deficiência de mercado na medida em 

que refletem necessidades básicas, que devem ser aproveitadas por todos os membros 

da coletividade. São bens que não permitem apropriação individual ou privativa, nem 

tampouco a aplicação das regras de mercado como condição de acesso, pois isso 

acarretaria a vedação do acesso por parcela significativa da população (i.e., as pessoas 

menos favorecidas, que não podem pagar o preço pela utilização daquele bem ou 

serviço essencial). São exemplos característicos: o acesso à saúde e à educação.  

  As externalidades (ou custos de transação) coincidem com as hipóteses 

em que o preço de um bem ou serviço não reflete com precisão o seu custo efetivo – 

isto é, quando existem outros custos envolvidos no processo produtivo, além daqueles 

que normalmente integram o preço final. Esses custos de transação possuem efeito 

                                              
44 Este elenco de falhas de mercado foi adotado por MARÇAL JUSTEN FILHO (O Direito das 
Agências Reguladoras Independentes, cit., p. 33), glosando GIANDOMENICO MAJONE (La 
Communauté Européenne: um Etat Regulateur. Paris: Montchrestien, 1996, p. 76). JORGE 
VASCONCELOS propõe lista muito semelhante: insuficiência do abastecimento de bens públicos, 
presença de externalidades, assimetrias informativas, excessivo poder dos monopólios, e risco de 
concorrência excessiva ou destrutiva (O Estado Regulador, cit., p. 168).  
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econômico relevante, mas não são computados para a composição do preço do 

produto. Ao cabo, são arcados por toda a coletividade (ou por um determinado grupo 

de indivíduos) e não pelo consumidor individual do produto. O exemplo comum e 

mais esclarecedor é o da poluição gerada com a produção de determinados bens, tais 

como os pneumáticos, que não podem ser reciclados nem eliminados (sem danos 

embientais graves). O custo de armazenamento dos produtos usados (assim como os 

danos advindos da fabricação do produto) acaba sendo pago por toda a coletividade. 

  Essas externalidades são designadas de negativas, pois refletem a 

transferência, para terceiros, das conseqüências danosas decorrentes da atuação 

econômica de um determinado agente. Conduto, embora o problema real a ser 

enfrentado seja o da externalidade negativa, nada impede que uma externalidade 

apresente um aspecto positivo, “na acepção de que um operador econômico seria 

beneficiado por circunstâncias alheias ao processo produtivo propriamente dito.”45 

Porém, de modo geral “a externalidade revela a insuficiência do processo econômico 

para produzir, de modo imediato, os efeitos reputados como relevantes ou necessários 

à satisfação do interesse comum.”46

  As assimetrias de informação, por sua vez, traduzem o problema da 

desigualdade de conhecimento entre os agentes do mercado. Significa que 

determinados agentes detêm, em função da sua posição no mercado, informações mais 

privilegiadas do que outros acerca dos fatores fundamentais para a tomada de decisões. 

Em regra, os agentes que estão diretamente envolvidos no processo produtivo têm 

acesso a uma gama de informações relevantes (o que maximiza as suas possibilidades 

de escolha e de obtenção de vantagens econômicas) que a grande massa consumidora 

simplesmente desconhece (o que minimiza as suas possibilidades de escolha). Dessa 

forma, as decisões da massa consumidora acabam sendo imperfeitas e inadequadas, ou 

ainda, direcionadas de acordo com a vontade dos agentes detentores da maior gama de 

                                              
45 MARÇAL JUSTEN FILHO. O Direito das Agências Reguladoras Independentes, cit., p. 35. 
46 Idem, p. 35. 
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informações relevantes. Daí a assimetria e a necessidade de intervenção externa para 

garantir a difusão do maior número possível de informações relevantes.47

  Por fim, o desemprego, a inflação e o desequilíbrio também podem ser 

relacionados como deficiências de mercado, à medida que refletem o processo 

dinâmico (e cíclico) do sistema capitalista. É natural que um quadro como este 

(baseado na economia de mercado e na livre iniciativa), além de permitir a acumulação 

de riquezas de forma desigual, comporte períodos de prosperidade e períodos de 

retração econômica. Estes períodos de crise sempre trazem consigo os reflexos 

negativos da inflação e do desemprego, que afetam a maior parte da população, 

deixando de fora uma parcela menor (a que logrou acumular mais riquezas). Trata-se, 

novamente, de fatores negativos que demandam a intervenção externa destinada ao 

restabelecimento do maior nível de equilíbrio possível, bem como para conduzir a 

economia a novos períodos de desenvolvimento. 

 

2.6 Estruturas de mercado 

  As estruturas de mercado consistem em modelos idealizados com o fim 

de possibilitar uma apreensão teórica do modo como um determinado mercado é 

organizado.48 Cada estrutura capta alguns aspectos essenciais da relação existente entre 

oferta e procura em um mercado existente. 

  As estruturas geram “padrões próprios na forma e dinâmica de operação 

dos vários mercados, a ponto de não se poder falar em mercado ou mercados em si ou 

em geral, sem qualificá-los pela sua particular mecânica, no fundo um reflexo das 

estruturas prevalecentes quer no campo da oferta, quer no da procura”.49

  Não existe separação rígida entre diferentes modelos possíveis, até 

porque trata-se de hipóteses teóricas cuja verificação prática é extremamente complexa 
                                              
47 Note-se que a assimetria de informação pode atingir o próprio Estado: “Muitas vezes, a informação 
é tão privilegiada e secreta que o próprio Estado sequer dela tem ciência e deixa de adotar as 
providências adequadas por absoluto desconhecimento.” (MARÇAL JUSTEN FILHO. Idem, p. 36). 
48 Trata-se de modelos utilizados como meio de averiguação do grau de concorrência em mercados 
reais. 
49 NUSDEO, Fábio. Curso de Economia..., cit., p. 262. 
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– rigorosamente, os modelos extremos consistem em abstrações praticamente 

irrealizáveis. Mas é possível identificar com a doutrina cinco modelos principais, quais 

sejam: concorrência perfeita, concorrência imperfeita (ou monopolística), oligopólio (e 

oligopsônio), monopólio (e monopsônio) e monopólio bilateral. 

  Contudo, antes da abordagem específica de cada uma dessas estruturas, 

fazem-se necessárias ainda algumas considerações prévias. 

 

2.6.1 Direito da Concorrência: controle das estruturas e controle das condutas 

  Conforme ensina LEILA CUÉLLAR, “A legislação antitruste é um 

conjunto de regras e instituições cujo objetivo é proteger a concorrência, concebida 

como princípio de base da ordem econômica, declarando ilícitas as práticas e 

contratos que a restringem.”50

  É usual, no Direito antitruste51, a alusão às diferentes espécies de 

controle da concorrência: de um lado, o controle das concentrações econômicas que 

acarretam a eliminação ou mitigação da concorrência e, de outro lado, o controle das 

condutas dos agentes econômicos, que implicam em ofensa à livre iniciativa e 

competição no regime de mercado. O primeiro é controle preventivo52, o segundo, 

repressivo (com definição per se dos ilícitos concorrenciais puníveis).53

                                              
50 Abuso de Posição Dominante..., cit., p. 37. Ainda: “A política antitruste limita o exercício da 
liberdade de concorrência entre empresas, objetivando prevenir a destruição da própria 
concorrência. Procura manter condição de igualdade entre concorrentes e resguardar os interesses 
dos consumidores, mediante a prevenção de delitos e punição dos infratores.” (Idem, p. 37). 
51 O termo antitrust tornou-se usual na década de 1880, nos Estados Unidos da América, em 
substituição ao termo monopoly, para fazer referência às combinações e arranjos restritivos ao 
comércio.” (NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Defesa da Concorrência e Globalização Econômica: o 
controle da concentração de empresas. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 77, nota 5). Em outro artigo, 
anterior, a autora já alertava que “As leis antitruste contêm regras de dois tipos diferentes. Umas 
destinam-se a disciplinar condutas dos agentes no mercado; e outras voltam-se ao controle das 
estruturas dos mercados.” (A Regulação e o Direito da Concorrência: Agências Reguladoras e 
Concorrência. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.) Direito Administrativo Econômico. São Paulo: 
Malheiros, 2000, p. 167). 
52 Vide art. 54 da Lei 8.884/94, que disciplina o controle dos acordos entre concorrentes, funcionando 
como verdadeira “regra da razão”. 
53 Vide arts. 20 e 21 da Lei 8.884/94. O art. 20 contém uma enumeração exaustiva de condutas 
anticoncorrenciais ilícitas. Já o art. 21, traz um rol exemplificativo de condutas abusivas. 
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  Essa diferença tem raiz histórica no direito antitruste norte-americano.54 

O Sherman Act, um dos mais antigos diplomas legais sobre abuso de poder econômico 

(datado de 1890) e que ainda está em vigor, contém apenas punição contra a 

monopolização ou tentativa de monopolização, mas não contra o monopólio em si. Ou 

seja, já à época da sua edição, o diploma não era suficiente para resolver o problema 

do abuso do poder econômico, pois admitia somente a repressão a posteriori dos atos 

abusivos.  

  Esse quadro exigiu a edição do Clayton Act (em 1914), o qual 

estabeleceu um controle preventivo, passando a proibir condutas que poderiam 

caracterizar, no futuro, lesões à concorrência (teoria da incipiency). Conforme ressalta 

MARCOS JURUENA VILLELA SOUTO, “A idéia não foi condenar o tamanho das 

grandes organizações, mas, dentro de condições específicas, conter a criação de 

trustes, cartéis e monopólios antes de sua consumação”.55

  Desde então, o Direito da concorrência passou a ter por escopo tanto a 

coibição de atos de concentração (controle das estruturas de mercado), como o 

controle das práticas ofensivas à concorrência (controle dos comportamentos dos 

agentes).56 Frise-se que existe uma simbiose entre os dois objetivos desse ramo do 

Direito, pois é por meio da sua aplicação simultânea que a proteção da concorrência 

ganha eficácia.57

  No Direito Concorrencial brasileiro, elaborado na forma do norte-

americano, estão presentes esses dois objetivos. É o que ressalta TÉRCIO SAMPAIO 

FERRAZ JUNIOR, quando afirma que o nosso Direito “ocupa-se tanto com a 

                                              
54 Sobre o tema, ver: SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: As Estruturas. 2. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2002, p. 58 e ss; SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo da 
Economia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 258 e ss; e NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Defesa 
da Concorrência e Globalização Econômica..., cit., p. 41 e segs. 
55 Direito Administrativo da Economia, cit., p. 261. 
56 FERRER, Juan de la Cruz. Principios de regulación en la Unión Europea. Madrid: Instituto de 
Estudios Económicos, 2002, pp. 142-145. 
57 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: As Condutas. São Paulo Malheiros, 2003, p. 
18. 
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liberdade quanto com a lealdade, isto é, tanto com a restrição ao número de 

competidores, quanto com os comportamentos considerados desleais.”58

  E são justamente esses dois aspectos do controle da concorrência que 

permitem estabelecer uma diferenciação entre regulação e aplicação do direito 

antitruste, de acordo com a forma de intervenção que se opera.  

  Essa distinção é fornecida por CALIXTO SALOMÃO FILHO, ao 

afirmar que “A atuação do direito antitruste é essencialmente passiva, controlando 

formação de estruturas e sancionando condutas. (...) Já a regulação não pode se 

limitar a tal função. É preciso uma intervenção ativa, que não se restrinja ao controle, 

mas preocupa-se com a verdadeira criação da utilidade pública através da 

regulação.” E finaliza anotando que “A utilidade pública, nos setores reguláveis, 

consiste exatamente na efetiva criação de um sistema de concorrência.”59

  O que importa, pois, é considerar a regulação estatal direcionada para 

aqueles setores de mercado em que as condições estruturais existentes impedem o 

estabelecimento de um regime concorrencial e a aplicação efetiva do direito antitruste. 

 

2.6.2 Poder Econômico 

  O estudo das diferentes estruturas de mercado é feita a partir da análise 

da racionalidade econômica do comportamento dos agentes no mercado. A 

concentração de poder econômico é medida de acordo com a intenção e a capacidade 

(condição) desses agentes controlarem, de forma independente, a atividade econômica 

produtiva, fixando os elementos e as condições formadores do preço, determinando o 

volume de trabalho a ser realizado, ou mesmo impondo-se frente aos concorrentes.60

                                              
58 Abuso de Poder Econômico por Prática de Licitude Duvidosa Amparada Judicialmente. Revista de 
Direito Público da Economia. Belo Horizonte: Fórum, n. 1, jan./fev./mar. de 2003, p. 218. 
59 Regulação da Atividade Econômica..., cit., p. 31. 
60 CUÉLLAR, Leila. Abuso de Posição Dominante..., cit., p. 38. A autora pondera que o poder 
econômico é uma manifestação específica do poder, que na concepção clássica de MAX WEBER, 
consiste “na possibilidade de alguém impor sua vontade sobre o comportamento de outras pessoas”, 
ou ainda, “na capacidade de agir autonomamente.” (Idem, p. 38). 
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  De fato, o poder econômico de uma empresa é formado pela sua 

“capacidade de modificar através de um comportamento deliberado, individual ou 

acordado, as condições ou os resultados da procura e oferta dos bens e serviços de 

maneira a que lhe advenham vantagens extraordinárias”.61

  CALIXTO SALOMÃO FILHO pontua que a definição teoricamente 

mais correta de poder de mercado seria a possibilidade de a empresa escolher entre 

estabelecer grande participação no mercado com menor lucratividade (diminuindo os 

preços), ou manter pequena participação e maior lucratividade (aumento dos preços).62 

Estas seriam, segundo aquele autor, as formas aptas a garantir uma posição de 

hegemonia com relação aos potenciais concorrentes. 

  De maneira mais ampla, porém, não é incorreto afirmar que poder no 

mercado significa a capacidade de exercer influência sobre o mercado, qualquer que 

seja o meio. 

  Mas deve-se ter em conta que praticamente todo agente do mercado 

possui uma parcela de poder econômico, mesmo que seja reduzida à capacidade de 

escolher entre contratar ou não.63

  Porém, o direito da concorrência não se preocupa com essas situações, 

dada a sua carência de relevância para o mercado de modo geral. As situações que o 

direito antitruste busca disciplinar são aquelas em que o poder econômico detido por 

um determinado agente pode influenciar o mercado de forma abrangente. Não põe 

foco, portanto, nos casos em que um agente detém um determinado poder de mercado, 

mas esse poder não é suficiente para afetar outras relações econômicas além daquelas 

                                              
61 MONCADA, Luís S. Cabral de. Direito Econômico. 3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2000, p. 370. 
Sobre o tema, consultar ainda: BRUNA, Sérgio Varella. O Poder Econômico e a Conceituação do 
Abuso em seu Exercício. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997; FORGIONI, Paula A. Os 
Fundamentos do Antitruste. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. 
62 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: As Estruturas, cit., p. 82. 
63 Não se nega que essa capacidade pode ser reduzida à uma hipótese teórica, pois na prática poderá 
equivaler à autonomia de escolher o fracasso, naquelas situações em que não contratar implica a 
inviabilidade da atividade econômica do sujeito.  
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em que o próprio agente está envolvido, ou seja, as situações em que o poder detido 

pelo agente não é capaz de afetar o mercado como um todo. 

 

2.6.3 Concorrência perfeita 

  Tido como modelo ideal para a teoria clássica, a concorrência perfeita 

consiste na estrutura de mercado em que a lei da oferta e da procura opera livremente, 

tendo como conseqüência o predomínio do equilíbrio. Ou seja, trata-se da situação em 

que o preço praticado no mercado decorre naturalmente do equilíbrio entre a 

quantidade de bens ofertados e a quantidade de bens demandados.64

  Em uma situação como essa, os produtores, porque não têm poder de 

influência sobre o preço, reputam-no apenas um dado estabelecido pelas forças do 

mercado.65 Assim, em uma concorrência perfeita, “os produtores tenderão a oferecer 

o máximo de quantidade possível com os seus custos. Irão, portanto, até o ponto em 

que o preço iguale o seu custo marginal, deixando de oferecer os bens quando por 

excesso de oferta o preço de mercado cair abaixo do custo marginal”.66

  Conforme entendimento uníssono da doutrina econômica, é 

indispensável para se caracterizar uma concorrência perfeita a presença de alguns 

requisitos básicos, que podem ser enumerados da seguinte forma: 

a) presença de um grande número de compradores e vendedores interagindo 

(atomização do mercado): de modo que o comportamento isolado de um não 

tenha força para influenciar de forma determinante o comportamento dos 

demais e, tampouco, o preço de mercado; 

b) homogeneidade dos produtos: os produtos devem ser perfeitamente 

substitutivos entre si, de modo a evitar a preferência do consumidor por um 

produto em detrimento de outro; 

                                              
64 Daí porque “Em um mercado integralmente competitivo, um único preço geralmente prevalecerá – 
o preço de mercado”. (PINDYCK, Robert S.; RUBINFELD, Daniel L. Microeconomia, cit., p. 14). 
65 STANLAKE, George Frederik. Introdução à Economia, cit., p. 286. 
66 NUSDEO, Fábio. Curso de Economia..., cit., p. 264. 
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c) pleno acesso pelos agentes às informações relevantes (transparência de 

mercado): significa que os consumidores devem deter conhecimento perfeito 

acerca dos produtos (inclusive acerca da pluralidade de produtos) e preços 

praticados, assim como os produtores devem deter informação perfeita sobre as 

necessidades dos compradores e as atividades dos demais produtores; 

d) plena mobilidade dos agentes: a entrada e saída de empresas no mercado é livre, 

o que permite que as empresas menos eficientes saiam do mercado e as mais 

eficientes ingressem, sempre de acordo com o interesse do agente. 

  Em resumo, em concorrência perfeita “as empresas não podem cobrar 

preços diferentes porque vendem produtos idênticos. Cada uma delas e responsável 

por uma parte muito pequena da oferta total e os compradores estão plenamente 

informados acerca do que se passa no mercado”.67

 

2.6.4 Monopólio  

2.6.4.1 Origem da expressão 

  O termo, cuja utilização jurídica provém da common law68, sempre 

esteve relacionado com o exercício de uma atividade empresarial.  

  MODESTO CARVALHOSA lembra que o vocábulo monopólio advém 

de duas palavras gregas: “monos” – só; e “polein” – vender; donde: “vender só”. O 

mesmo autor distingue, assim, o monopólio em sentido estrito (vender só) do 

monopólio em sentido amplo: “uma posição de força dos vendedores em relação aos 

seus compradores, ou vice-versa, em um determinado mercado.”69

                                              
67 STANLAKE, George Frederik. Introdução à Economia, cit., p. 287. 
68 “Na primeira metade do século XVII, a noção do monopoly fixou-se, na Inglaterra, como sendo a 
situação em que ‘um só compra a totalidade de determinado gênero de mercadorias, fixando 
livremente o respectivo preço’. Data de 1624 o Statute of Monopolies, primeira lei de patentes de 
invenção do Ocidente, promulgada por Jaime I da Inglaterra”. (COMPARATO, Fábio Konder. 
Monopólio Público e Domínio Público - Exploração indireta da atividade monopolizada. In: Direito 
Público: Estudos e Pareceres. São Paulo: Saraiva, 1993, pp. 147-148). 
69 Poder Econômico: a fenomenologia – seu disciplinamento jurídico. São Paulo, 1967, p. 30-31; apud 
FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste, cit., p. 268. 
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  Com referência ao contexto norte-americano, é possível afirmar que no 

início o termo indicava a existência de um privilégio legal conferido pelo Estado a um 

particular. Posteriormente, passou a ser utilizado para qualificar o controle exercido 

por um sujeito sobre algo, em decorrência de seu próprio esforço.70

 

2.6.4.2 Caracterização  

  Considera-se como monopólio a situação de mercado em que existe 

apenas uma única empresa atuando no pólo da oferta (um único produtor ou vendedor 

do produto). Coincide, pois, com uma situação de total ausência de concorrência, em 

que um só agente determina o preço a ser praticado no mercado, visando apenas 

maximizar o seu próprio lucro. Em uma situação de monopólio, deixa de existir a 

figura do “preço de mercado”, estabelecido pelo equilíbrio entre os pólos da oferta e 

da demanda. 

  No mercado monopolista, a entrada de outras empresas alteraria a 

estrutura. Ou seja, o monopólio só se mantém se o monopolista for capaz de impedir a 

entrada de concorrentes.  

  Pode-se apontar, contudo, outros fatores que podem concorrer para a 

manutenção do monopólio, tais como: a) a dimensão reduzida do mercado; b) o 

controle das fontes de matérias-primas necessárias à confecção do produto; c) a 

existência de patentes protegidas por lei; ou d) a proteção legal (quando a existência do 

monopólio derivar de opção legislativa). 

 

2.6.4.3 Comportamento do monopolista 

                                              
70 LETWIN, William. Law and Economic Policy in America: the Evolution of the Sherman Antitrust 
Act. Nova York: Random House, 1965, p. 59; apud NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Defesa da 
Concorrência e Globalização Econômica..., cit., p. 76. O autor ressalta, porém, que “o termo teve 
sempre o significado de um poder injustificado, cuja existência é obstáculo à igualdade de 
oportunidades.” (Idem, p. 76). 
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  A fim de alcançar seu objetivo – a maximização do lucro71 – o 

monopolista exerce com toda a amplitude o seu poder econômico no mercado, 

podendo alterar as duas variáveis que caracterizam a oferta e procura: preço e 

quantidade. 

  Conforme aponta HAL R. VARIAN, “Quando há somente uma empresa 

no mercado, é pouco provável que ela considere os preços como dados. Pelo 

contrário, o monopólio reconheceria sua influência sobre o preço de mercado e 

escolheria o nível de preço e de produção que maximizasse seus lucros”.72  

  O monopolista poderá, portanto, reduzir a oferta, criando uma sensação 

de escassez, assim como poderá fixar o preço no maior patamar possível (prática 

discriminatória de preços).73  

 

2.6.4.4 Causas  

  Segue-se com BRESSER PEREIRA, que aponta três principais causas 

para a concentração e centralização do capital numa economia capitalista monopolista:  

a) o financiamento dos grandes bancos de investimento e do Estado (que tendem a 

investir somente em empresas grandes e confiáveis);  

b) as enormes vantagens em termos de custo obtidas com as economias de escala;  

c) a diminuição do risco de sucumbir às incertezas e riscos do mercado, já que 

“reunindo atividades e crescendo, a empresa passa a controlar melhor o 

mercado, e deixa de ser o joguete das forças imprevisíveis desse próprio 

mercado.”74 

 

2.6.4.5 Monopólio de fato e monopólio de direito 

                                              
71 Ressalte-se que a maximização de lucros não é objetivo exclusivo dos monopolistas. Consiste, de 
modo geral, no real escopo de todas as empresas que atuam em um sistema capitalista. 
72 VARIAN, Hal R. Microeconomia..., cit., p. 467. 
73 NUSDEO, Fábio. Curso de Economia..., cit., p. 269. 
74 Economia Brasileira: Uma Introdução Crítica. 3. ed. revista e atualizada. São Paulo: Ed. 34, 1997, 
p. 47-48. 
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  Diferenciam-se monopólio de fato e monopólio de direito.75 O primeiro 

decorre da atuação espontânea de determinado agente privado em um mercado de 

regime capitalista, no qual exerce o seu poder econômico de tal forma a excluir 

completamente a concorrência. Já o segundo decorre de determinação legal. Neste 

caso, o Estado, por opção política, elege determinado setor como exclusivo do Poder 

Público, reputando ilícito o ingresso de terceiros. 

  Dessa diferença decorrem conseqüências jurídicas distintas para um e 

outro caso. O Direito Concorrencial veda e pune o monopólio de fato que se apresente 

ofensivo ao direito de livre iniciativa e concorrência (abusivo, portanto). Já o 

monopólio de direito é desejado e sua violação é que é punida pelo Direito. 

  Em regra, coincidem os conceitos de monopólio de direito e monopólio 

público (ou estatal), que comportam justamente aquelas atividades desempenhadas 

pelo Estado em regime de privilégio. 

  PEDRO GONÇALVES, comentando as características do monopólio das 

telecomunicações, justifica a criação dos monopólios públicos por razões de diversa 

ordem, a saber: a) razões políticas, na medida em que se trate de serviço essencial à 

nação; b) econômicas, para aproveitamento das economias de escala; c) 

administrativas, quando se estiver diante de um serviço público de responsabilidade do 

Estado, destinado à satisfação de necessidades básicas dos cidadãos; d) técnicas, diante 

da necessidade de uma rede única para viabilizar a prestação do serviço (de 

telecomunicações, no caso citado pelo autor); e) e jurídicas, que excluiriam a liberdade 

econômica para o exercício de uma atividade cuja prestação pressupunha a gestão e 

utilização de um bem público (e.g. a rede de telecomunicações).76

 

2.6.4.6 Monopólio e privilégio 

                                              
75 TÁCITO, Caio. Participação da Iniciativa Privada no Transporte de Gás Natural – Monopólio – 
Parecer. Revista Trimestral de Direito Público. São Paulo: Revista dos Tribunais, vol. 11, 1995, p. 77. 
76 Direito das Telecomunicações, cit., p. 30-31. 



ALEXANDRE WAGNER NESTER 37

  Por fim, cabe ressalva acerca da distinção defendida por EROS 

ROBERTO GRAU77 entre privilégio e monopólio: o primeiro refere-se à prestação de 

serviços públicos, enquanto o segundo respeita à atividade econômica em sentido 

estrito. 

  A distinção não é adotada no presente trabalho. Prefere-se uma 

concepção mais ampla acerca da figura do monopólio, tal como acima preconizada, 

para indicar todas as hipóteses em que haja um só prestador da atividade em um dado 

mercado (público ou privado). 

 

2.6.5 Monopólio Natural 

2.6.5.1 Noção preliminar 

  O conceito de monopólio natural relaciona-se com a existência de uma 

atividade econômica cujo desenvolvimento eficiente somente é possível se realizado 

por um único agente, através da utilização de uma infra-estrutura de produção de 

grandes dimensões, cuja duplicação afigura-se economicamente inviável para os 

concorrentes. 

  Para MARÇAL JUSTEN FILHO, essa situação estará presente 

precisamente quando “a natureza da atividade e as circunstâncias a ela inerentes 

tornam economicamente inviável a multiplicação das estruturas empresariais para 

produção e (ou) circulação de bens e serviços”.78

  Ou seja, a situação de monopólio natural decorre das características 

econômicas da atividade. Significa que os custos despendidos para o desenvolvimento 

dessa atividade são menores se uma só empresa a estiver exercendo. Essa situação 

coincide com as chamadas economias de escala79, nas quais o custo unitário médio80 

de produção diminui conforme a produção aumenta. 

                                              
77 A Ordem Econômica na Constituição de 1988, cit., p. 118-119. 
78 O Direito das Agências Reguladoras Independentes, cit., p. 33. 
79 A doutrina econômica define as economias de escala como a queda do custo médio de longo prazo à 
medida que se expande a escala de produção. Assim, “quando um aumento na escala da produção 
provoca um aumento mais que proporcional na produção total, considera-se que a empresa obtém 
economias de escala.” (STANLAKE, George Frederik. Introdução à Economia, cit., p. 105). 
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  Existirá um monopólio natural, portanto, quando a atividade estiver 

vinculada a uma complexa infra-estrutura – equipamentos ou mesmo recursos naturais, 

que podem ou não estar organizados em rede – cuja multiplicação seja inviável. Em 

razão dos custos envolvidos, ou mesmo das características técnicas da atividade, a 

única forma eficiente de desenvolvê-la para atender a demanda do mercado consiste na 

utilização da infra-estrutura por uma única empresa. 

 

2.6.5.2 A visão de RICHARD A. POSNER 

  É interessante considerar a posição de RICHARD A. POSNER sobre o 

tema. Da obra específica do autor, escrita no final da década de sessenta, é possível 

extrair a seguinte definição: “Se a totalidade da demanda em um mercado relevante 

pode ser satisfeita a menor custo por uma empresa em vez de duas ou mais, o mercado 

constitui um monopólio natural, seja qual for o exato número de empresas nele 

existentes”.81

  Para POSNER, portanto, o vocábulo monopólio natural não se refere 

exatamente ao número de fornecedores um determinado mercado82, mas sim à relação 

entre demanda e tecnologia de fornecimento. Ou seja, se essa tecnologia for capaz de 

propiciar o suprimento de toda a demanda por um só agente, pelo mesmo preço, o 

mercado será considerado um monopólio natural, detido por aquele agente.  

  E mais, se naquele mercado, em determinado momento, houver duas ou 

mais empresas fornecedoras, essas estarão condicionadas a se reduzir a uma só, seja 

                                                                                                                                             
80 O custo unitário médio se obtém através da divisão do custo total pelo número de unidades 
produzidas. GEORGE FREDERIK STANLAKE concorda ao afirmar que “O custo médio (ou custo 
por unidade) é igual ao quociente Custos Totais/Volume de Produção. Quando a quantidade é 
pequena, o custo médio é elevado, porque os custos fixos são distribuídos por um pequeno número de 
unidades produzidas. À medida que a produção aumenta, o custo médio tende a decrescer, pois cada 
unidade ‘suporta’ uma fração mais pequena do custo fixo.” (Introdução à Economia, cit., p. 99). 
81 Do original: “If the entire demand within a relevant market can be satisfied at lowest cost by one 
firm rather than by two or more, the market is a natural monopoly, whatever the actual number of 
firms in it”. (Natural Monopoly and Its Regulation. Washington: Cato Institute, 2001, p. 1). 
82 A noção de “um só agente no Mercado” importa apenas para a definição de monopólio: “A firm that 
is the only seller of a product or service having no close substitutes is said to enjoy a monopoly.” 
(Idem, p. 1). 
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através de uniões e fusões, seja através da falência das que se revelarem mais fracas. 

Caso contrário, o mercado consumirá mais recursos do que o necessário para atender à 

demanda existente. Será, portanto, um mercado menos eficiente. 

  Desse modo, POSNER ressalta que a concorrência “não será um 

mecanismo regulatório viável sob as condições de monopólio natural”.83 Ou seja, a 

competição revela-se inadequada nesse tipo de mercado, sendo que a solução estará no 

controle direto sobre a atuação do monopolista (controle sobre o lucro, taxas 

específicas, qualidade do serviço etc.) como meio de assegurar uma performance 

satisfatória (que esteja de acordo com o bem-estar da sociedade).  

 

2.6.5.3 As causas do monopólio natural de acordo com KENNETH E. TRAIN 

  Uma visão bem mais atual, que auxilia a compreensão dos fatores que 

dão causa a um monopólio natural, pode ser extraída da obra de KENNETH E. 

TRAIN.84

  Esse autor esclarece que um monopólio natural se desenvolve a partir de 

duas fontes: economias de escala e economias de escopo.  

  O primeiro caso, portanto, remete à noção (já explicitada) de economia 

de escala, que existe quando “o custo médio de produção decresce na medida em que 

o volume de produção aumenta.”85 86  

                                              
83 Do original: “Competition is thus not a viable regulatory mechanism under conditions of natural 
monopoly.” (Idem, p. 1).  
84 Optimal Regulation: economic theory of natural monopoly. Cambridge and London: The MIT Press, 
1991. 
85 Do original: “Economies of scale exist when the average cost of production decreases as output 
expands.” (Optimal Regulation…, cit., p. 5). 
86 Nesse ponto, o autor faz uma importante ressalva que se reproduz: “É necessária uma distinção 
entre economias de escala ‘pecuniárias’ e ‘não-pecuniárias’. Uma grande empresa pode 
freqüentemente negociar com seus fornecedores para obter preços menores para insumos que seriam 
cobrados se a empresa fosse menor. O custo médio, portanto, decresce na medida em que o tamanho 
(i.e., a produção) da empresa aumenta. Contudo, a redução no custo médio representa simplesmente 
a transferência de renda dos fornecedores para a empresa, tanto que o custo total para a sociedade 
(incluindo tanto a empresa como os fornecedores) não é afetado. Reduções nos custos médios que 
refletem apenas transferências são chamadas de pecuniárias, enquanto aquelas que representam uma 
redução real nos recursos usados por unidade de produção são chamadas não-pecuniárias. A partir 
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  Já o segundo fator que pode acarretar uma situação de monopólio natural 

coincide com a economia de escopo, que existirá sempre que uma determinada 

quantidade de um ou mais bens puder ser produzida por uma só empresa a um custo 

total inferior àquele que existiria se cada um desses bens fosse produzido 

separadamente.87 Essa situação, portanto, ocorrerá quando mais de um bem está sendo 

produzido. Nesse caso, o compartilhamento de determinados equipamentos e 

estruturas acarreta a produção desses bens a um custo inferior àquele que existiria se 

os mesmos fossem produzidos separadamente, por duas empresas diferentes.  

  Em conclusão, KENNETH TRAIN explica que economias de alcance 

podem existir com ou sem economias de escala e vice-versa. Como exemplo, afirma 

ser possível que equipamentos conjuntos possam ser usados na produção de dois bens, 

ainda que, expandindo a produção de ambos, aumente os custos mais do que 

proporcionalmente.88 Assim, a efetiva existência de um monopólio natural dependerá 

da situação de custo global, considerando tanto as economias ou deseconomias de 

alcance, como de escala. 

  Ressalte-se, porém, que a diferença entre economias de escala e 

economias de escopo, embora valha para efeito de compreensão das situações de 

monopólio natural, não apresenta maior relevância para o presente estudo. Aqui, como 

já foi colocado, o foco será direcionado para aquelas situações em que determinadas 

infra-estruturas, caracterizadas como monopólios naturais, foram historicamente 

estabelecidas (em determinados mercados coincidentes com os serviços públicos 

tradicionais) e, agora, passam para um regime diverso, em que a concorrência se faz 

necessária a fim de alcançar os melhores resultados tanto em termos de eficiência 

econômica, como em termos de melhor satisfação das necessidades coletivas 

                                                                                                                                             
de uma perspectiva social, somente economias não-pecuniárias são relevantes.” (Optimal 
Regulation…, cit., p. 6, tradução livre do original).  
87 “Economies of scope are said to exist if a given quantity of each of two or more goods can be 
produced by one firm at a lower total cost than if each good were produced separately by different 
firms.” (Optimal Regulation…, cit., p. 8). 
88 Optimal Regulation…, cit., p. 11. 
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envolvidas. Esses casos geralmente (embora não necessariamente) retratam situações 

de economias de escala. 

 

2.6.5.4 Monopólio natural e concorrência 

  Diante de uma situação de monopólio natural, a concorrência pode até 

ser possível, sob o ponto de vista fático-material, mas é economicamente impossível 

diante dos custos envolvidos com a duplicação da infra-estrutura essencial ao 

desempenho da atividade.89

  São vários os exemplos em que esse quadro se revela, tais como as redes 

de telefonia fixa, transmissão e distribuição de energia elétrica, adução e distribuição 

de água, coleta de esgotos, transporte de gás canalizado, linhas de transporte 

ferroviário, rodovias, aeroportos, dentre outros. 

  Como visto, sob o ponto de vista econômico, o monopólio natural 

implica no desempenho de uma atividade na qual os custos fixos90 de produção são 

exageradamente elevados se comparados aos custos variáveis91 (e isso ocorre 

justamente em função da existência da rede de infra-estrutura de grandes proporções 

necessária à prestação da atividade).  

  Assim, os custos para o detentor da infra-estrutura tornam-se 

decrescentes na medida em que a produção da atividade aumenta (fazendo diminuir, 

por conseqüência, o custo médio de produção); e decrescem até atingir a totalidade da 

produção do mercado respectivo (inviabilizando a livre concorrência). 

  A grande vantagem (sob a óptica econômica), portanto, está na economia 

de grande escala praticada pelo detentor da rede: quando maior a produção por uma 

                                              
89 Ver também: MARQUES NETO, Floriano Azevedo. A Nova Regulação Estatal e as Agências 
Reguladoras. In: Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 72. 
90 Custos fixos são os “que permanecem inalterados independentemente do grau de ocupação da 
capacidade da empresa. São custos originados pela própria existência da empresa, sem levar-se em 
conta se está produzindo ou não (aluguéis, juros, instalações etc.).” (SANDRONI, Paulo. Dicionário 
de Economia do Século XXI, cit., p. 218). 
91 Custos variáveis correspondem à “Parte do custo total que varia conforme o grau de ocupação da 
capacidade produtiva da empresa: por exemplo, custos com matérias-primas, salários por produção e 
outros.” (SANDRONI, Paulo. Dicionário de Economia do Século XXI, cit., p. 219). 
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única empresa, menor o custo unitário médio do produto (qual seja, o custo total 

dividido pelo número de unidades produzidas).  

  Considerando o ganho de escala obtido pelo detentor da rede e a 

inviabilidade econômica de duplicação dessa infra-estrutura, uma situação de 

monopólio natural impossibilita (em princípio) que a atividade seja prestada em 

regime de concorrência. Os custos fixos elevados para os potenciais concorrentes 

(custos estes que coincidem exatamente com o custo de duplicação da infra-estrutura 

material já existente) desautorizariam qualquer iniciativa racional no sentido de 

competir com o monopolista.  

  Em outras palavras, a prevalência dos custos fixos sobre os custos 

variáveis torna impossível a obtenção de economia de escala para os novos 

concorrentes. Daí ser usual a definição dada por GASPAR ARIÑO ORTIZ, segundo a 

qual o monopólio natural coincide com “aquela situação em que uma só empresa pode 

produzir o output desejado a um custo menor do que qualquer combinação de duas ou 

mais empresas”.92

  A prestação do serviço em regime de livre concorrência significaria um 

acréscimo de custo impraticável para os novos entrantes no mercado, pois 

necessitariam instalar infra-estruturas paralelas para competir com o monopolista 

estabelecido. 

 

2.6.5.5 Possíveis ganhos em termos de eficiência 

  O estudo dos monopólios naturais dá ensejo a inúmeros desdobramentos. 

Um enfoque a ser considerado diz respeito ao consumidor do serviço em rede. Embora 

o monopólio natural não seja desejado em função de seus efeitos nocivos 

(efetivamente destrutivos) à concorrência e, por via de conseqüência, aos direitos do 

consumidor, de outra sorte pode produzir melhorias significativas para o consumidor.  

                                              
92 Texto original: “aquella situación em que una sola empresa puede producir el output deseado a 
menor costo que cualquier combinación de dos o más empresas.” (La regulación económica: Teoría y 
práctica de la regulación para la competencia. Buenos Aires: Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 
1996, p. 114). 
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  Em tese, haverá um ganho de eficiência para os consumidores decorrente 

da própria natureza de alguns serviços de rede. Um exemplo são os serviços de 

telefonia: quanto maior e mais completa a rede, maior a utilidade (e a gama de 

serviços) oferecida a cada um dos usuários.  

  De outra parte, o consumidor aproveitaria os retornos crescentes de 

escala proporcionados pela prestação do serviço em rede, na medida em que os custos 

fixos do monopolista natural – reduzidos em função do ganho de escala – sejam 

repassados ao consumidor. Ou seja, a instalação de um regime de livre concorrência 

nesses mercados significaria (em tese) imediato aumento do preço para o consumidor. 

 

2.6.5.6 A questão relevante: utilização simultânea da infra-estrutura 

  Mas a questão fundamental, ao menos para o presente trabalho, reside 

em constatação de outra ordem.  

  Conforme apontado, a instauração de um ambiente concorrencial em um 

setor organizado em monopólio natural é inviável, ao menos em princípio. A 

existência da rede ou da infra-estrutura historicamente constituída, indispensável para 

o desenvolvimento da atividade, acarreta um impasse de difícil – mas não impossível – 

superação. 

  Isso porque o estabelecimento de um regime de concorrência poderá ser 

viabilizado através da utilização simultânea da rede pelos concorrentes. Conforme 

ressalta CALIXTO SALOMÃO FILHO, as redes que se encontram implantadas 

desempenham um papel fundamental, já que “só nelas poderá se desenvolver qualquer 

tipo de concorrência e só através delas o consumidor poderá ser atendido”.93

  Com efeito, diversos setores que tradicionalmente funcionam em sistema 

de monopólio natural passaram recentemente a comportar algum grau de concorrência.  

  E essa possibilidade existe não só pelo crescimento desses mercados, 

mas especialmente em função do avanço tecnológico, que tem propiciado soluções 

práticas destinadas a viabilizar a competição, inclusive através do aproveitamento de 

                                              
93 Regulação da Atividade Econômica…, cit., p. 43. 
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uma mesma rede ou infra-estrutura (mesmo que parcialmente) por duas empresas 

concorrentes, através da doutrina das essential facilities, de modo a se reconhecer, para 

determinados concorrentes, mediante o preenchimento de certos requisitos, o direito 

de acesso àquelas infra-estruturas essenciais já estabelecidas. 

  Ou seja, se é certo que os óbices tecnológicos já foram motivo para a 

criação de um regime de monopólio natural (diante da absoluta impossibilidade 

material de se duplicar a infra-estrutura), é igualmente certo que o avanço tecnológico 

permite, hoje, que se utilize a mesma infra-estrutura (ou parte dela) como base fática 

para um sistema concorrencial. Tal se passa com o setor de telecomunicações, energia 

elétrica e distribuição de hidrocarbonetos, dentre outros. 

  Nesse passo, considerando que a concorrência é, ao menos em princípio, 

inapropriada em tais situações, faz-se necessária a introdução de uma “mão visível” 

que possa direcionar o mercado para alcançar resultados ótimos por meio da via 

concorrencial.  

  A exigência que se faz, portanto, é o estabelecimento de uma intensa 

regulação estatal destinada a garantir o respeito às condições fundamentais do regime 

competitivo entre os concorrentes: seja o detentor da infra-estrutura, seja o novo 

ingressante. 

 

2.6.5.7 Monopólio estrutural 

  Vale ainda considerar a noção de monopólio estrutural, externada por 

ALEXANDRE DITZEL FARACO para explicar aquelas situações de monopólio 

comuns na economia brasileira, derivadas da sua própria formação oligopolista.  

  De acordo com esse autor, ao contrário dos monopólios naturais, 

observados geralmente naqueles setores tradicionalmente reservados aos serviços 

públicos, o monopólio estrutural ocorre quando a situação de monopólio “decorre não 

de características inerentes (‘naturais’) à atividade econômica, mas de condições 

estruturais existentes na economia brasileira”.94  

                                              
94 Regulação e Direito Concorrencial..., cit., p. 158. 
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  Também nesse caso, vale a lógica de que a atuação regulatória do Estado 

“é necessária diante da inexistência de um ambiente concorrencial capaz de impor 

limites ao exercício do poder econômico”95, especialmente para o fim de garantir a 

prática de preços razoáveis (que não sejam excessivos aos consumidores, mas que 

bastem para garantir remuneração adequada aos produtores). 

 

2.6.6 Outras estruturas de mercado 

  Conforme ressaltado, os modelos paradigmáticos da concorrência 

perfeita e do monopólio absoluto são abstratos, geralmente prestando-se aos fins 

didáticos e laboratoriais. Não seria exagero afirmar a inexistência de monopólio 

absoluto (ao menos nos dias atuais), nem a inexistência de concorrência perfeita. 

  Empiricamente, portanto, o que se tem é uma faixa cinzenta entre os dois 

modelos paradigma, em que se admite um sem-número de situações que mesclam 

aspectos de um regime concorrencial e do regime de monopólio.96  

  Evidenciam-se inúmeros graus de concentração de poder econômico no 

mercado e outras tantas hipóteses de sistemas mais ou menos concorrenciais. Admite-

se que “o poder de monopólio não existe apenas em situações extremas: há um 

contínuo de situações de estrutura de mercado, sendo necessário definir a partir de 

que ponto se justifica (ou não) a regulação.”97

  Ou seja, na maior parte dos casos sempre é impossível atingir um grau de 

concorrência sequer próximo da concorrência perfeita, como preceituavam os 

                                              
95 Idem, p. 158. 
96 HAL R. VARIAN explica-o afirmando que “Na verdade, a maioria das indústrias encontra-se em 
algum ponto entre esses dois extremos. Se um posto de gasolina de uma cidadezinha elevar preço da 
gasolina que vende e perder a maioria de seus fregueses, é razoável supor que essa empresa terá de 
agir como uma empresa competitiva. Se um restaurante da mesma cidade aumentar os preços e 
perder apenas alguns clientes, será razoável pensar que essa casa comercial tem algum grau de poder 
de monopólio.” (Microeconomia..., cit., p. 470). 
97 LEITE, António Nogueira. Funcionamento dos Mercados e Regulação, cit., p. 141.  
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economistas clássicos. Daí falar-se em concorrência efetiva, eficaz, operacionalizável 

ou praticável.98  

  Aceita-se (até mesmo se deseja, em determinadas situações) a 

concentração de poder no mercado (ou algum grau de concentração). O essencial, pois, 

não é a existência de várias empresas no mercado, mas sim o comportamento por estas 

adotado e a instauração e preservação da concorrência possível.99

  Nesse contexto, exige-se do Estado um menor ou maior grau de 

intensidade de regulação, conforme se trate de um regime mais ou menos 

concorrencial. 

  De fato, “o propósito dos poderes públicos não é a reposição artificial 

de um modelo de concorrência perfeita, totalmente defasada perante as 

características estruturais do mercado actual, devendo contentar-se com dimensões 

mais modestas; o que se pretende, como já se disse, é que a concorrência seja 

efectiva, ‘workable’, medindo-se pela presença de um número elevado de alternativas 

viáveis que garantam liberdade de escolha”.100

 

2.6.6.1 Concorrência imperfeita (concorrência monopolista) 

  Esse modelo, assim como a concorrência perfeita, caracteriza-se pela 

pluralidade de compradores e vendedores e pela prevalência da idéia de ausência de 

barreiras à entrada e saída de concorrentes. Entretanto, faltam-lhe os demais requisitos 

caracterizadores do outro modelo.  

  Na concorrência imperfeita, as empresas disponibilizam produtos que, 

embora sejam substitutivos próximos, são suficientemente diferenciados para alterar a 

preferência dos consumidores por um ou outro. Não existe, pois, a homogeneidade dos 

produtos. 

                                              
98 As expressões derivam do termo workable competition, oriundo do Direito norte-americano (VAZ, 
Isabel. Direito Econômico da Concorrência. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 44). 
99 SANTOS, Antônio Carlos dos; GONÇALVES, Maria Eduarda; MARQUES, Maria Manuel Leitão. 
Direito Econômico. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2001, p. 251. 
100 MONCADA, Luís S. Cabral de. Direito Econômico, cit., p. 371. 
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  A diferenciação dos produtos de um mesmo gênero pode decorrer de 

características físicas (composição, potência, resistência, design etc.), pela embalagem, 

pelo esquema de divulgação (propaganda), pela existência ou não de garantia e/ou 

manutenção. 

  Também é ausente a transparência do mercado. Não existe completude 

ou perfeição das informações detidas, seja pelos produtores (acerca dos 

comportamentos dos consumidores e dos demais concorrentes), seja pelos 

consumidores (acerca dos produtos oferecidos e dos preços). 

  Em razão dessas características, no mercado de concorrência imperfeita 

cada empresa detém uma parcela determinada de poder sobre a fixação dos preços.  

  O mercado mostra-se “compartimentado, de sorte que em cada um 

desses compartimentos será possível sentir-se o peso ou a importância de um ou de 

alguns operadores”.101 E, considerando a possibilidade de que em cada um desses 

compartimentos os produtores possuam uma posição muito próxima à de um 

monopolista, a possibilidade competitiva dentro de um segmento torna-se muito 

remota (daí falar-se em concorrência monopolística). 

  A existência de diferenciação de produtos permite que os consumidores 

alterem sua conduta a fim de evitar os preços demasiadamente elevados (ou mesmo 

em função de preferências pessoais por um determinado produto).  

  Essa possibilidade de escolha acaba por reduzir (ou calibrar) o poder 

detido por cada um dos produtores, tornando a concorrência extremamente selvagem, 

onde a indústria publicitária tem vasto campo de ação, no objetivo de cativar os 

consumidores através da diferenciação (no mais das vezes artificial) dos produtos. 

Trata-se, enfim, de um modelo muito mais realista. 

 

2.6.6.2 Oligopólio 

  Esta estrutura de mercado atualmente prevalece no mundo ocidental – ao 

menos nos setores mais relevantes da economia. Caracteriza-se pela existência de um 

                                              
101 NUSDEO, Fábio. Curso de Economia..., cit., p. 265. 
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número reduzido de produtores muito fortes, oferecendo produtos que são 

substitutivos próximos entre si.102 Ou seja, existe diferenciação dos produtos, mas esta 

pode variar de grau, aproximando-se, por vezes, da homogeneidade característica da 

concorrência perfeita.  

  Mas a tônica do modelo reside no número plural (mas reduzido) de 

produtores e na interdependência de suas decisões. Os agentes estão ligados entre si de 

tal modo que a decisão de um a respeito de preço ou quantidade interfere 

determinantemente no comportamento do outro.103

  Por essa razão, é comum que as empresas oligopolistas unam-se para agir 

em conjunto para a obtenção do seu objetivo comum (maximização do próprio lucro) 

através de estratégias combinadas, mesmo que tacitamente. Porém, é igualmente usual 

que, em situações críticas – quando haja acirramento na competição ou desencontro de 

opinião acerca de determinado aspecto –, os oligopolistas afastem-se radicalmente 

para praticar a competição predatória. Destaque-se que as disputas ocorrem “não tanto 

nos preços, mas sim na qualidade – real ou imaginária – dos produtos, por meio de 

novos modelos, melhores no acabamento e na apresentação, aumento de tempo de 

garantia, promoções, brindes, campanhas publicitárias e outros expedientes”.104

 

2.6.6.3 Monopsônio e oligopsônio 

  Esses modelos retratam o inverso do monopólio e do oligopólio, ou seja, 

derivam do poder de mercado detido pelo consumidor que detém posição privilegiada. 

  No monopsônio, existe um único consumidor em condições de adquirir o 

produto que é fornecido por um número elevado de produtores/fornecedores. A 

tendência do monopsonista é utilizar o seu poder de barganha para obter o melhor 

ganho no momento de adquirir o produto. Uma das práticas possíveis consiste em 
                                              
102 São exemplos, dentre outros, os setores automobilístico, de cigarros, de pneus, de produtos 
eletroeletrônicos. 
103 Daí ser corrente a aplicação da Teoria dos Jogos aos oligopólios, segundo a qual o comportamento 
de um jogador (oligopolista) é fortemente influenciado pelo dos demais. Sobre a teoria dos jogos, ver: 
VARIAN, Hal R. Microeconomia..., cit., p. 535. 
104 NUSDEO, Fábio. Curso de Economia..., cit., p. 267. 
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retardar o momento da compra para forçar a queda do preço praticado por um dos 

fornecedores. 

  Já o oligopsônio significa a presença de poucos compradores que 

dominam um mercado de muitos produtores/fornecedores atomizados. Os expedientes 

de que se valem os oligopsonistas assemelham-se com aqueles utilizados pelo 

monopsonistas para obter o menor preço possível. 

 

2.6.6.4 Monopólio bilateral 

  Consiste no modelo abstrato em que se confrontam um monopolista e um 

monopsonista, cada qual a exigir a aplicação de um preço que lhe pareça adequado, 

mas que certamente será inverso ao do outro. 

  Em tais situações, a negociação recíproca seria o meio viável para atingir 

o equilíbrio entre os interesses naturalmente opostos, definindo-se o preço a ser 

praticado. O poder de barganha detido por cada um dos agentes faria toda a diferença 

no momento da entabulação do acordo. 

 

2.7 Posição dominante e abuso da posição dominante 

  A doutrina antitruste, de modo geral, define a posição dominante como o 

poder econômico que permite ao seu detentor atuar de forma independente e com 

indiferença relativamente à existência ou ao comportamento dos demais agentes do 

mercado relevante.105_106  

  Conforme ressalta PAULA A. FORGIONI, no Direito da Concorrência é 

usual tomar o poder econômico detido pelo sujeito que se encontra em situação de 

                                              
105 Vem definida por LEILA CUÉLLAR da seguinte forma: “Entende-se por posição dominante a 
situação fática que uma ou mais empresas possua(m) em determinado mercado relevante, permitindo 
– que atue(m) independentemente, sem ter em conta as outras empresas, e – que influencie(m) o 
comportamento das demais e/ou dos consumidores.” (Abuso de Posição Dominante..., cit., p. 41). 
106 Não se ignora que a afirmação da posição dominante depende da prévia delimitação de um mercado 
relevante, com a perfeita demarcação das suas fronteiras, dentro das quais se identificará o poder 
econômico dos agentes em questão. Contudo, por razão de opção metodológica, a definição de 
mercado relevante será realizada no item subseqüente ao presente. 
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posição dominante como uma potestas, isto é, uma espécie de supremacia que o 

sujeito exerce sobre os demais agentes do mercado.107

  Um conceito semelhante, com respaldo na jurisprudência comunitária, é 

dado por JOSÉ PAULO FERNANDES MARIANO PEGO, para quem “a posição 

dominante é aquela que confere à empresa a possibilidade de decidir isoladamente a 

sua linha de actuação. Nos acórdãos United Brands, Hoffmann-La Roche e Michelin 

[Casos 27/76, 85/76 e 322/81, julgados pelo Tribunal de Justiça das Comunidades 

Européias], define-se como a posição ‘de poderio económico que a empresa detém, 

dando-lhe a capacidade de obstar a uma concorrência efectiva no mercado, já que lhe 

possibilita uma actuação bastante autónoma face aos seus concorrentes, clientes e 

consumidores’.”108

  A posição dominante pressupõe a concentração de algum poder 

econômico – muito embora se reconheça que nem sempre se vincula ao poder 

econômico, tal como ocorre nos casos em que um agente é detentor de um 

conhecimento tecnológico muito específico, ou mesmo detentor de uma posição 

contratual que lhe confira um privilégio com relação aos demais.109 Porém, não se 

confunde com posição monopolista110, já que é perfeitamente possível que um agente, 

mesmo não sendo o único figurante no mercado, detenha poder econômico suficiente 

(e até mesmo posição dominante) para lhe permitir uma atuação independente e com 

indiferença relativamente aos demais agentes. Não é necessário, portanto, a completa 

ausência de concorrência para que se verifique uma situação de posição dominante. 

  Contudo, tal como destacado por PAULA A. FORGIONI, normalmente 

ocorre que “A empresa que se encontra em posição dominante tende a adotar o 

comportamento típico de um monopolista, aumentando preços, não prezando a 

                                              
107 Os Fundamentos do Antitruste, cit., p. 270. 
108 A Posição Dominante Relativa no Direito da Concorrência. Coimbra: Almedina, 2001, p. 44.  
109 CUÉLLAR, Leila. Abuso de Posição Dominante..., cit, p. 43. 
110 “Posição de domínio não é sinônimo de monopólio nem está diretamente vinculada ,a porcentagem 
de participação de uma empresa no mercado, devendo ser identificada no mundo dos fatos, mediante 
análise da situação concreta que envolve as empresas.” (CUÉLLAR, Leila. Idem, p. 52). 
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qualidade de seu produto ou serviço e ainda impondo a outros agentes econômicos 

práticas que não adotariam, caso houvesse concorrência naquele mercado.”111

  Acerca do abuso de direito, LEILA CUÉLLAR explica que “a situação 

de abuso pressupõe a existência de direito reconhecido pelo ordenamento jurídico 

como legítimo e o uso indevido desse direito.”112 O abuso de posição dominante, 

portanto, pressupõe que esta é permitida (é um direito), mas não o seu abuso. 

  Assim, embora admita que um agente detenha posição dominante, o 

Direito Antitruste – com variantes a depender da política antitruste de cada 

ordenamento – veda o exercício abusivo da posição dominante113, ou seja, a utilização 

dessa posição legítima no mercado (legítima porque é assegurada pelo Direito) de 

forma contrária aos fins a que essa mesma posição legítima se destina. Sob esse 

enfoque, a liberdade de concorrência está acima do direito de deter posição 

dominante.114  

  Note-se que não é necessário que a conduta abusiva concretize resultados 

danosos ao mercado, aos concorrentes, fornecedores ou consumidores. O 

comportamento do sujeito deve ter condições de influenciar o mercado (sob pena de 

descaracterização da própria posição dominante). Contudo, para caracterizar o abuso 

de posição dominante, basta que haja a potencialidade de lesão, independentemente do 

resultado.115  

                                              
111 Os Fundamentos do Antitruste, cit., p. 269. 
112 Abuso de Posição Dominante..., cit., p. 49. 
113 Com foco no direito comunitário, PAUL CRAIG e GRÁINNE DE BÚRCA explicam que “An 
undertaking will only be condemned under Article 82 (formely 86) if it has abused its dominant 
position:  dominance per se is (...) no offense.” (EU LAW: Text, Cases and Materiais. 2. ed. Oxford: 
University Press, 1998, p. 954). 
114 CUÉLLAR, Leila. (Abuso de Posição Dominante..., cit., p. 50). A autora assevera que “Embora a 
detenção de posição dominante seja admitida, o legislador brasileiro atribuiu maior relevância à 
manutenção da liberdade de concorrência, princípio que deve orientar a ordem econômica. Se a 
empresa dominante utilizar sua posição dominante no mercado de forma excessiva, ofendendo 
princípios jurídicos que a lei entende superiores ao direito de deter poder de domínio, como por 
exemplo a concorrência livre, verifica-se o abuso.” (Idem, p. 50). 
115 CUÉLLAR, Leila. Idem, p. 47-48. 
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  Em suma, o Direito não condena a posição dominante em si (e per se), 

nem mesmo o seu exercício, mas sim o abuso no exercício da posição dominante.116 A 

vedação às condutas e estruturas de mercado abusivas, portanto, coincide com os 

objetivos principais do antitruste. Para atingir esse escopo, praticamente todas as 

legislações antitruste contêm regras destinadas a coibir o exercício abusivo do poder 

econômico detido pelos agentes em um determinado mercado relevante.117  

  Assim ocorre nos Estados Unidos da América (Sections 1 e 2 do 

Sherman Act), no âmbito da União Européia (artigo 82 do Tratado da União Européia), 

bem como no Brasil (artigo 20, da Lei 8.884/94).118 As particularidades de cada um 

desses ordenamentos será objeto de apreciação mais detida no âmbito da presente 

dissertação.  

 

2.8 Mercado relevante 

  O poder de mercado de uma empresa, inclusive a identificação da sua 

eventual posição dominante, somente se faz por meio do conceito de mercado 

                                              
116 Essa assertiva, todavia, não afasta o fato de que o direito antitruste busca também evitar a própria 
configuração de posição dominante, com base na premissa de que a sua existência acarreta, cedo ou 
tarde, o abuso. Conforme ressalta MARIA MANUEL LEITÃO MARQUES, o direito da concorrência 
surgiu como uma “resposta assumidamente política para um problema crucial da economia de 
mercado: o do equilíbrio entre por um lado a liberdade de iniciativa privada e respectivos corolários, 
como a liberdade de organização e a autonomia contratual, e por outro lado a necessidade de 
controlo do poder económico privado, de modo a que este não constitua uma ameaça àquela 
liberdade.” (O Acesso aos Mercados não Regulados e o Direito da Concorrência. Revista de Direito 
Público da Economia. Belo Horizonte: Fórum, n. 2, abr./maio/jun. de 2003, p. 309). A autora ainda 
anota que “A maneira como este dilema tem sido resolvido, a favor de uma maior ou menor 
intensidade do controlo sobre o poder econômico provado, constitui uma opção política, mesmo que 
fundamentada em sofisticadas teorias econômicas ou complexas construções jurídicas.” (Idem, p. 
309). 
117 Definido no tópico seguinte. 
118 O § 2º deste dispositivo contém a seguinte definição de posição dominante: “Ocorre posição 
dominante quando uma empresa ou grupo de empresas controla parcela substancial de mercado 
relevante, como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador de um produto, serviço ou 
tecnologia a ele relativa.”  
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relevante. Nem poderia ser diferente, já que a noção de mercado relevante é ainda mais 

abrangente, pois que necessária para a aplicação de qualquer regra antitruste.119

  Com efeito, toda prática vedada pelo direito antitruste deve ser 

considerada tendo em vista o mercado relevante dentro do qual os seus efeitos foram 

observados. Esses efeitos anticoncorrenciais devem ser considerados dentro de um 

espaço geográfico e material delimitado, em que o agente infrator atua. A finalidade da 

noção de mercado relevante, pois, reside justamente na definição exata do espaço 

(geográfico e material) no qual a concorrência se estabelece.120

  O conceito, portanto, é conferido por PAULA A. FORGIONI, no 

seguintes termos: “O mercado relevante é aquele em que se travam as relações de 

concorrência ou atua o agente econômico cujo comportamento está sendo analisado. 

Sem sua delimitação, é impossível determinar a incidência de qualquer das hipóteses 

contidas nos incisos do art. 20 da Lei 8.884.”121_122

  Já para JOSÉ MARCELO MARTINS PROENÇA, “O mercado 

relevante é constituído de um grupo de produtos em uma área geográfica, tendo como 

principal característica a substitutibilidade, considerando-se a resposta de demanda 

de cada grupo de compradores e a resposta dos concorrentes. Assim, a definição do 

mercado parte de dois tipos de respostas: a possível resposta dos clientes (fatores de 

                                              
119 PAULA A. FORGIONI chama a atenção para esse fato, afirmando ser comum “principalmente na 
doutrina estrangeira, que se identifique o mercado relevante com o abuso de posição dominante, ou 
mesmo com o poder de mercado. (...) Tecnicamente, entretanto, tal aproximação não deve ser 
automática pois o mercado relevante é um conceito que permeia todo o direito antitruste (e não, 
apenas, o abuso de posição dominante).” (Idem, p. 199). 
120 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Defesa da Concorrência e Globalização Econômica..., cit., p. 
28. 
121 Os Fundamentos do Antitruste, cit., p. 200.  
122 A Lei 8.884/94 sistematiza o direito antitruste no Brasil. O art. 20 da Lei estabelece as condutas que 
constituem infração da ordem econômicas, nos seguintes termos: “Art. 20. 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; IV - exercer de 
forma abusiva posição dominante.” 
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substituição da demanda) e a possível resposta dos concorrentes (fatores de 

substituição da oferta).”123

  A importância da perfeita delimitação do mercado relevante para cada 

caso concreto é tanta que a sua ausência impede a incidência das regras do direito 

antitruste. E é exatamente isso o que ocorre com o abuso da posição dominante no 

mercado. Sem definir com exatidão qual o mercado em que o suposto infrator atua, 

não é possível estabelecer se sua posição é de fato dominante e, muito menos, se sua 

conduta é abusiva. 

  Essa delimitação se faz com base na legislação específica, vigente em 

cada ordenamento jurídico. Como exemplo, é possível citar os dispositivos específicos 

da legislação antitruste brasileira, que estabelecem: o percentual de mercado que deve 

ser detido por um agente para caracterizar uma situação de posição dominante124 

(nesse aspecto o direito da concorrência atua de forma repressiva, de modo a coibir 

atos e condutas que violam a livre concorrência), bem como o percentual de mercado 

que deve ser detido por um grupo empresarial para caracterizar ato de concentração 

econômica (função preventiva do direito da concorrência, relativa aos atos de 

concentração).125

  Contudo, a positivação de regras específicas para cada país não impede 

que se estabeleçam princípios gerais para definição do mercado relevante, que 

geralmente são levados em conta pelos diferentes ordenamentos antitruste.  

                                              
123 Concentração Empresarial e o Direito da Concorrência. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 116. 
124 O artigo 20, §2º, da Lei 8.884/94, prevê: “A posição dominante a que se refere o parágrafo 
anterior é presumida quando a empresa ou grupo de empresas controla 20% (vinte por cento) de 
mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo Cade para setores específicos da 
economia.” 
125 O artigo 54, §3º, da Lei 8.884/94, estabelece: “Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que 
visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através de fusão ou incorporação de 
empresas, constituição de sociedade para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de 
agrupamento societário, que implique participação de empresa ou grupo de empresas resultante em 
vinte por cento de um mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha registrado 
faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de 
reais).” 
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  Nesse sentido, PAULA A. FORGIONI126 indica, com riqueza de 

exemplos, os dois aspectos complementares e indissociáveis que devem ser levados 

em conta para dar cabo a essa tarefa: o mercado relevante geográfico (“a área onde se 

trava a concorrência relacionada à prática que está sendo considerada como 

restritiva”) e o mercado relevante material ou do produto (“aquele em que o agente 

econômico enfrenta a concorrência, considerando o bem ou serviço que 

oferece”).127_128

  Tem-se, em suma, que o mercado relevante deve ser delimitado pelas 

fronteiras que estabelece com os demais mercados, sob duas perspectivas: a 

perspectiva geográfica e a perspectiva do produto. Essa segunda perspectiva exige a 

identificação a substitutividade (fungibilidade) do produto ou serviço em questão, de 

modo que todos os produtos/serviços substituíveis sejam integrados no mesmo 

mercado relevante.129

 

                                              
126 Os Fundamentos do Antitruste, cit., p. 201-216. 
127 PAUL CRAIG e GRÁINNE DE BÚRCA, embora tratando de posição dominante e mercado 
relevante de forma (comprovando assim a ressalva de PAULA A. FORGIONI), também discorrem 
acerca dos aspectos do mercado do produto e do mercado geográfico. Contudo, acrescentam ainda 
uma outra variável: o fator tempo. De acordo com os autores, “markets may also have a temporal 
quality or element to them. Thus, a firm may posses market power at a particular time of the year, 
during which competition from other products is low because these other products are only available 
seasonally. It is equally important to note that the very definition of the product market will have a 
temporal dimension to it, in the sense that technological progress and changes in consumer habits will 
shift boundaries between markets.” (EU LAW: Text, Cases and Materiais, cit., p. 948). 
128 LEILA CUÉLLAR também leva em conta o critério temporal, ao ponderar que a configuração da 
posição dominante exige a prévia definição dos limites do mercado relevante por meio dos critérios 
geográfico, material e temporal, sendo que “Os dois primeiros são indispensáveis e o terceiro, 
circunstancial.” (Abuso de Posição Dominante, cit., p. 52). Em resumo, para a autora: “O critério 
geográfico estabelecerá a extensão física da área relevante para a definição do mercado. O material 
reportar-se-á aos produtos ou serviços envolvidos, Finalmente, o critério temporal poderá ser útil, 
caso o mercado específico esteja submetido à sazonalidade de oferta e procura [e.g. o mercado de 
aluguel de casas de veraneio no litoral].” (Idem, p. 52). 
129 Não se olvide da elasticidade do conceito de mercado relevante, que, na visão crítica de PAULA A. 
FORGIONI, constitui uma das válvulas de escape do direito antitruste, no sentido em que possibilita 
uma delimitação do mercado relevante conforme à solução que se afigure como a mais adequada para 
a concretização da política econômica em vigor, como ocorre na Comunidade Européia, com vistas a 
uma política que visa à promoção da concorrência (Os Fundamentos do Antitruste, cit., p. 216). 
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2.9 Mercados competitivos e mercados não competitivos 

  No modelo até agora descrito, a concorrência regulada aparece como 

instrumento ótimo para satisfação das necessidades econômicas fundamentais da 

sociedade, reconhecidamente aquelas eleitas pelo Estado como sendo os serviços de 

interesse coletivo – serviços públicos, na concepção tradicional130; public utilities, no 

contexto norte-americano131; serviços de interesse econômico geral, como vem sendo 

designado na União Européia.132  

  Ou seja, espera-se que a competição entre mais de um prestador seja o 

meio de realização dessas necessidades coletivas, muitas das quais até então 

coincidentes com os serviços públicos tradicionais.  

  Contudo, a implementação do regime de mercado regulado somente será 

possível naquelas situações em que a concorrência seja viável. 

  Nesse sentido, GASPAR ARIÑO ORTIZ afirma que “No difícil 

equilíbrio entre mercado e regulação, a concorrência e o objetivo prioritário e a 

regulação é o instrumento necessário para defender a concorrência (para criá-la 

                                              
130 Frise-se que não parece haver consenso na definição do que seja o serviço público. A abrangência 
do conceito depende do contexto em que esteja inserido, variando de acordo com os limites de 
intervenção do Estado que se admita em um ou outro ordenamento jurídico. Mas é possível apontar 
alguns traços gerais que caracterizam o serviço público (em sentido estrito) na maioria dos 
ordenamentos jurídicos de tradição romanística: trata-se de atividade de prestação positiva, de 
titularidade do Estado, assumida por este como essencial para a coletividade, que pode ser executada 
diretamente pelos órgãos estatais ou através de empresas privadas mediante concessão, sempre com 
base num regime de direito público, a ser aproveitada por todos os usuários de forma igualitária, 
regular e contínua. 
131 Que, conforme já apontado, são atividades de interesse coletivo, mas com natureza essencialmente 
privada. 
132 Atualmente, sob a égide dos arts. 16 e 86 do TCE, e com base em todas as orientações oficializadas 
pelos órgãos comunitários, predomina na União Européia – conforme divulgado no glossário do site 
oficial: http://europa.eu.int/scadplus/leg/pt/cig/g4000s.htm#s2, acesso em 15/01/04 – a seguinte 
definição para os serviços de interesse econômico geral: “Os serviços de interesse económico geral 
designam as actividades de serviço comercializáveis que preenchem missões de interesse geral, 
estando, por conseguinte, sujeitas a obrigações específicas de serviço público (artigo 86º - antigo 
artigo 90º - do Tratado que institui a Comunidade Europeia). É o caso, em especial, dos serviços em 
rede de transportes, de energia e de comunicações. O Tratado de Amsterdão inseriu um novo artigo 
16º no Tratado que institui a Comunidade Europeia. Este artigo reconhece o lugar que os serviços de 
interesse económico geral ocupam no conjunto dos valores comuns da União Europeia, bem como o 
papel que desempenham na promoção da sua coesão social e territorial. Estes serviços devem 
funcionar com base em princípios e em condições que lhes permitam cumprir as suas missões”. 
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quando ela não exista) ou para substituí-la quando seja impossível sua criação diante 

da existência de elementos de monopólio natural.”133

  A caracterização de mercados competitivos, em que esse quadro se 

afigura possível, pressupõe a existência de quatro liberdades fundamentais aos agentes 

econômicos envolvidos. Essas quatro liberdades, que compõem o regime jurídico das 

atividades competitivas, são sintetizadas por GASPAR ARIÑO ORTIZ134:  

a) Liberdade de entrada: implica na abertura dos setores tradicionalmente 

organizados em regime de exclusividade pública; significa que a liberdade de 

entrada será garantida a qualquer agente que reúna os requisitos necessários 

para a obtenção de uma autorização administrativa para o exercício de uma 

determinada atividade.  

b) Livre acesso ao mercado, isto é, às infra-estruturas e redes existentes, 

constituídas em regime de monopólio natural: uma das formas pelas quais esse 

acesso ocorre é através da doutrina das essential facilities. 

c) Liberdade de contratação e formação competitiva de preços: isto é, liberdade 

para comercializar seus produtos e serviços, bem como para compor os preços 

através da livre negociação e dos princípios comerciais, somente sujeitas às 

limitações gerais aplicáveis de forma isonômica a todos os agentes do mercado. 

d) Liberdade de investimento: cuja rentabilidade ficará por conta e risco do agente 

investidor, sem limitação de benefícios ou de prejuízos.135  

  Haverá hipóteses, contudo, em que não será possível a implantação de 

um ambiente concorrencial eficiente, seja porque o serviço em questão está sujeito a 

                                              
133 Principios de Derecho Público Económico…, cit., p. 606. Tradução livre do texto original: “En el 
difícil equilibrio entre mercado y regulación, la competencia es el objetivo prioritário y la regulación 
es el instrumento necesario para defender la competencia (para crearla cuando aquélla no existe) o 
para sustituirla cuando sea imposible su creación porque existan elementos de monopólio natural”. 
134 La regulación económica…, cit., p. 113-117. 
135 Para ORTIZ, “La única limitación posible sería aquella que pudiera suponer un encarecimientodel 
sistema en su conjunto, como ocurriría por ejemplo en el supuesto, bastante impensable, de 
duplicación de redes cuando exista capacidad disponible en las ya construídas.” (La regulación 
económica…, cit., p. 117). 
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“obrigações de serviço público” ou “obrigações de serviço universal”136, seja em razão 

da existência de monopólio natural.  

  No primeiro caso, é muito possível ocorrer que os serviços sujeitos às 

obrigações de serviço público ou universal exijam prestação a preços não 

compensatórios (abaixo do custo). Caberá ao Estado atuar na criação de meios de 

compensação para o prestador, o que pode ser feito: (i) pela estipulação de encargos 

especiais a serem pagos por todos os usuários (inclusive os usuários alheios ao serviço 

específico de que se trate) em favor da empresa encarregada da obrigação; (ii) através 

da criação de um fundo de financiamento a ser alimentado pelos operadores dos 

demais serviços (que se mostrem rentáveis); ou (iii) por meio de subsídios públicos, 

pagos diretamente pelo Estado.137

  Por outro lado, nos casos de serviços assentados em redes de infra-

estrutura que revelem características de monopólio natural, será imprescindível 

realizar a desagregação vertical das atividades envolvidas através do processo 

denominado de unbundling. 

 

2.10 A desagregação vertical dos setores organizados em monopólio natural 

(unbundling) 

  O processo de desagregação vertical das atividades inerentes aos setores 

organizados em regime de monopólio natural foi batizado de unbundling138 no Direito 

                                              
136 Na Comunidade Européia cabe aos Estados-membros, sob o controle da Comissão Européia (art. 
86, do TCE), eleger quais sejam as “obrigações de serviço universal” ou “obrigações de serviço 
público” a serem atendidas pelos prestadores nesse escopo. Naquele ordenamento jurídico, esses 
conceitos têm-se tornado comuns a partir da noção de serviços de interesse econômico geral. 
137 MOREIRA, Vital. Os Serviços Públicos Tradicionais sob o Impacto da União Européia. Revista de 
Direito Público da Economia. Belo Horizonte: Fórum, n. 1, jan./fev/mar. de 2003, p. 242. 
138 Em português: “desempacotar”. PEDRO DUTRA, por seu turno esclarece que “Unbunbling quer 
dizer desenfeixamento; bundle, em inglês, corresponde a fascia, feixe, em latim. O verbo to bundle, 
enfeixar, encontra o seu contrário pela adição do prefixo un, e o vocábulo assim composto, acrescido 
do sufixo ing, forma o gerúndio desse verbo, de onde provém o substantivo unbunbling. Na linguagem 
específica de telecomunicações, optou-se pelo vocábulo desagregação como versão do vocábulo 
inglês, e em francês degroupage, desagrupamento.” (Desagregação e compartilhamento do uso de rede 
de telecomunicações. In: Livre Concorrência e Regulação de Mercados: Estudos e Pareceres. São 
Paulo: Renovar, 2003, p. 168). 
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inglês. Significa, basicamente, a separação das atividades potencialmente competitivas 

e das não competitivas em um determinado setor, a fim de estabelecer a concorrência 

somente entre as primeiras.139  

  Assim, o regulador separa atividades relativas a cada uma das fases ou 

segmentos do setor, tais como produção, transporte, distribuição, importação, 

exportação etc., para possibilitar que algumas delas (aquelas em que a criação da 

concorrência seja viável) sejam prestadas por mais de um agente em regime 

competitivo. 

  Em termos práticos, a desagregação vertical implica a segmentação dos 

elementos que compõem uma determinada rede (que geralmente se encontra 

estabelecida em regime de monopólio natural), possibilitando a separação entre a 

atividade de gestão da infra-estrutura e a atividade de prestação dos serviços que nela 

se desenvolvem. E é justamente nos serviços que se encontra o campo propício para a 

implementação da concorrência140, de modo que o modelo ideal configura-se da 

seguinte forma: uma empresa gerindo a infra-estrutura (sem prestar serviços a ela 

inerentes) e várias concorrendo nos segmentos dos serviços que são ofertados com 

base nessa infra-estrutura.  

  Há vários exemplos possíveis. No caso da energia elétrica (talvez o caso 

mais característico), promove-se a desagregação entre as três principais fases (ou 

segmentos) que compõe o setor: a geração de energia, a transmissão e a distribuição. 

Nas ferrovias, pode ocorrer a desagregação entre a titularidade e a exploração das 

                                              
139 Nessa linha, MARIA YOLANDA FERNÁNDEZ GARCÍA frisa que “la clave de bóveda de la 
nueva regulación se há situado en la separación de las actividades (‘unbundling’) que integran cada 
sector, introduciendo competencia donde era posible y regulando aquellas actividades em las que no 
era posible la introducción de competencia.” (Estatuto Jurídico de los Servicios Esenciales 
Económicos en Red. Madrid – Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2003, p. 473). 
140 ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO comenta que “Se a restrição ou mesmo ausência de 
concorrência na gestão das infra-estruturas é compreensível em razão do alto custo na sua gestão, 
aperfeiçoamento e ampliação, assim como da impossibilidade ou irracionalidade técnica, urbanística 
e econômica da sua duplicação, a mesma ratio, não se aplica à prestação dos serviços públicos, 
salvo, naturalmente, naqueles sujeitos a obrigações de universalidade, em que a necessidade de 
prestações deficitárias pode justificar restrições à concorrência para que o serviço seja como um todo 
viabilizado.” (Serviços Públicos e Concorrência. Revista de Direito Público da Economia. Belo 
Horizonte: Fórum, n. 2, abr./maio/jun. de 2003, p. 89). 
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composições de vagões, as vias férreas, os terminais, os serviços de assistência etc. O 

mesmo ocorre com os portos e aeroportos. Já no setor de telecomunicações, a 

desagregação vertical poderá ocorrer de diferentes formas, conforme o permita a 

tecnologia utilizada: em uma rede de telefonia fixa comutada, por exemplo, poderão 

ser separadas diferentes faixas de freqüência para transmissão de voz ou dados em alta 

velocidade.141  

  Contudo, as vicissitudes de cada caso concreto é que irão determinar os 

termos em que a desagregação poderá ser realizada. A facilidade (ao menos aparente) 

encontrada no setor da energia elétrica não se repete em todos os setores 

monopolizados em que se pretende desenvolver a concorrência. Em muitas situações, 

a desagregação dependerá do estágio tecnológico da rede em questão. Haverá casos, 

ainda, em que se constatará até mesmo a impossibilidade de que o unbundling seja 

concretizado. 

  Seja como for, há pelo menos três modalidades (ou graus) de promover a 

desconcentração vertical de um setor concentrado.142

  Primeiramente, pode-se proceder à desagregação contábil. Nesse caso, 

embora os diferentes segmentos (fases) da atividade sejam prestados pela mesma 

empresa, impõe-se que esta adote contabilidades diferentes para cada segmento, de 

modo a garantir uma transparência mínima e evidenciar a inexistência de subsídios 

cruzados.143  

                                              
141 Sobre a desagregação das redes de telecomunicações, especificamente, confira-se o artigo de 
PEDRO DUTRA: Desagregação e compartilhamento do uso de rede de telecomunicações, cit., p. 
167-219. 
142 ORTIZ, Gaspar Ariño; GARCÍA-MORATO, Lucía López de Castro. Derecho de la competencia 
en sectores regulados: fusiones y adquisiciones - control de empresas y poder político. Granada: 
Comares Editorial, 2001, p. 15. Os autores esclarecem as características de cada modalidade, mas 
frisam que “en la introducción de competencia em estos setores, lo importante es la separación e 
independência de gestión de las actividades, mientras que el grado de separación formal (contable, 
jurídica, accionarial) es el instrumento para dicho fine. Ahora bien, si el único modo de conseguir 
independencia de gestión es la separación accionarial, no habrá más remedio que ir a él.” (Idem, p. 
19). 
143 MARÇAL JUSTEN FILHO explica que a segmentação das atividades, com a diferenciação da 
titularidade do desempenho de cada etapa, presta-se a evitar o subsídio cruzado, “pelo qual o agente 
econômico transfere custos da etapa competitiva para aquela monopolizada, eliminando os efeitos 
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  Em segundo lugar, tem-se a desagregação jurídica, pela qual se veda que 

a mesma pessoa jurídica explore diferentes segmentos da atividade em um 

determinado setor. A desagregação jurídica evidentemente acarreta a desagregação 

contábil, mas não impede que um mesmo grupo econômico constitua duas pessoas 

jurídicas distintas para explorar cada um dos segmentos em questão. 

  Por último, há a desagregação societária (ou acionária), que visa impedir 

que o mesmo grupo econômico opere diferentes segmentos de um mesmo setor.  

  Note-se, enfim, que o processo de desagregação vertical agrega dois 

objetivos extremamente relevantes para o estabelecimento de um ambiente 

concorrencial.144

  Primeiro, propicia que o processo de concorrência se instale com total 

transparência, de modo a evitar os subsídios cruzados que poderiam surgir caso a 

mesma empresa fosse responsável pela gestão da rede e pela prestação dos serviços 

(tal como ocorria até então, no regime de monopólio). 

  Depois, possibilita a aplicação de regimes jurídicos distintos às 

atividades. Assim, em se tratando de atividade competitiva, o papel regulador do 

Estado será destinado a recriar o mercado e defender as liberdades a ele inerentes: 

liberdade de entrada no mercado (mediante autorização, não mais concessão), 

liberdade de acesso ao mercado (acesso à rede sobre a qual a atividade se desenvolve), 

liberdade de contratação e formação competitiva de preços (para operar de acordo com 

os princípios comerciais), e, por fim, liberdade de retorno dos investimentos 

realizados. 

  Já em se tratando de atividade não competitiva, a regulação se prestará 

precipuamente a substituir o mercado (criar situações de concorrência), através da 

                                                                                                                                             
positivos da competição.” (Teoria Geral das Concessões de Serviço Público. São Paulo: Dialética, 
2003, p. 41). Logo, continua o autor, “Se um único sujeito atuasse nas etapas de geração e 
transmissão, poderia praticar preços ínfimos no âmbito da geração (eliminando competidores) e 
recuperar suas perdas com a imposição de preços abusivos a propósito da transmissão. Dito de outro 
modo, os custos atinentes à atividade de geração seriam incorporados aos preços praticados na etapa 
da transmissão.” (Idem, p. 41). 
144 ORTIZ, Gaspar Ariño. Principios de Derecho Público Económico…, cit., p. 611 e segs. 
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adoção de mecanismos que não distorçam as regras de mercado que regem as outras 

atividades do setor. 
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3 O ESTADO REGULADOR 

3.1 Cenário real: capitalismo, globalização e neoliberalismo  

  Como já apontado, admite-se o fato de que o sistema capitalista 

atualmente predomina em praticamente todas as sociedades modernas. Nada parece 

capaz de deter a expansão do sistema baseado no mercado, na propriedade privada e 

na livre iniciativa – o que não significa, absolutamente, que não haja mecanismos e 

força capazes de frear os abusos eventualmente daí decorrentes.  

  Na mesma medida, nada parece ser capaz de evitar a onda de 

globalização145 que tende a derrubar as barreiras que impedem a livre circulação do 

capital entre os Estados.  

  Essa vaga evidencia-se inclusive pela criação de grandes blocos 

econômicos que facilitam a circulação de capital entre os países, conectando (e 

ampliando) os mercados para um nível mundial e cada vez mais dinâmico. 

  Adota-se, portanto, como cenário real o sistema capitalista que evolui 

para um sistema globalizado, como resultado da sua evolução natural devidamente 

estimulada pelo avanço tecnológico, especialmente no campo das comunicações e dos 

transportes.146  

  É imprescindível ressalvar, porém, que a assunção dessa premissa não 

implica em reconhecer a existência de uma sociedade em que o modelo de sistema 

econômico exclusivamente baseado na autonomia dos agentes tenha realmente 

                                              
145 É interessante a ponderação de ANA MARIA DE OLIVEIRA NUSDEO sobre o assunto. Após 
ressaltar que o termo globalização é plurívoco, eis que associado a diferentes aspectos e 
acontecimentos, explica que “a globalização econômica pode ser descrita como um processo 
caracterizado pela sobreposição e inter-relação de diversos fatores, cujos principais são: 1) aumento 
do volume do comércio internacional e formação de blocos regionais de comércio; 2) intensificação 
do fluxo de capitais entre as nações, tanto por motivos especulativos quanto para fins de 
investimentos produtivos, gerando a intensa ligação entre os mercados financeiros; 3) alteração dos 
padrões produtivos, que se tornam mais flexíveis e descentralizados, permitindo a fragmentação e a 
dispersão internacional das várias fases de produção; 4) ampliação da importância dos fatores 
tecnológicos e da inovação de produtos nas condições de concorrência nos mercados; 5) maior 
importância das empresas multinacionais.” (Defesa da Concorrência e Globalização Econômica..., 
cit., p. 15).  
146 Para uma descrição mais detida do processo de globalização econômica, confira-se: FLORIANO 
DE AZEVEDO MARQUES NETO. Regulação Estatal e Interesses Públicos. São Paulo: Malheiros, 
2002, p. 104-115. 
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existido. Não é possível inferir que algum sistema capitalista tenha adotado à risca as 

características de um sistema econômico dessa natureza. Tampouco é possível afirmar 

que alguma sociedade tenha implementado um Estado Liberal puro. Com efeito, “a 

intervenção externa é condição de possibilidade da existência do mercado.”147

  Assim, se por um lado é certo que o capitalismo é, de fato, o sistema 

econômico presente na maior parte das sociedades, por outro lado é igualmente certo 

que o Estado jamais deixou de atuar, mesmo nas sociedades de capitalismo mais 

avançado.  

  Mas é necessário considerar que esse sistema capitalista e globalizado, 

que atualmente compõe o cenário real na maior parte das sociedades, tem dado ensejo 

à evolução de um novo paradigma de atuação estatal, por força da alteração dos 

padrões de relacionamento entre a sociedade civil e o Estado.  

  ALEXANDRE DITZEL FARACO enfoca esse fenômeno e identifica 

dois aspectos constantes na busca por uma alternativa viável para o novo papel do 

estado na economia: o reconhecimento dos limites do Estado Social e a tentativa de 

reduzir as expectativas referentes ao que o Estado pode efetivamente realizar em 

benefício da sociedade. Após, afirma que “A força com que se consolidou o 

neoliberalismo no debate político contemporâneo deve-se, em grande parte, à 

circunstância de não existir uma proposta teórica clara (e com alguma visão mais 

pragmática) sob a qual as questões antes colocadas pudessem ser alternativamente 

equacionadas. A proposta neoliberal oferece uma resposta redutível a princípios 

facilmente compreensíveis, a partir dos quais pretende-se formular uma explicação 

generalizável às incertezas das duas últimas décadas.”148

  Essa reformulação do papel do Estado se faz basicamente mediante a 

alteração da concepção de serviço público, a redução da intervenção estatal direta, a 

eleição do sistema de mercado enquanto instituição ideal em torno da qual a sociedade 

passa a ser organizada e, ao mesmo tempo, pela criação de um regime de intervenção 

                                              
147 MARÇAL JUSTEN FILHO. O Direito das Agências Reguladoras Independentes, cit., p. 31. 
148 Regulação e Direito Concorrencial..., cit., p. 49.  
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estatal baseada na regulação do comportamento dos agentes econômicos149. E essa 

intervenção do Estado se faz não só para estimular esses agentes a alcançar os 

objetivos de interesse coletivo eleitos pelo Estado, mas também para evitar, através do 

estímulo à concorrência saudável, os abusos decorrentes de um regime de mercado 

desenfreado. 

 

3.2 A Teoria Econômica da Regulação  

  Os primeiros teóricos que desencadearam a chamada ideologia 

neoliberal foram os representantes da Escola de Chicago150, que se desenvolveu nos 

Estados Unidos da América a partir do início da década de 1970.  

  Os adeptos dessa escola propugnaram a Teoria Econômica da 

Regulação, de acordo com a qual (em apertada síntese) o Estado exerce atividade 

regulatória para eliminar as falhas de mercado (especialmente o monopólio natural e as 

externalidades negativas) e as ineficiências geradas por essas falhas. 

  Ou seja, tratava-se de uma teoria que pressupunha uma economia de 

mercado, onde agentes econômicos desempenham suas atividades com base no 

princípio da livre iniciativa e onde o Estado exerce seu poder regulatório, a fim de 

orientar o mercado para obtenção dos objetivos pretendidos pela sociedade. 

                                              
149 Adota-se a concepção de regulação dada por MARÇAL JUSTEN FILHO, como sendo “um 
conjunto ordenado de políticas públicas que busca a realização de valores econômicos e não 
econômicos, reputados como essenciais para determinados grupos ou para a coletividade em seu 
conjunto. Essas políticas envolvem a adoção de medidas de cunho legislativo e de natureza 
administrativa, destinadas a incentivar práticas privadas desejáveis e a reprimir tendências 
individuais e coletivas incompatíveis com a realização dos valores prezados. As políticas regulatórias 
envolvem inclusive a aplicação jurisdicional do Direito”. (O Direito das Agências Reguladoras 
Independentes, cit., p. 40).  
150 Foram os seus principais precursores: GEORGE J. STIGLER (The theory of economic regulation. 
Bell Journal of Economics and Management Science, vol. 2, 1971, p. 3-21), RICHARD POSNER 
(Theories of economic regulation. The Bell Journal of Economics and Management Science, vol. 5, n. 
2, 1974, p. 335-358), SAM PELTZMAN (The economic theory of regulation after a decade of 
deregulation. In: Robert Baldwin, Colin Scott, Christopher Hood (Orgs.). A reader on regulation. 
Oxford: Oxford University Press, 1998, p. 93-130). Essas obras foram publicadas em português na 
coletânea: MATTOS, Paulo (Coord.). Regulação Econômica e Democracia: O Debate Norte-
Americano. São Paulo: Editora 34, 2004.
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  De acordo com GEORGE STIGLER, “o Estado – a máquina e o poder 

do Estado – é uma potencial fonte de recursos ou de ameaças a toda atividade 

econômica na sociedade. Com seu poder de proibir ou compelir, de tomar ou dar 

dinheiro, o Estado pode e faz ajudar ou prejudicar, seletivamente, um vasto número de 

indústrias. (...) As tarefas centrais da teoria econômica da regulação são explicar 

quem receberá os benefícios ou encargos da regulação, qual forma de regular 

adotará, e os efeitos da regulação sobre a alocação de recursos.”151

  De outra parte, os precursores da Teoria Econômica da Regulação, que 

se insurgiam contra o Estado marcadamente intervencionista que se desenvolveu 

durante o século XX, analisavam o comportamento político a partir dos parâmetros da 

análise econômica, para concluir que: “os políticos, assim como qualquer um de nós, 

são considerados como maximizadores das suas próprias utilidades. Isso significa 

dizer que grupos de interesses podem influenciar os resultados do processo 

regulatório ao fornecer apoio financeiro ou de outra natureza aos políticos ou 

reguladores.”152  

  Em suma, questionavam a regulação econômica do Estado sob o 

pressuposto de que os reguladores (os políticos) são influenciáveis pelo poder 

econômico dos agentes do mercado. Afirmavam que o processo democrático é 

defeituoso, razão pela qual o Estado é fonte de ineficiências. Enfim, idealizavam que o 

mercado competitivo aloca recursos de maneira mais eficiente que as instituições 

políticas.  

  Nos seus primórdios, seguindo essa linha de pensamento, a Teoria 

Econômica da Regulação causou forte impacto. Significava, ao menos de início, um 

                                              
151 Do original: “The state – the machinery and power of the state – is a potential resource or threat to 
every industry in the society. With its power to prohibit or compel, to take or give money, the state can 
and does selectively help or hurt a vast number of industries. (…) The central tasks of the theory of 
economic regulation are to explain who will receive the benefits or burdens of regulation, what form 
regulation will take, and the effects of regulation upon the allocation of resources.” (The Theory of 
Economic Regulation. In: Chicago Studies in Political Economy. Chicago-London: The University of 
Chicago Press, 1988, p. 209). 
152 PELTZMAN, Sam. A Teoria Econômica da Regulação depois de uma década de desregulação. In: 
Regulação Econômica e Democracia..., cit., p. 81. 
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aparente retrocesso ao liberalismo clássico. O temor desse retrocesso e de uma 

possível perda das conquistas alcançadas até então em termos de direitos sociais e 

individuais, fomentou severas críticas ao modelo propugnado pela Escola de Chicago. 

  Contudo, esse modelo não prevaleceu e não corresponde com aquele que 

vem sendo adotado pela maioria dos Estados na atualidade. 

 

3.3 A regulação da economia hoje  

  Hodiernamente, não se fala em regulação sem respeito aos primados 

consagrados pelo Estado Democrático de Direito. 

  Como bem ensinam VITAL MOREIRA e MARIA MANUEL LEITÃO 

MARQUES:  

“O regresso, nas duas últimas décadas, ao paradigma da economia de 

mercado, depois de uma longa fase de forte regulação e intervenção estadual 

directa na economia, significa desde logo a revalorização da economia 

privada, da concorrência e do mercado. As palavras chave são privatização, 

liberalização, desregulação [153]. Mas seria errôneo pensar que a privatização 

e liberalização do sector público se traduz necessariamente num processo de 

desregulação e devolução pura e simples para as leis do mercado. Longe disso. 

A desintervenção económica do Estado não quer significar o regresso ao 

‘laissez-faire’ e ao antigo capitalismo liberal. Pelo contrário: o abandono da 

                                              
153 Em outra obra, VITAL MOREIRA aponta que, além do termo desregulação, caíram em uso 
também os vocábulos privatização e liberalização, muitas vezes para significar o mesmo fenômeno 
(Auto-regulação Profissional e Administração Pública. Coimbra: Almedina, 1997, p. 43). Mas o autor 
lusitano toma o cuidado de diferenciá-los, explicando que: privatização (material) significa a alienação 
do setor público empresarial através da venda das empresas estatais, no todo ou através venda de 
apenas parte da participação societária dessas empresas, num processo que pode ser antecedido de uma 
privatização jurídico-formal, que implica na sujeição das empresas – ainda estatais – a um regime 
quase privado; liberalização (usualmente antecedida da privatização) consiste na abertura dos setores 
até então explorados sob regime de monopólio, com introdução do regime de concorrência; por fim, 
desregulação propriamente dita é o estabelecimento do ambiente de concorrência através da 
eliminação ou diminuição das (regras que impõem) restrições ao ingresso de novas empresas no 
mercado, ou à própria atividade dessas empresas no mercado, com a contrapartida do aumento da 
atividade regulatória do Estado. 
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actividade empresarial do Estado e o fim dos exclusivos públicos provocou em 

geral um reforço da actividade regulatória do Estado.”154  

  O que ocorre, pois, é que o esforço regulatório do Estado está agora 

voltado para propiciar as condições de um mercado o mais competitivo possível. Ou 

seja, vigora a crença de que a concorrência (devidamente monitorada pelo Estado) é o 

melhor caminho para atingir os ideais de justiça social, sacramentados desde a 

consagração dos direitos e garantias fundamentais do ser humano. 

  Portanto e como já apontado, a concorrência não representa um fim em si 

mesma, mas o meio adequado – o instrumento – para a obtenção dos objetivos de 

interesse público eleitos pelo Estado Democrático de Direito, corolários do princípio 

da dignidade da pessoa humana. 

  Outro motivo, não menos relevante, repousa no reconhecimento de que 

um mercado em regime de concorrência produz naturalmente maior eficiência 

econômica.  

  Assim, ao contrário do Estado Social, que atua diretamente na economia, 

inclusive como agente produtor, abre-se espaço para o Estado Regulador, que intervém 

para criar condições de concorrência, em um mercado encenado por agentes 

econômicos privados. 

  Todo esse movimento político-econômico-ideológico de alteração dos 

fins do Estado foi denominado pela doutrina, por influência da terminologia norte-

americana (deregulation), de desregulamentação ou desregulação.155  

  Assim, e ao contrário do que à primeira vista se poderia supor, a 

desregulação significou não só a implantação do regime de concorrência, mas também 

o aumento da regulação do Estado.156 E essa regulação acabou ficando, na maior parte 

dos casos, a cargo de um organismo regulador “independente”, criado especialmente 

                                              
154 A Mão Visível: Mercado e Regulação. Coimbra: Almedina, 2003, p. 13. 
155 GONÇALVES, Pedro. Direito das Telecomunicações, cit., p. 33; FERRER, Juan de la Cruz. 
Principios de regulación en la Unión Europea, cit., p. 234.  
156 MARQUES NETO, Floriano Azevedo. A nova regulação dos serviços públicos. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, n. 228, abr./jun. de 2002, p. 15.  
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para dar cabo aos objetivos estabelecidos pelo Poder Político através da função de 

planejamento.157  

  Implicou, pois, a criação de um ambiente de “concorrência regulada”, 

com a eliminação das regras que impediam o livre acesso ao mercado e o 

estabelecimento de novas regras que visam disciplinar as forças atuantes no 

mercado.158

  Frise-se, ainda, que esse cenário de mudanças jamais poderia ter sido 

engendrado sem a contribuição de importantes fatores técnicos. Nos principais setores 

de serviços públicos prestados em rede – tais como telecomunicações, energia elétrica, 

gás e transportes – sobrevieram avanços tecnológicos que tornaram possível o 

desmantelamento dos monopólios e, conseqüentemente, a abertura desses setores à 

concorrência.  

  Isso porque, antes, havia a necessidade da estruturação desses setores em 

monopólios públicos (mesmo que fossem explorados por empresas privadas sob o 

regime de concessão). Não só os princípios decorrentes do modelo de Estado Social, 

mas também os impasses tecnológicos, impossibilitavam que se estabelecesse um 

regime de concorrência entre várias empresas prestadoras.  

  Esses progressos tecnológicos relacionaram-se não somente com o 

surgimento de novas opções de serviços (que possibilitaram a alteração da equação 

oferta-demanda), mas também com tecnologias que propiciaram significativa redução 

dos custos envolvidos e questionaram, inclusive, o caráter natural dos monopólios.159

  Em última análise, portanto, esse novo modelo, resultante da evolução 

dos postulados da Escola de Chicago, não se caracteriza propriamente pela total 

rejeição à concepção do Estado Social, mas sim pela diferenciação dos limites e meios 

                                              
157 Um estudo amplo desses organismos (as agências reguladoras) se extrai da obra de MARÇAL 
JUSTEN FILHO: O Direito das Agências Reguladoras Independentes, cit. 
158 “Dentro del proceso de cambio, la desregulación, más que um processo de supresión de normas, 
consiste en un proceso de adaptación del sistema normativo a las nuevas circunstancias en atención a 
los nuevos fines propuestos” (FERRER, Juan de la Cruz. Principios de regulación en la Unión 
Europea, cit., p. 234). 
159 FARACO, Alexandre Ditzel. Regulação e Direito Concorrencial..., cit., p. 39. 
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de que se vale o Estado para atingir o bem comum.160 Não se trata de eliminar a 

intervenção do Estado no domínio econômico, nem de negar as conquistas até então 

obtidas pelo modelo do Welfare State. Tampouco significa um mero retrocesso ao 

liberalismo econômico.  

  O Estado Regulador implica, isto sim, na alteração dos instrumentos 

através dos quais o Estado intervém para alcançar os objetivos consagrados pelo 

Estado Democrático de Direito.161  

  Efetivamente, “o ideário do Estado de Bem-Estar permanece vigente, 

integrado irreversivelmente na civilização ocidental. As novas concepções acentuam a 

impossibilidade de realização desses valores fundamentais através da atuação 

preponderante (senão isolada) dos organismos públicos.”162

  O Estado Regulador, portanto, é o que se vale da competência normativa 

para disciplinar a atuação dos particulares. O que implica no compartilhamento, entre 

os organismos públicos e a sociedade, da responsabilidade pela promoção da justiça 

social. Promove a transferência para a iniciativa privada de vários encargos reputados 

                                              
160 PEDRO GONÇALVES e LICÍNIO LOPES MARTINS bem esclarecem esse fenômeno, ao 
ponderar que “O novo modelo, de Estado Regulador, não representa portanto a retirada, abdicação 
ou renúncia do Estado a toda e qualquer forma de compromisso em face das novas actividades 
correspondentes aos serviços públicos económicos. Essas, por força do processo de privatização 
material de que foram objecto, são agora actividades privadas, exercidas segundo a lógica do 
mercado, Mas essa lógica de mercado é temperada pela presença do Estado, do qual se reclama a 
definição da disciplina que rege a actuação dos agentes do mercado, a supervisão e a fiscalização do 
cumprimento do que nessas regras se estabelece e se exige que garanta a realização, pelo mercado, de 
certos fins sociais...” (Os Serviços Públicos Económicos e a Concessão no Estado Regulador. In: 
MOREIRA, Vital (Org.). Estudos de Regulação Pública I. Coimbra: Coimbra Editora, 2004, p. 182). 
161 Novamente se reporta à lição de GASPAR ARIÑO ORTIZ, sobre o Estado Regulador conforme al 
mercado: “Así, la liberalización y la reducción del papel del Estado productor y director de la vida 
económica (planificador en sentido tradicional) debe compensarse con el nuevo sentido de 
‘regulación para la competencia’ y para garantizar la prestación de servicios esenciales.” 
(Principios de Derecho Público Económico..., cit., p. 339, grifado). 
162 MARÇAL JUSTEN FILHO, em O Direito das Agências Reguladoras Independentes, cit., p. 356. 
No mesmo sentido, ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO ressalta não ter havido, todavia, “uma 
mudança nos objetivos – a maioria deles de sede constitucional – destas atividades, mas sim nos 
meios delas os alcançarem: de uma titularidade estatal exclusiva e unicidade de prestador sob uma 
intensa regulação, para uma pluralidade de prestadores insujeitos à regulação estatal em uma séria 
de importantes aspectos de suas atividades.” (Serviços Públicos e Concorrência, cit., p. 63). 
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de interesse coletivo (até mesmo os antigos serviços públicos163) e controla 

intensamente a atuação desses agentes através da nova disciplina regulatória (de 

planejamento, normativa e fiscalizadora). 

  Em resumo, podem ser contados em cinco os principais motivos dessa 

nova perspectiva para as funções do Estado na economia.  

  Primeiramente, a insuficiência do Estado de Bem-Estar em atuar como 

promotor, gestor e planejador onipresente da economia. Note-se que essa insuficiência 

não deriva apenas da incapacidade do Estado de gerenciar, mas também – e 

principalmente – da incapacidade do Estado de ser o detentor de todas as informações 

relevantes e necessárias para dirigir a economia. Evidentemente, ninguém detém todas 

as informações existentes no mercado. Ninguém é onipresente, nem tampouco capaz 

de controlar tudo e todos, ao mesmo tempo. Seria demais exigir que o Estado, através 

do seu aparelho burocrático, fosse capaz de fazê-lo. 

  O segundo motivo deriva da falácia do mercado livre.164 É inquestionável 

que o Estado deve intervir para garantir a concorrência entre os agentes do mercado. 

Cada agente econômico, se tiver ampla liberdade, tende a eliminar os agentes 

concorrentes, usando (e abusando) do poder econômico e do domínio do mercado.165

  O terceiro motivo coincide com a limitação intrínseca do mercado para 

atuar com perfeição. As chamadas falhas de mercado são uma constante em qualquer 

mercado competitivo: monopólios naturais, externalidades negativas, assimetrias de 

informação etc. surgem em qualquer sistema capitalista e podem (devem) ser evitadas 

pela atuação incisiva do Estado.166  

                                              
163 Sobre o novo conceito de serviço público, ver: ORTIZ, Gaspar Ariño. Principios de Derecho 
Público Económico…, cit., p. 599 e segs. 
164 Como afirma ALEXANDRE DITZEL FARACO, “Nenhum mercado existe independentemente de 
qualquer normatização. Enquanto um espaço de trocas, pressupõe, em primeiro lugar, a existência de 
normas (em especial o direito de propriedade) que discipline a atribuição dos bens econômicos a 
determinados sujeitos, possibilitando a estes o emprego daqueles sem a interferência de terceiros.” 
(Regulação e Direito Concorrencial..., cit., p. 140). 
165 Eis o problema que a “mão invisível” (e cega) de ADAM SMITH não pôde resolver. 
166 ALEXANDRE DITZEL FARACO aponta que as falhas de mercado (no sentido dado pela teoria 
econômica neoclássica, e não naquele conferido pelo enfoque keynesiano) constituem a principal 
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  O quarto está ligado com a questão da assimetria de informação, mas 

refere-se especificamente à necessidade de proteção aos consumidores, que constituem 

a parte mais fraca das relações econômicas travadas com produtores e distribuidores 

(na maior parte dos casos os detentores de maior poder econômico).  

  Por fim, o quinto motivo diz respeito à necessidade de garantir as 

obrigações de serviço público, que devem ser mantidas mesmo depois que as 

atividades (os serviços públicos tradicionais: teleconumicações, eletricidade, 

saneamento etc.), que até então vinham sendo prestadas diretamente (ou 

indiretamente) pelo Estado, passaram às mãos dos particulares, através da privatização 

e da liberalização dos exclusivos públicos.  

  Por essas razões é que se confia, atualmente, que o Estado deve intervir 

por meio da atividade regulatória. Não tanto para substituir os agentes econômicos 

(embora possa fazê-lo, se for necessário), mas para garantir que esses agentes atuem 

de forma competitiva e leal.  

  Afinal, “Ao contrário da economia baseada na intervenção econômica 

do Estado e nos serviços públicos directamente assegurados pelos poderes públicos, a 

nova economia de mercado, baseada na iniciativa privada e na concorrência, depende 

essencialmente da regulação pública não somente para assegurar o funcionamento do 

próprio mercado mas também para fazer valer os interesses públicos e sociais 

relevantes que só por si o mercado não garante.”167

 

3.4 O Estado Regulador e o seu papel 

  Como já observado, a opção pelo modelo de Estado adotado a partir da 

reforma caracterizada pelo fim dos monopólios públicos e pela abertura de campo para 

a iniciativa privada atuar em regime de mercado, justificou-se por se entender que a 

                                                                                                                                             
justificativa à ação reguladora do Estado. Afirma que “a regulação procura limitar a ação dos agentes 
econômicos quando essa, no âmbito das relações de mercado, conduz a conseqüências indesejáveis. 
Nesses casos o mercado é falho em levar determinado setor, ou o sistema econômico como um todo, à 
produção de certos resultados, verificando-se, portanto, falhas do mercado.” (Regulação e Direito 
Concorrencial..., cit., p. 150). 
167 MOREIRA, Vital. A Mão Visível: Mercado e Regulação, cit., p. 15. 
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concorrência seria a forma possível para obter satisfatório desenvolvimento econômico 

dessas atividades, assim como a forma de proporcionar ganhos de qualidade 

significativos para o consumidor (tão afetado que estava pela má qualidade dos 

serviços até então prestados em determinados setores).  

  Acreditava-se (e acredita-se) que a disputa entre diversos prestadores 

significa desenvolvimento (expansão), melhores serviços (com melhores opções de 

quantidade e qualidade) e menores preços.168

  Ressalva-se, contudo, que o objetivo dessa onda de privatizações jamais 

foi o de transformar monopólios públicos em monopólios privados.  

  Conforme enfatizam GASPAR ARIÑO ORTIZ e LUCÍA LOPEZ DE 

CASTRO GARCÍA-MORATO, “a abertura à concorrência não consistiu unicamente 

em um processo ‘liberalizador’ (eliminação de barreiras de entrada ao exercício da 

atividade). Pelo contrário, nestes setores, a privatização e a liberalização foi 

acompanhada de um novo modelo de regulação para a concorrência, pois dadas as 

características de monopólio natural, presente em alguma fase de sua atividade e as 

tendências colusivas de muitos desses setores, a privatização e teórica liberalização 

poderiam posteriormente desembocar em um monopólio privado, tão ineficiente ou 

mais que o serviço público monopolizado de titularidade estatal”.169

  O Estado, portanto, porque não pode ausentar-se, assume papel de 

extrema relevância: o de intervir nesses setores a fim de viabilizar um regime 

concorrencial possível. E essa intervenção ocorre (ao menos num primeiro momento), 

através do exercício intenso da atividade regulatória, passando por uma completa 

                                              
168 SUNDFELD, Carlos Ari. Serviços Públicos e Regulação Estatal: Introdução às Agências 
Reguladoras. In: Direito Administrativo Econômico, cit., p. 35. 
169 Texto original: “La apertura a la competencia no ha consistido únicamente en um proceso 
‘liberalizador’ (eliminación de barreras de entrada al ejercicio de la actividad). Por el contrario, en 
estos sectores, la privatización y la liberalización se ha visto acompañada de un nuevo modelo de 
regulación para la competencia, pues dadas las características de monopolio natural, presente en 
alguna fase de su actividad y las tendencias colusivas de muchos de estes sectores, la privatización y 
teórica liberalización podían a la postre desembocar en un monopolio privado, tan ineficiente o más 
que el monopólico servicio público de titularidad estatal”. (Derecho de la Competencia en Sectores 
Regulados..., cit., p. 5-6). 
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reorganização desses setores a fim de possibilitar uma reestruturação favorável à 

competição.  

  É nesse sentido que TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR, após 

ponderar que livre iniciativa nem sempre se traduz em livre concorrência (e vice-

versa), afirma ser necessária a presença do “Estado regulador e fiscalizador, capaz de 

regular o livre mercado para fomentar a competitividade enquanto fator relevante na 

formação de preços, do dinamismo tecnológico, do uso adequado de economia de 

escala etc., impedindo, assim, que a competitividade, num mercado livre que a 

desvirtua, se torne instrumento de restrição estratégica à livre iniciativa dos 

concorrentes.”170

  Logo, conclui-se, ainda com o citado autor, que no espaço que se abre 

entre a livre iniciativa e a livre concorrência é que entra o Estado Regulador, para, 

valendo-se dos mecanismos que lhe são próprios, reprimir o abuso do poder 

econômico. 

 

3.4.1 Os objetivos do Estado Regulador 

  Nesse escopo, a atuação reguladora do Estado deve ser direcionada para 

dois objetivos principais.171  

  De um lado, onde não for possível o estabelecimento de estruturas 

competitivas, o objetivo deve ser a regulação dos monopólios a fim de proteger os 

consumidores. Ou seja, regulação direcionada a aproveitar os ganhos de eficiência 

com a existência de um monopólio, mas, sobretudo, direcionada a impedir que o 

monopolista exerça seu poder econômico de forma nociva, fixando preços elevados 

(acima do “preço de mercado”) para obter ganhos extraordinários às custas do 

consumidor. 

  De outro lado, quando a concorrência for possível (o que exige, 

evidentemente, viabilidade técnica), os antigos monopólios naturais devem ceder 

                                              
170 Abuso de Poder Econômico..., cit., p. 216. 
171 VASCONCELOS, Jorge. O Estado Regulador, cit., p. 168. 
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espaço a novas configurações de mercado. Deve haver uma pluralidade de 

fornecedores, mesmo que atuando através da mesma infra-estrutura (mediante 

compartilhamento172). Pode ocorrer, se necessário, a segregação das atividades antes 

concentradas nas mãos do monopolista, a fim de que sejam exploradas por pessoas 

diferentes (fenômeno, como visto, designado por desintegração vertical, ou 

unbundling173_174). 

  Ou seja, a regulação terá por fim instituir e estimular um ambiente 

competitivo.175 Nesse particular, MARIA MANUEL LEITÃO MARQUES (et alli) 

afasta a aparente oposição entre regulação setorial e defesa da concorrência (que 

estaria a impedir que o mesmo ente atuasse em ambas as missões), para afirmar que “a 

regulação também pode servir para promover a concorrência”, lembrando ainda que 

“Esta situação é particularmente visível em alguns serviços públicos, onde tem sido 

necessária a regulação para estimular a entrada de novos operadores no mercado e 

controlar o abuso de posição dominante dos operadores já instalados.”176

  Assim, sempre que a concorrência se mostrar imperfeita (quando o 

mercado apresentar falhas), a regulação deve ser voltada à eliminação dessas falhas e 

                                              
172 Que se dá através da aplicação da essential facility doctrine.  
173 ANA MARIA DE OLIVEIRA NUSDEO, ressalta que “As principais medidas estabelecidas na 
legislação para essa reestruturação, variando conforme a atividade, dizem respeito, em linhas gerais: 
a) ao desmembramento de atividades complementares ou ligadas a uma mesma cadeia produtiva; b) 
ao estabelecimento de concorrência em fases da exploração da atividade econômica ou da prestação 
de serviços públicos; e c) à criação de regras para evitar a concentração econômica”. (A Regulação e 
o Direito da Concorrência: Agências Reguladoras e Concorrência, cit., p. 169). 
174 Segundo MARIA YOLANDA FERNÁNDEZ GARCÍA, “En definitiva, sobre la base de la 
separación de actividades, se construye la nueva regulación de los mercados de servicios esenciales 
económicos em red: tras la tradicional concentración empresarial vertical que ha acompañado al 
conjunto de estos servicios, ha de procederse a un distinto tratamiento regulatorio de las diversas 
fases que los componen, distinto tratamiento sobre el que crear y organizar el mercado em su 
conjunto.” (Estatuto Jurídico de los Servicios Esenciales Económicos en Red, cit., p. 475). 
175 Vale conferir o trabalho de CARLOS ARI SUNDFELD, em que analisa a questão com enfoque 
para o cenário brasileiro: Introdução às Agências Reguladoras, In: Direito Administrativo Econômico, 
cit., p. 31-36. 
176 Regulação Sectorial e Concorrência. Revista de Direito Público da Economia. Belo Horizonte: 
Fórum, n. 9, jan./fev/mar. de 2005, p. 187-188. 
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ao restabelecimento das condições de “concorrência possível”, forçando o mercado a 

aproximar-se do ideal da concorrência perfeita. 

  É o que preconiza GASPAR ARIÑO ORTIZ ao afirmar que a 

concorrência é a prioridade e a regulação o meio para obtê-la. Entende, pois, que a 

regulação sempre será necessária, mas deve se limitar à regulação imprescindível, 

decrescente, subsidiária e complementar ao mercado: “a regulação promove o 

mercado, o reconstrói onde ele é possível, defende-o, mas não o substitui. A pior 

tentação do regulador é se converter em “um gestor na sombra’.”177

 

3.4.2 O Estado Regulador no Brasil 

  Este é o modelo que se pretende adotar no Brasil através da liberalização 

de alguns setores da economia (antes monopolizados pelo Estado) e da instituição das 

agências reguladoras independentes178, criadas exatamente para dar cabo a essa 

finalidade regulatória com certo grau de independência face ao Poder central179 – 

lembrando que essa independência não significa insubordinação quanto às metas de 

governo fixadas pelo Poder central, mas impermeabilidade contra influências políticas 

indesejáveis.  

  De fato, como ressaltado por CARLOS ARI SUNDFELD, “A existência 

de agências reguladoras resulta da necessidade de o Estado influir na organização das 

relações econômicas de modo muito constante e profundo, com o emprego de 
                                              
177 Do original: “La regulación promueve el mercado, lo reconstruye donde ello es posible, lo 
defiende, pero no lo sustituye. La peor tentación del regulador es convertirse en ‘un gestor en la 
sombra’” (Principios de Derecho Público Econômico..., cit., p. 606). 
178 Pela definição firmada por MARÇAL JUSTEN FILHO, a agência reguladora “É uma autarquia 
especial, criada por lei para intervenção estatal no domínio econômico, dotada de competência para 
regulação de um setor específico, inclusive com poderes de natureza regulamentar e para 
arbitramento de conflitos entre particulares, e sujeita a regime jurídico que assegure sua autonomia 
em face da Administração direta.” (O Direito das Agências Reguladoras Independentes, cit., p. 344). 
Ver também: ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências Reguladoras e a Evolução do Direito 
Administrativo Econômico, cit.; e FIGUEIREDO, Marcelo. As Agências Reguladoras: O Estado 
Democrático de Direito no Brasil e sua Atividade Normativa. São Paulo: Malheiros, 2005. 
179 Como se sabe, as agências federais criadas para os setores de energia elétrica, telecomunicações e 
petróleo – respectivamente Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (Lei 9.427/96); Agência 
Nacional de Telecomunicações - ANATEL (Lei 9.472/97); e Agência Nacional do Petróleo - ANP 
(Lei 9.478/97) – foram as primeiras entidades criadas com essa roupagem. 
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instrumentos de autoridade, e do desejo de conferir, às autoridades incumbidas dessa 

intervenção, boa dose de autonomia frente à estrutura tradicional do poder 

político”.180

  No que concerne à estrutura dos mercados dos serviços públicos 

tradicionais, o modelo optado para o caso brasileiro181 guarda similaridade, em muitos 

aspectos, com o contexto europeu ocidental, onde igualmente se buscou o abandono 

dos monopólios naturais historicamente estabelecidos para esses setores. 

 

3.4.3 O modelo europeu ocidental 

  ANTÓNIO NOGUEIRA LEITE detalha o caso europeu, apontando que 

também lá (e antes) o Estado não intervém mais como produtor, mas como árbitro, 

através dos mecanismos de regulação. O autor explica que mesmo quando não exista 

monopólio natural, pode existir o monopólio privado e/ou a concentração de poder 

econômico apta a criar situação de quase monopólio. Nesses casos o Estado tem que 

atuar, assumindo o papel de equilibrador das forças existentes entre a procura dispersa 

e atomizada e a oferta concentrada. 182

  Ao afirmar a necessidade de implementação da concorrência, conclui que 

“...no essencial, a concorrência é condição necessária para assegurar a eficiência do 

funcionamento do mercado. Eficiência na produção e eficiência na afectação de 

recursos. Em segundo lugar, a concorrência disciplina a oferta e permite uma 

repartição mais justa dos benefícios gerados. Aqui reside a missão do Estado: 

introduzir mecanismos de regulação naqueles sectores em que, por razões 

organizacionais ou tecnológicas, ainda persista um desequilíbrio substancial entre 

procura e oferta (decorrente da dimensão dos actores em cada um dos lados), de 

                                              
180 Introdução às Agências Reguladoras. In: Direito Administrativo Econômico, cit., p. 18. 
181 Dispõe o art. 174 da Constituição Federal: “Como agente normativo e regulador da atividade 
econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 
sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado”. 
182 Funcionamento dos Mercados e Regulação, cit., p. 129 e segs. 
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maneira que, directa ou indirectamente, o equilíbrio gerado se aproxime tanto quanto 

possível da solução concorrencial”.183

  Essa regulação em prol da concorrência, enfim, ocorre em momentos 

distintos, cada qual almejando um objetivo imediato. Num primeiro momento, dá-se 

uma regulação intensa, até que haja condição do mercado operar com um grau de 

competição que permita atingir um dado nível de eficiência (sendo aceitável, até um 

certo patamar, a concentração de poder econômico). O escopo inicial, pois, será 

estimular a competição através da criação de mecanismos de mercado, forçando os 

partícipes a comportarem-se em regime concorrencial. 

  É o que destaca também MARIA MANUEL LEITÃO MARQUES (et 

alii) ao citar o relatório sobre Os serviços de Interesse Económico Geral na Europa do 

CEEP (Confederação Européia das Empresas Públicas) e do CIRIEC (Centro 

Internacional de Investigação e Informação sobre a Economia Pública, Social e 

Cooperativa), segundo o qual: “o objectivo actual da regulação é sobretudo a criação 

de uma estrutura de mercado que permita manter a concorrência, ou seja, uma 

regulação da estrutura. Esta regulação ‘tende a definir um conjunto de regras gerais 

para o acesso integral e eficaz às redes ou aos mercados, permitindo aos diferentes 

concorrentes fornecer serviços eficientes em resposta à procura dos utilizadores’. Não 

se trata de regular comportamentos e escolhas como anteriormente (regulação da 

gestão), mas de evitar qualquer discriminação entre os fornecedores, os quais deverão 

dispor dos mesmos direitos de exploração e de acesso às infra-estruturas, no quadro 

da prestação de serviços públicos na Europa.”184   

  Nessa fase, portanto, o Estado vale-se de mecanismos de regulação, tais 

como regulação de preços (tanto o preço ao consumidor como o preço de interligação 

de redes), restrições de quantidade, controle do número de empresas atuantes, 

estabelecimento de standards mínimos de qualidade e imposição de limites mínimos 

de investimento, dentre outros. 

                                              
183 LEITE, António Nogueira. Idem, p. 135. 
184 Regulação Sectorial e Concorrência, cit, p. 189-190. 
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  Num segundo momento, quando a competição estiver até certo grau 

estabelecida, cessa a regulação intensa, que dá lugar à regulação do mercado através 

de outros meios de intervenção, tais como a utilização de instrumentos de 

transparência de atos e decisões e a utilização dos mecanismos de defesa da 

concorrência (com atuação não só das agências setoriais, mas especialmente através 

dos demais órgãos específicos de defesa da concorrência). 

  Como apontado, desde o declínio do modelo keynesiano, o regime de 

concorrência passou a ser considerado o único meio viável – o instrumento adequado – 

para se obter certos resultados de eficiência que antes o Estado visava atingir 

unilateralmente, através da atuação direta e da concentração de determinadas 

atividades sob seu encargo exclusivo (regime de monopólio).  

  O desenvolvimento da atividade regulatória do Estado ganhou novo 

fôlego nesse contexto. Foi justamente a abertura dos mercados de serviços públicos e 

atividades de interesse coletivo assentadas sobre redes de infra-estrutura que deram 

ensejo ao desenvolvimento dessa nova teoria da regulação do mercado.  

  O Estado, portanto, ao promover a transferência dos seus monopólios 

para a esfera privada, passou a regular esses setores de mercado para promover a 

concorrência (criar condições de concorrência) e, ao mesmo tempo, coibir o abuso – 

afinal, a livre concorrência não pode ser confundida com concorrência desmedida, sem 

regras.  

  GASPAR ARIÑO ORTIZ, relata o fenômeno em passagem 

perfeitamente aplicável ao caso brasileiro, afirmando que a regulação de um sistema 

aberto e competitivo não tem mais como objetivo principal o controle do sistema e de 

seus operadores, tal como ocorria no modelo clássico de regulação que vigorou até há 

pouco nos setores dos grandes serviços públicos, tais como energia elétrica, 

telecomunicações, gás etc. Uma “regulación conforme al mercado” destina-se a 

“promover a concorrência onde esta seja possível, e se limita a proteger os interesses 
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dos usuários – segurança, qualidade e preço do serviço – onde este [o mercado] 

mantenha as características de um monopólio natural”.185

 

3.4.4 Mecanismos para promoção da concorrência  

  Para atingir o escopo de promover a concorrência, influenciando a 

atuação dos agentes econômicos, o Estado Regulador têm-se valido de diversos 

mecanismos, além da mera aplicação do direito antitruste.  

  ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO cita oito desses mecanismos, 

aplicáveis aos serviços públicos, a saber: (i) facilitação à entrada no mercado, (ii) 

redução do espaço de titularidade estatal exclusiva, (iii) relativa liberdade de preços, 

(iv) assimetria regulatória, (v) desverticalização e desconcentração, (vi) separação 

entre gestão da infra-estrutura e prestação dos serviços, (vii) competição entre setores 

distintos de serviços públicos, e, por fim, (viii) o compartilhamento de infra-

estruturas.186

  A facilitação à entrada no mercado corresponde basicamente à adoção 

de políticas econômicas que permitam a abertura, à iniciativa e investimentos 

privados, dos setores tradicionalmente reservados aos serviços públicos de feição 

tradicional. Nesse sentido, estabelecem-se somente as restrições indispensáveis ao 

atendimento dos interesses públicos em jogo, relacionadas com as metas de 

universalização e à cobrança de preços acessíveis.  

  Paralelamente à facilitação à entrada no mercado, pode também ocorrer a 

redução do espaço de titularidade estatal exclusiva, a fim de que também a 

titularidade dos serviços públicos de feição tradicional passe aos particulares que os 

assumem – e não apenas a execução dos serviços, tal como ocorria nos regimes de 

concessão ou permissão. Trata-se de verdadeira despublicização da atividade, que 

                                              
185 Texto original: “promover la competência allí donde esto sea posible, y se limita a proteger los 
interesses de los usuários – seguridad, calidad y precio del servicio – allí donde este mantenga las 
características de um monopolio natural”. (Derecho de la Competencia en Sectores Regulados..., cit., 
p. 7-8). 
186 Serviços Públicos e Concorrência, cit., p. 76-91. 
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passa a ter natureza de “atividade privada de interesse público”. A idéia que permeia 

esse mecanismo é a de que a titularidade estatal somente será mantida quando a livre 

iniciativa não for capaz de dar cumprimento aos interesses públicos envolvidos na 

atividade em questão. 

  Outro mecanismo de promoção da concorrência é a concessão de 

(relativa) liberdade de preços, que passam a ser determinados pela livre concorrência, 

sem (ou com menos) interferência estatal. Por certo, essa liberdade somente deve 

existir caso não afete as políticas públicas de universalização e traga consigo efeitos 

positivos para os consumidores, constatação esta que depende do efetivo controle 

(fiscalização) por parte do Estado. 

  Práticas como as acima ventiladas acarretam a necessidade da adoção de 

um outro mecanismo, usualmente denominado de assimetria regulatória, que significa 

interferir de forma distinta (conferindo regimes jurídicos distintos: mais abertos ou 

mais fechados à concorrência) de acordo com as peculiaridades de cada atividade.  

  A desverticalização e a desconcentração da atividade correspondem à 

desagregação vertical (ou unbundling), tema que já foi objeto de análise no capítulo 

2.10 deste trabalho.  

  A separação entre gestão da infra-estrutura e prestação dos serviços já 

também foi apontada no capítulo 2.10 como uma conseqüência da desagregação 

vertical. Trata-se de mecanismo especialmente aplicável às infra-estruturas 

organizadas em rede, a fim de permitir que as atividades de gestão da rede e de 

prestação do respectivo serviço sejam realizadas por pessoas distintas, com 

estabelecimento de concorrência na segunda. 

  De outra parte, pode-se dar ensejo à competição entre setores distintos de 

serviços públicos, sempre que se mostrar viável a produção de um mesmo resultado 

através de dois modos diferentes. Um exemplo característico é o do transporte público 

de passageiros, que pode ser atendido tanto pelo modal rodoviário como pelo 

ferroviário. 

  Por fim, o último mecanismo é o compartilhamento de infra-estruturas 

(redes de cabos de telecomunicações ou de transmissão e distribuição de energia 
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elétrica, dutos de água, gasodutos e oleodutos, portos e armazéns portuários, 

aeroportos e demais instalações adjacentes, ferrovias e estações ferroviárias etc.). 

Trata-se justamente do tema objeto do presente trabalho, que, segundo ALEXANDRE 

SANTOS DE ARAGÃO, tem suscitado o maior número de discussões teóricas e 

empíricas.187

 

3.4.5 Síntese acerca do papel do Estado Regulador 

  A conclusão que se extrai, enfim, aponta para a regulação da economia 

como o instrumento hábil à implementação, pelo Estado, do modelo de mercado 

concorrencial idealizado após a reforma constitucional.  

  FLORIANO AZEVEDO MARQUES NETO afirma que no bojo desses 

processos de reestruturação, que envolvem as privatizações e a nova regulação estatal, 

avulta a necessidade de novos enfoques para a exploração das atividades econômicas, 

de modo que muitas questões que até então eram observadas apenas sob o prisma do 

Direito Administrativo tradicional, passam agora a ser enfocadas também sob a ótica 

do Direito Concorrencial.188

  Não se olvida que toda concorrência é imperfeita, tal como já assentou 

ALFRED E. KAHN189 há quase duas décadas. Porém, “o melhor remédio é tentar 

diminuir as imperfeições. Mesmo quando é altamente imperfeita, ela pode 

freqüentemente ser um valioso suplemento da regulação. Mas na medida em que é 

intoleravelmente imperfeita, a única alternativa aceitável é a regulação. E para as 

inescapáveis imperfeições da regulação, o único remédio disponível é tentar fazê-la 

funcionar melhor.”190

                                              
187 Serviços Públicos e Concorrência, cit., p. 87. 
188 Universalização de Serviços Públicos e Competição: o caso da distribuição de gás natural. Revista 
Trimestral de Direito Público. São Paulo: Malheiros, n. 34, 2001, p. 35. 
189 The economics of regulation. 2. ed. Cambridge: Mass, 1988, p. 329. 
190 Do original: “All competition is imperfect; the preferred remedy is to try to diminish the 
imperfections. Even when highly imperfect, it can often be a valuable supplement to regulation. But to 
the extent that it is intolerably imperfect, the only acceptable alternative is regulation. And for the 
inescapable imperfections of regulation, the only available remedy is to try to make it work better.” 
(Idem, p. 329). 
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  Assim, será através da promoção da concorrência e da intervenção na 

economia – pelos mais variados mecanismos regulatórios – que ocorrerá a 

implementação das políticas públicas eleitas pelo Estado para realização de seus fins 

últimos, consagrados, entre nós, na Constituição Federal. 

  E um dos meios de que se vale o Estado Regulador para promover a 

concorrência é justamente a viabilização do acesso aos novos entrantes naqueles 

setores da economia, coincidentes com os serviços públicos tradicionais, que vinham 

sendo organizados sob o regime de monopólio público, com base na noção de que um 

só prestador estaria mais apto a desenvolver a atividade de forma mais adequada aos 

objetivos até então preconizados. 

  Como ressalta CALIXTO SALOMÃO FILHO, “A construção teórica 

dessas formas de regulação faz-se em torno da doutrina das essential facilities...”.191 

Na mesma linha, MARCOS JURUENA VILLELA SOUTO conclui ser fundamental 

“neste modelo de regulação para a competição a concretização do princípio do livre 

acesso a redes, dutos, vias, como conseqüência do princípio da livre iniciativa e do 

livre acesso ao mercado, tratando-se tais bens, se for o caso (...) como essential 

facilities, cuja utilização deve ser regulada quanto às condições técnicas e econômicas 

de ingresso, sempre que a rede for a condição para tal ingresso no mercado para a 

competição (o que é mais freqüente nas situações de monopólio natural, mas nem 

sempre ocorre devido ao incremento de novas tecnologias).”192

  A doutrina das essential facilities, portanto, surge como meio de impedir 

as grandes concentrações e garantir o direito de acesso àquelas redes de infra-

estruturas, ao lado dos outros meios de atuação comuns ao direito antitruste, que visam 

à coibição dos abusos do poder econômico. 

                                              
191 Regulação e Concorrência..., cit., p. 38. Na mesma obra, logo adiante, o autor frisa que “O 
conceito de essential facility foi desenvolvido no direito concorrencial para hipóteses de extrema 
concentração econômica. Geralmente, essas hipóteses coincidem com os casos de monopólio natural 
ou com outros casos de monopólio decorrentes de razões estruturais e nos quais não há como 
presumir que o mercado seja capaz, por sim de dar solução essas falhas.” (Idem, p. 38-39). 
192 Direito Administrativo Regulatório. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 35. 
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  Afinal, somente a abertura do mercado, mesmo com a separação vertical 

das diferentes atividades em cada setor, não é o suficiente. É imprescindível que se 

garanta o efetivo acesso ao mercado, assim como uma regulação adequada a cada 

setor, a fim de coibir o abuso do poder econômico dos agentes monopolistas. 

Caminha-se, portanto, com GASPAR ARIÑO ORTIZ e LUCÍA LÓPEZ DE CASTRO 

GARCÍA-MORATO193, que atestam que o acesso às redes de infra-estruturas, através 

da doutrina das essencial facilities, é um elemento chave para garantir o acesso de 

todos os potenciais competidores ao mercado.  

  Assim, “no novo modelo de regulação para a concorrência, o acesso de 

terceiros à rede [às infra-estruturas organizadas em rede] (ATR) é um elemento básico 

do marco regulatório: o acesso à rede é o acesso ao mercado.”194  

 

                                              
193 Derecho de la competencia en sectores regulados..., cit., p. 205. 
194 Do original: “En el nuevo modelo de regulación para la competencia, el acceso de terceros a la red 
(ATR) es un elemento básico del marco regulatorio: el acceso a la red es el acceso al mercado.” 
(Idem, p. 205). 
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4 ORIGEM, DESENVOLVIMENTO E DEFINIÇÃO DA DOUTRINA DAS 

ESSENTIAL FACILITIES 

 

4.1 O caso norte-americano 

  A primeira alusão à essential facility doctrine ocorreu no Direito norte-

americano em 1977, por ocasião do julgamento do caso Hecht v. Pro-Football, Inc.195 

pela Corte de Apelação do Distrito de Columbia. Além desta, várias outras decisões – 

expressamente ou indiretamente fundamentadas na doutrina – foram proferidas pelas 

cortes inferiores que compõem o Poder Judiciário Federal daquele país para resolver 

casos de recusa de contratar por parte de empresas detentoras de posição de 

monopólio. Praticamente, todas retrataram hipóteses de ofensa ao Sherman Antitrust 

Act (Section 1 ou Section 2, conforme o caso). 

  Não obstante, a literatura costuma atribuir o surgimento da doutrina a um 

julgamento mais antigo da Suprema Corte, de 1912: o United States v. Terminal 

Railroad Association.196 Este precedente, apesar de não ter feito expressa menção à 

doutrina, assentou as bases para a noção de essential facility e o seu compartilhamento, 

com fulcro no Sherman Act. 

  Esses casos serão objeto de análise no capítulo subseqüente. Todavia, 

antes disso, reputa-se necessária uma alusão, ainda que breve, ao direito antitruste 

norte-americano197, especificamente no que concerne aos seus pressupostos e à parte 

do direito positivo que importa para a perfeita compreensão da doutrina das essential 

facilities. 

 

                                              
195 Caso 570 F.2d 982, 992, 993 (D.C. Cir. 1977), cert. denied, 436 US 956 (1978). 
196 Caso 224 US 383, 397 (1912). 
197 Para uma investigação mais profunda, confira-se, por todos, GIFFORD, Daniel J.; RASKIND, Leo 
J. Federal Antitrust Law – cases and materials. St. Paul: West Publishing, 1983. No Brasil, um exame 
bem mais completo da evolução do Direito antitruste norte-americano é apresentado por ANA 
MARIA DE OLIVEIRA NUSDEO (Defesa da Concorrência e Globalização Econômica..., cit., p. 75-
97) e também por PAULA A. FORGIONI (Os Fundamentos do Antitruste, cit., p. 65-76). 
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4.1.1 Considerações preliminares acerca do Direito antitruste norte-americano 

  Nesse intuito, importa fazer menção ao fato de que o ordenamento 

jurídico norte-americano, desde o período da colonização, embora tenha sempre 

valorizado a livre iniciativa, o livre comércio, a ambição e o sucesso (inclusive em 

razão das convicções políticas e religiosas que permearam, de um modo geral, a maior 

parte dos seus colonizadores), sempre repudiou a idéia de privilégios (monopólios) e 

de concentração de poder econômico.  

  É possível afirmar que aquele ordenamento foi construído com base na 

ideologia de oportunidades iguais e no receio do excessivo crescimento do poder dos 

entes privados. Ainda que esses ideais não tenham prevalecido sobre a capacidade do 

empresário de concentrar poder econômico, parece correto afirmar que fundamentaram 

o surgimento e o desenvolvimento do direito antitruste naquele país.198  

  Em meados do ano de 1890, predominava um ambiente reformista, de 

aspiração democrática, que ansiava por leis anti-monopólio que fossem capazes de 

coibir a concentração de poder (não apenas econômico, mas também político e 

social).199  

  PAULA A. FORGIONI narra esse mesmo fenômeno das discussões 

sobre os trustes e a concentração de poder econômico apontando as forças que então se 

encontravam em franca oposição. De um lado “os grandes empresários e economistas, 

sustentando que a concentração do poder econômico propiciava o incremento da 

                                              
198 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Defesa da Concorrência e Globalização Econômica..., cit., p. 
76. 
199 Sobre esse momento histórico, ANA MARIA DE OLIVEIRA NUSDEO, glosando HANS 
THORELLI (The Federal Antitrust Policy, Origination of an American Tradition. Baltimore: The 
Jphns Hopkins Press, 1955), relata: “Após a Guerra de Secessão, de 1865, começou a ser difundida a 
idéia de que as corporations, e seu comportamento abusivo deveriam ser controlados pelo Estado. À 
testa desse movimento por uma lei anti-monopólio estiveram os agricultores – a classe econômica 
mais afetada pelo crescimento da indústria e pelas práticas dos trusts –, organizados num movimento 
conhecido como grangers. Esse movimento obteve algum êxito na criação de leis antitruste estaduais. 
Num segundo momento, na década de 1880, essa bandeira foi assumida por outros movimentos 
reformistas diversos. Diante da dificuldade dos estados de controlar práticas e preços que não se 
limitavam ao seu território, pressionavam pela criação de uma lei antitruste nacional..” (Idem, p. 77-
78).  
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produção e a expansão da indústria.”200 De outro lado, “os consumidores, 

agricultores, trabalhadores, e pequenos empresários colocaram-se, ao invés, contra a 

concentração do poder econômico tida como causa de muitos males que assolavam a 

sociedade da época.”201  

  Nesse contexto é que, a partir de um projeto de lei apresentado pelo 

Senador John Sherman, foi editado o Sherman Antitrust Act, como “resultado de um 

compromisso genérico entre o sentimento público, a atenção jornalística e o discurso 

político de repúdio às práticas dos trusts, mas sem qualquer proposta muito clara 

sobre a política antitruste a ser formulada, os parlamentares optaram por um texto de 

lei o mais genérico possível, mantendo vocabulário similar às normas da common law 

contra as práticas restritivas ao comércio, para que juízes e tribunais pudessem 

interpretá-la com maior facilidade e exercer um juízo caso a caso sobre o caráter das 

práticas proibidas.”202

  De fato, o método de ação instaurado pelo Sherman Act para coibir as 

práticas antitruste era típico da common law. Não foi instituída nenhuma entidade com 

competência específica para controlar a competição entre os agentes privados, a fim de 

evitar ex ante as condutas anti-concorrenciais, inclusive a formação de monopólios. A 

repressão era feita a posteriori através da atuação do poder judiciário.203

  Mais tarde, em razão das críticas apostas à generalidade do texto do 

Sherman Act, que acabava dificultando sua aplicação e provocando certo grau de 

insegurança entre os agentes econômicos (até porque conferia poderes muito amplos 

ao poder judiciário para resolver as questões concretas), somada à verificação do 

                                              
200 Os Fundamentos do Antitruste, cit., p. 71. 
201 Idem, p. 72. 
202 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Defesa da Concorrência e Globalização Econômica..., cit., p. 
78. 
203 JUSTEN FILHO, Marçal. O Direito das Agências Reguladoras Independentes, cit., p. 77. 
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período de maior ocorrência de concentração de empresas nos Estados Unidos (1887 a 

1904)204, foi editado, em 1914, o Clayton Antitrust Act.  

  Esse novo diploma normativo continha um detalhamento maior das 

condutas consideradas ilegais, a fim de conferir mais segurança aos destinatários da 

norma, bem como possibilitar uma aplicação de uma política antitruste mais efetiva.205 

Ao mesmo tempo, o diploma criou a Federal Trade Commission (FTC), uma agência 

reguladora independente com competência, conjunta com o Departamento de Justiça 

(órgão integrante da Administração Federal), para aplicar tanto o próprio Clayton Act, 

como o Sherman Act.206  

  A partir desse momento, portanto, o sistema antitruste norte-americano 

passou a contar não apenas com a atuação do poder judiciário, mas de entidades com 

competência para implementar um controle preventivo às condutas anticoncorrenciais. 

  O direito antitruste norte-americano ainda hoje funciona com base 

naqueles atos normativos, ainda que com alterações e reinterpretações ocorridas ao 

longo dos anos. Para o tema da presente dissertação, desperta particular interesse a 

Section 1 e, especialmente, a Section 2207, do Sherman Act. 

  A Section 1 refere-se aos casos de restrição à concorrência derivada da 

atuação combinada de mais de um agente econômico. Estabelece que “Todo contrato, 

combinação na forma de confiança ou outra forma, ou conspiração, em restrição de 

mercado ou comércio entre os vários Estados, ou com nações estrangeiras, é 

declarado ilegal. Toda pessoa que fizer qualquer contrato ou se ocupar de qualquer 

combinação ou conspiração aqui declarada ilegal, será considerada culpada de delito 

grave e, em conseqüência disso, será punida com multa que não exceda um milhão de 

dólares se for uma corporação, ou, se for qualquer outra pessoa, cem mil dólares, ou 

                                              
204 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Defesa da Concorrência e Globalização Econômica..., cit., p. 
79.  
205 Idem, p. 79. 
206 Idem, p. 85. 
207 Conforme se verá adiante, a maioria das decisões da essential facility doctrine refere-se a casos de 
ofensa a esse dispositivo. 
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por pena de prisão que não exceda três anos, ou através de ambos as penas acima, 

conforme a discrição do tribunal.”208

  Já a Section 2, visa a reprimir os casos de restrição à concorrência 

decorrente da atuação abusiva das empresas detentoras de poder de monopólio. Para 

tanto, dispõe que “Toda pessoa que monopolizar, ou tentar monopolizar, ou combinar 

ou conspirar com qualquer outra pessoa ou pessoas, monopolizar qualquer parte do 

mercado ou comércio entre os vários Estados, ou com nações estrangeiras, será 

considerada culpada de delito grave, e, por conseqüência disso, será punida com 

multa que não exceda um milhão de dólares se for uma corporação, ou, se for 

qualquer outra pessoa, cem mil dólares, ou por pena de prisão que não exceda três 

anos, ou através de ambos penas acima, conforme a discrição do tribunal.”209

 

4.1.2 Evolução histórica da doutrina na jurisprudência e na doutrina norte-

americanas 

  A evolução histórica da essential facility doctrine nos Estados Unidos 

será exposta através da análise dos casos concretos que lhe deram fundamento (ao 

menos dos mais expressivos), seguindo a ordem cronológica.210 No curso dessa 

exposição, serão colacionados os trabalhos doutrinários mais relevantes, dedicados ao 

estudo da doutrina com base naqueles casos. Ao final, será esboçada uma síntese 

                                              
208 O texto original dispõe: “Section 1. Every contract, combination in the form of trust or otherwise, 
or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is 
hereby declared to be illegal. Every person who shall make any contract or engage in any 
combination or conspiracy hereby declared to be illegal shall be deemed guilty of a felony and, on 
conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding on million dollars is a corporation, or, if 
any other person, one hundred thousand dollars, or by imprisonment not exceeding three years, or by 
both said punishments, in the discretion of the court.” 
209 No texto original, consta: “Section 2. Every person who shall monopolize, or attempt to 
monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the 
trade or commerce among the several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a 
felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding one million dollars if a 
corporation, or, if any other person, one hundred thousand dollars, or by imprisonment not exceeding 
three years, or by both said punishments, in the discretion of the court.” 
210 Os textos das decisões foram coletados através da Internet, especialmente no site: 
http://www.findlaw.com. 
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acerca do entendimento que se faz da doutrina no ordenamento jurídico norte-

americano. 

 

4.1.2.1 United States v. Terminal Railroad Association 

  Como dito, a essential facility doctrine teve origem no julgamento, em 

1912, do caso United States v. Terminal Railroad Association211 pela Suprema Corte 

dos Estados Unidos. 

  A decisão nem sequer mencionou o termo essential facility. Apesar 

disso, reconheceu que o uso de uma facility por um só agente ameaçava a concorrência 

no setor ferroviário da região, em ofensa ao Sherman Act (Section 1 e Section 2). 

  O caso envolveu uma situação de monopólio que abrangia todos os 

terminais ferroviários na cidade de St. Louis (estado do Missouri) que faziam a 

conexão entre a cidade, assim como as linhas férreas que chegavam à cidade e as 

pontes que atravessavam o rio Mississipi.212  

  O transporte ferroviário era o único meio de transporte coletivo e de 

grandes cargas na época. Sem a utilização desses terminais, que constituíam um 

sistema único, era impossível a qualquer composição ferroviária entrar ou mesmo 

passar através da cidade, a fim de chegar às industrias e estabelecimentos comerciais lá 

existentes. As condições geográficas e topográficas da região impediam o acesso por 

outra via.  

  Essas mesmas condições físicas adversas inviabilizavam, tanto sob o 

aspecto econômico como físico, a duplicação dos terminais por outras empresas. E 

mais, justificavam inclusive a formação de um sistema único de terminais, através da 

combinação entre as empresas que os controlavam. 

  Diante dessas circunstâncias, os detentores desse sistema único de 

terminais garantiam posição extremamente privilegiada, podendo impor preços 

                                              
211 Caso 224 US 383, 397 (1912). 
212 ABBOTT B. LIPSKY JR. e J. GREGORY SIDAK fazem um relato detalhado dos fatos e do 
contexto da causa (Essential facilities. Standford Law Review, vol. 51, 1999, p. 1189-1190/1195-
1198). 
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abusivos, dificultar o acesso das composições dos demais concorrentes e, até mesmo, 

impossibilitá-las de ingressar na cidade.213

  Tratava-se de um grupo de empresas214 que também operavam trens na 

região. Ou seja, as companhias que compunham o grupo controlador do sistema único 

de terminais atuavam no mesmo mercado que as empresas que dependiam do acesso 

àquela rede de infra-estrutura para desenvolver suas atividades. A construção dessa 

situação privilegiada de grande concentração econômica tinha por finalidade excluir 

aqueles concorrentes do mercado, eliminando a livre competição no setor de transporte 

ferroviário da região. Era evidente que uma negativa de acesso seria fatal para 

qualquer empresa que dependesse daquele sistema de terminais. 

  O grupo foi demandado pelo governo federal, que pretendia a aplicação 

do Sherman Antitrust Act ao caso, a fim de que se promovesse a dissolução da 

combinação pactuada entre aquelas empresas e, com isso, fosse eliminada a situação 

reputada ofensiva ao comércio interestadual. 

  Em sua defesa, o grupo alegava que a combinação dos terminais em um 

sistema unificado era pró-competitiva, na medida em que atuava de forma imparcial 

com relação aos seus concorrentes, desempenhando um papel semelhante àquele que 

seria exercido por um agente público (public agent).  

  Contudo, esse argumento foi refutado pela Corte sob o fundamento de 

que essa imparcialidade era apenas aparente, pois não havia indícios de que o grupo 

houvesse atuado de forma imparcial. Ao contrário, os fatos apontavam que a forma de 

cobrança de tarifas pelas empresas do grupo estava repleta de anomalias. Além disso, 

constatou-se que nos estatutos firmados entre as empresas detentoras dos terminais não 

                                              
213 “The combination seized monopoly power by its acquisition of facilities of comprehensive scope 
and importance to a variety of transportation services – services that were themselves vital to almost 
every facet of economic activity in the region at that time.” (LIPSKY JR., Abbott B.; SIDAK, J. 
Gregory. Essential facilities, cit., p. 1195). 
214 O grupo era formado por quatorze das vinte e quatro companhias que operavam nas linhas que 
passavam por St. Louis (SHEEHAN, Eileen. Unilateral Refusals to Deal and the Role of the Essential 
Facilities Doctrine: A US/EC Comparative Analysis. In: World Competition. Great Britain: Kluwer 
Law International, vol. 22(4): 667-89, 1999, p. 76). 
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havia nenhuma disposição segundo a qual empresas não proprietárias (as concorrentes) 

poderiam gozar dos privilégios advindos da combinação então formalizada. 

  A decisão foi fundamentada no entendimento de que a situação do 

sistema ferroviário da cidade de St. Louis era extraordinária.215 Com base em 

depoimentos prestados por especialistas, concluiu-se não ser possível para os 

concorrentes construir um sistema paralelo. Como já apontado, as condições físicas e 

topográficas da região eram peculiares e não permitiam a duplicação dos terminais.  

  Por esse motivo, entendeu-se que o controle exercido por aquele grupo 

sobre o sistema de terminais caracterizava um substancial obstáculo ao comércio de St. 

Louis e também ao comércio interestadual, visto que as linhas férreas de transporte de 

carga e passageiros entre os estados em questão necessariamente tinham que cruzar o 

Rio Mississipi naquela localidade (tanto em sentido leste como oeste)216. Essa situação 

de concentração econômica, portanto, foi considerada uma restrição ilegal ao comércio 

e, ao mesmo tempo, uma tentativa de monopolização.217

  A decisão da Suprema Corte pôs fim à controvérsia oferecendo aos 

detentores da facility a opção de promover, dentro de um prazo de noventa dias, uma 

reestruturação dos seus estatutos de modo a: (i) permitir a admissão de outras 

empresas no grupo controlador do sistema de terminais, com base em condições 

razoáveis de ingresso, respeitando um critério de igualdade de benefícios e encargos 

com as empresas do grupo; (ii) prover o acesso aos terminais por qualquer outra 

empresa férrea que não se dispusesse a ingressar no grupo controlador (também com 
                                              
215 Em contrapartida, frisou que “It cannot be controverted that, in ordinary circumstances, a number 
of independent companies might combine for the purpose of controlling or acquiring terminals for 
their common but exclusive use. In such cases other companies might be admitted upon terms or 
excluded altogether. If such terms were too onerous, there would ordinarily remain the right and 
power to construct their own terminals.” 
216 As características geográficas daquele sistema ferroviário configuravam um verdadeiro gargalo 
(bottleneck) para as linhas férreas que cruzavam o país passando pela região de St. Louis. 
217 Entendeu-se que “when, as here, the inherent conditions are such as to prohibit any other 
reasonable means of entering the city, the combination of every such facility under the exclusive 
ownership and control of less than all of the companies under compulsion to use them violates both 
the first and second sections of the act [Sherman Act], in that it constitutes a contract or combination 
in restraint of commerce among the states, and an attempt to monopolize commerce among the states 
which must pass through the gateway at St. Louis.”  
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base em condições razoáveis de uso, qualidade e custo, de modo equivalente ao 

praticado pelas empresas do grupo); (iii) eliminar dos estatutos qualquer disposição 

que restringisse o uso das facilities por terceiros; (iv) aplicar tarifas equivalentes para 

as empresas provenientes de ambas as direções (leste e oeste); (v) eliminar qualquer 

cobrança diferenciada para o uso dos terminais pelo tráfego originado dentro de 

determinados limites de distância (a “100-mile area”, como se costumava designar a 

área que ficava dentro de um raio de cem milhas da cidade); (vi) submeter à Corte 

Distrital qualquer desavença entre as eventuais novas ingressantes no grupo e as 

antigas integrantes; e (vii) para evitar quaisquer possíveis mal-entendidos, incluir no 

instrumento da reestruturação uma cláusula determinando que nenhuma de suas 

disposições poderia afetar a competência da Interstate Commerce Commission, 

especialmente com relação à fixação e controle das taxas a serem cobradas pelas 

empresas do grupo, à forma de cobrança das empresas que utilizassem das facilities e 

ao estabelecimento de combinações sobre taxas e rotas nas linhas controladas por 

aquelas empresas. 

  Ao final, a Corte advertia que, caso não houvesse consenso nessa 

reestruturação, determinaria a dissolução da combinação existente, a fim de que não 

houvesse mais um grupo detentor exclusivo do sistema de terminais, mas vários 

terminais operando como sistemas independentes (como, aliás, havia existido no 

passado, antes da combinação entre as empresas então detentoras dos terminais).  

  Ou seja, a Corte adotou uma solução menos radical do que a pleiteada 

pelo governo federal (que pretendia a dissolução do grupo formado entre as empresas 

detentoras dos terminais). Permitiu a eliminação dos aspectos ilegais da combinação 

realizada entre as empresas controladoras dos terminais, preservando assim os 

aspectos vantajosos do sistema unificado de infra-estruturas ferroviárias.218_219

                                              
218 Conforme apontado por ABBOTT B. LIPSKY JR. e J. GREGORY SIDAK, a decisão permitiu que 
um problema de monopólio fosse resolvido “not by structural relief that would have restored active 
competition, but by requiring that the existing combination be universal.” (Essential facilities, cit., p. 
1197). No texto da decisão constou o seguinte: “If, as we have pointed out, the violation of the statute, 
in view of the inherent physical conditions, grows out of administrative conditions which may be 
eliminated and the obvious advantages of unification preserved, such a modification of the agreement 
between the terminal company and the proprietary companies as shall constitute the former the bona 
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  Apesar de parecer óbvio que uma solução estrutural, que permitisse a 

restauração da concorrência entre terminais independentes (tal como havia existido 

num momento anterior à formação do grupo), se apresentasse como uma medida 

preferível, em contrapartida a uma solução que exigiria o estabelecimento de um 

mecanismo permanente de controle sobre a combinação (para garantir o cumprimento 

de todas as disposições da sentença220), a Suprema Corte preferiu não sacrificar os 

ganhos em termos de eficiência, derivados da operação conjunta dos terminais, como 

um sistema único.221  

  Ademais e muito provavelmente, a opção por uma solução estrutural 

também deveria acarretar controvérsias durante a concretização da decisão, que 

acabariam por retornar ao crivo do poder judiciário.222  

 

4.1.2.2 Associated Press v. United States  

  Da mesma forma que o caso do Terminal Railroad Association, o caso 

Associated Press v. United States223, apreciado pela Suprema Corte em 1945, envolveu 

                                                                                                                                             
fide agent and servant of every railroad line which shall use its facilities, and an inhibition of certain 
methods of administration to which we have referred, will amply vindicate the wise purpose of the 
statute, and will preserve to the public a system of great public advantage.” 
219 Para EILEEN SHEEHAN, entretanto, a base legal do julgamento não ficou muito clara no texto da 
decisão (Unilateral Refusals to Deal and the Role of the Essential Facilities Doctrine…, cit., p. 77). 
Embora o caso tenha se baseado tanto na Section 1 como na Section 2 do Sherman Act, “The court 
however failed to invoke any concrete existing legal or economic doctrine as a basis for the case. It is 
apparent from the case that the court in coming to its decision placed great emphasis on the exclusion 
of certain railroad companies from ownership of the Terminal Company, coupled with the practical 
inability of those excluded to replicate the facilities. What is unclear however is the weight that the 
court placed on the Terminal Company’s anomalous pricing in arriving at its decision.” (Idem, p. 77). 
220 Conforme disposto na decisão, as tarefas de regular e controlar as atividades do grupo deveria ficar 
sob o encargo da Interstate Commerce Commission – ICC, uma agência regulatória federal criada em 
1887 justamente para suprir as deficiências na regulação do transporte ferroviário interestadual. A 
atuação da ICC visava incentivar um sistema de transporte eficiente, limitar a concentração de poder 
econômico que existia no setor, eliminar a deficiências empresariais, bem como promover a redução 
de custos e preços de tarifas. Sobre o tema: JUSTEN FILHO, Marçal. O Direito das Agências 
Reguladoras Independentes, cit., p. 76-77. 
221 LIPSKY JR., Abbott B.; SIDAK, J. Gregory. Essential facilities, cit., p. 1196. 
222 Idem, p. 1196. 
223 Caso 326 US 1 (1945). 
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uma combinação de empresas acusada de violar a Section 1 do Sherman Act. 

Novamente, a decisão proferida pela Corte não mencionou expressamente a essential 

facility doctrine, mas a literatura costuma atribuir grande relevância a esse precedente 

na fixação dos alicerces da teoria.224  

  Tratava-se de uma Associação formada por mais de mil e duzentas 

empresas do ramo de notícias (jornais diários), organizada com base na legislação do 

estado de New York, cujo objetivo consistia na coleta, unificação, organização e 

distribuição de notícias entre os seus membros, tendo em contrapartida o pagamento 

de um preço que contemplava também o lucro da entidade. As notícias eram obtidas 

diretamente pelos funcionários da Associação, por intermédio dos seus membros ou 

através de agências de notícias estrangeiras com as quais a Associação mantinha 

contratos específicos. Após essa compilação, as notícias eram repassadas a todos os 

membros por meio de canais interestaduais de comunicação. Um jornal de New York, 

por exemplo, tinha acesso às notícias geradas pelos outros membros em todo o país, 

como também àquelas notícias preparadas pela própria Associação, inclusive as 

oriundas do exterior. 

  Tratava-se, enfim, de um sistema de processamento de notícias que 

aproveitava os benefícios da economia de escala derivada da combinação de esforços 

entre os associados. Ao passo que possibilitava aos membros o conhecimento 

praticamente instantâneo das notícias mais recentes em nível nacional e internacional, 

inviabilizava para os não-membros o acesso àquelas informações.  

  A controvérsia posta sob apreciação da Corte iniciou com a constatação 

pelo Departamento de Justiça de que os estatutos da Associated Press atribuíam aos 

associados o poder de vetar o ingresso de novos membros, especialmente de empresas 

com as quais estabeleciam concorrência na mesma região metropolitana. Também era 

vedada aos membros a venda de notícias para não-membros. 

                                              
224 SHEEHAN, Eileen. Unilateral Refusals to Deal and the Role of the Essential Facilities Doctrine…, 
cit., p. 77. 
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  O estatuto da Associação, portanto, continha cláusulas restritivas ao 

ingresso de novos membros, sendo que essas limitações eram aplicadas com rigor para 

os concorrentes (dos membros existentes). À época do litígio, o sistema tinha 

alcançado uma tal proporção, que acabava inviabilizando a concorrência para os não-

membros no setor de notícias. Constatou-se o sério obstáculo que existia para um novo 

concorrente se estabelecer em uma cidade onde já atuasse um membro da 

Associação.225

  A Suprema Corte considerou, por maioria, que a vedação indiscriminada 

ao ingresso de novos membros significava discriminação contra a concorrência, em 

ofensa ao Section 1 do Sherman Act. Contudo, a decisão não possibilitou o ingresso 

livre de qualquer empresa, o que acabaria por desnaturar a idéia da Associação. O 

objetivo era de coibir a prática discriminatória da Associação contra seus concorrentes.  

  Como ressalta EILEEN SHEEHAN, a controvérsia maior não teve 

relação com os fundamentos legais utilizados pelo relator da decisão (Justice Black), 

mas girou em torno dos fatos da causa.226 Os dissidentes (Justices Robert e Murphy) 

sustentaram com firmeza suas opiniões, com base no entendimento de que as outras 

Associações existentes, tais como a United Press e a International News Service, 

similares à Associated Press, poderiam suprir a demanda dos concorrentes desta e 

fomentar a concorrência no setor. Foi por esse motivo, aliás, que foi afastada a 

alegação de tentativa de monopolização, formulada pelo Departamento de Justiça. 

                                              
225 No texto da decisão, consta: “Inability to buy news from the largest news agency, or any one of its 
multitude of members, can have most serious effects on the publication of competitive newspapers, 
both those presently published and those which but for these restrictions, might be published in the 
future. This is illustrated by the District Court's finding that in 26 cities of the United States, existing 
newspapers already have contracts for AP news and the same newspapers have contracts with United 
Press and International News Service under which new newspapers would be requir d to pay the 
contract holders large sums to enter the field. The net effect is seriously to limit the opportunity of any 
new paper to enter these cities. Trade restraints of this character, aimed at the destruction of 
competition, tend to block the initiative which brings newcomers into a field of business and to 
frustrate the free enterprise system which it was the purpose of the Sherman Act to protect.” 
226 Unilateral Refusals to Deal and the Role of the Essential Facilities Doctrine…, cit., p. 78-79 
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  A decisão também não deu valor para os argumentos relativos à 

cobertura de notícias e às implicações relativas à liberdade de imprensa.227 Porém, um 

dos Juízes (Justice Frankfurter), após desenvolver uma comparação entre a 

Associação e uma public utility (um negócio permeado pelo interesse público, no 

sentido de que se presta para servir a toda a coletividade228), considerou que a 

incidência de restrições à divulgação das notícias mediante negação de acesso às 

fontes ensejava considerações diversas daquelas existentes em uma situação normal, 

em que o aspecto comercial é o mais relevante. 

  A razão do julgamento, enfim, foi assentada na natureza das atividades 

envolvidas e na grande proporção assumida pela Associated Press, fatores que foram 

reputados suficientes para criar uma limitação praticamente intransponível para 

qualquer empresa que pretendesse concorrer com os seus associados. 

  Apesar de reconhecer que os serviços prestados pela Associação 

derivavam do empreendendorismo, do esforço, da sagacidade e até mesmo 

(possivelmente) da ingenuidade de seus administradores, a Corte reputou que a 

previsão de veto no estatuto da Associação não visava outra coisa senão dificultar ou 

eliminar a concorrência. A combinação de empresas resultante daquele contrato não 

poderia, legalmente, garantir que os esforços da Associação fossem distribuídos para o 

bem de todos, mas somente aproveitados para a exclusão dos concorrentes do mercado 

em questão.229

                                              
227 SHEEHAN, Eileen. Idem, p. 78. 
228 Como constatado por PHILLIP AREEDA, “Justice Frankfurter compared the Associated Press to 
a public utility, a business infused with the public interest that was required to serve all.” (Essential 
facilities: An epithet en need of limiting principles. Antitrust Law Journal, vol. 58, 1990, p. 843). A 
crítica formulada por PHILLIP AREEDA à essential facility doctrine será analisada adiante, em tópico 
especifico. Por ora, vale mencionar o descontentamento do autor com relação ao entendimento 
adotado pelo Justice Frankfurter, que teria dado ensejo a inúmeros pleitos de compartilhamento 
despropositados por parte de empresas que buscam se valer do esforço dos seus concorrentes (Idem, p. 
843).  
229 Conforme ficou assentado: “It has been argued that the restrictive By-Laws should be treated as 
beyond the prohibitions of the Sherman Act, since the owner of the property can choose his associates 
and can, as to that which he has produced by his own enterprise and sagacity, efforts or ingenuity, 
decide for himself whether and to whom to sell or not to sell. While it is true in a very general sense 
that one can dispose of his property as he pleases, he cannot ‘go beyond the exercise of this right, and 
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  Ao final, a Suprema Corte determinou a exclusão da cláusula do estatuto 

que previa a possibilidade de veto, a fim de possibilitar o ingresso de novos membros 

(inclusive os concorrentes dos membros atuais), em termos e condições similares 

àqueles já praticados entre os membros existentes.  

  Em última análise, apesar desse precedente ser sempre lembrado pela 

literatura, o fato é que pairam muitas dúvidas acerca da sua adequação à moldura da 

doutrina das essential facilities230, especialmente pelo fato de que o caso não foi 

recebido pela Corte como um caso de tentativa de monopolização. Afinal, como visto, 

à época havia outras Associações semelhantes atuando no mercado.231  

  O caso, enfim, assim como o United States v. Terminal Railroad 

Association, exemplifica o dilema clássico que aflige o direito antitruste, qual seja: se 

e qual forma de ação deve ser adotada quando pessoas privadas adquirem direitos 

sobre propriedades que excluem ou impedem o acesso ao mercado por outros 

competidores.232

 

4.1.2.3 United States v. Griffith 

                                                                                                                                             
by contracts or combinations, express or implied, unduly hinder or obstruct the free and natural flow 
of commerce in the channels of interstate trade’ [United States v. Bausch & Lomb Co., 321 U.S. 707, 
722, 64 S.Ct. 805, 813]. The Sherman Act was specifically intended to prohibit independent businesses 
from becoming ‘associates’ in a common plan which is bound to reduce their competitor’s opportunity 
to buy or sell the things in which the groups compete.” 
230 PHILLIP AREEDA questiona o resultado desse precedente sustentando que se baseou em termos 
vagos, que possibilitariam uma aplicação demasiadamente ampla: “Whatever Associated Press held, it 
is often Said to stand for more or less the following propositions, with the vague terms emphasized: (1) 
whenever competitors jointly create a useful facility, (2) that is essential to the competitive vitality of 
rivals, (3) and (perhaps) essential to the competitive vitality of the market, (4) and admission of rivals 
is consistent with the legitimate purposes of the venture, then (5) the collaborators must admit rivals 
on relatively equal terms. (…) Even if Associated Press stands for these five propositions, it cannot 
automatically govern denial of an essential facility for several reasons.” (confira-se: Unilateral 
Refusals to Deal and the Role of the Essential Facilities Doctrine…, cit., p. 844-845).  
231 LIPSKY JR., Abbott B.; SIDAK, J. Gregory. Essential facilities, cit., p. 1201. 
232 SHEEHAN, Eileen. Unilateral Refusals to Deal and the Role of the Essential Facilities Doctrine…, 
cit., p. 79. 
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  No caso United States v. Griffith233, julgado em 1948, a Suprema Corte 

invalidou a utilização de poder de monopólio por parte de um grupo detentor de salas 

de cinema em um determinado mercado geográfico. Também nesse caso não houve 

menção expressa à doutrina das essential facilities, mas o precedente também costuma 

ser citado como referência para o seu desenvolvimento no Direito norte-americano. 

  O grupo em questão era composto por quatro companhias afiliadas e 

duas individuais (que detinham participação nas anteriores), que operavam salas de 

cinema nos estados de Oklahoma, Texas e New Mexico, formando o que se 

denominava de Griffith Circuit. Salvo algumas pequenas exceções, as salas operadas 

pelas companhias não competiam entre si, pois estavam localizadas em cidades 

diferentes (em algumas cidades havia mais de uma sala, em outras, as “cidades 

fechadas”, somente uma).  

  A controvérsia se baseava na existência de determinados privilégios de 

exclusividade previstos nos contratos entre os distribuidores de filmes e os operadores 

das salas de cinema, que eram assegurados a estes últimos em detrimento de seus 

concorrentes. Esses privilégios restringiam a concorrência nas cidades onde havia mais 

de uma sala de cinema, pois impediam aos concorrentes obterem junto aos 

distribuidores o direito de exibir determinados filmes. 

  A decisão baseou-se no entendimento de que um sujeito que detém poder 

de monopólio sobre determinadas salas de teatro em uma cidade controla a exibição de 

filmes naquele mercado específico. E se esse sujeito se vale da sua posição estratégica 

para obter privilégios exclusivos em uma determinada cidade, onde tem concorrentes, 

ele estará utilizando seu poder de monopólio como uma arma de negociação contra 

seus concorrentes. Admitiu-se, enfim, que o poder de compra em larga escala não é 

ilegal per se, mas será ilegal se for utilizado para monopolizar ou tentar monopolizar o 

mercado.  

  Embora a Corte de Apelação tenha entendido que a atuação das empresas 

do grupo detentor das salas não caracterizava violação ao Sherman Act, pois consistia 

                                              
233 Caso 334 US 100 (1948). 
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em meios legítimos de concorrência, a Suprema Corte adotou entendimento inverso, 

diante do fato (comprovado) de que os concorrentes do grupo em questão estavam 

sendo coagidos nas suas negociações, ou mesmo sendo excluídos do mercado. 

  A decisão, enfim, determinou que a extensão dos efeitos das práticas 

reputadas ilegais, por parte do grupo em questão, fosse avaliado pela Corte de 

Apelação, a quem foi atribuída também a responsabilidade de decidir acerca do 

desfazimento dos atos abusivos, bem como da prevenção de atos semelhantes no 

futuro. 

 

4.1.2.4 Lorain Journal v. United States 

  Em Lorain Journal Co. v. United States234, um caso apreciado pela 

Suprema Corte em 1951, os fatos envolviam anúncios publicitários publicados por 

uma empresa do ramo jornalístico na cidade de Lorain, estado de Ohio. Tratava-se de 

uma nítida situação de monopólio, já que a Lorain Journal era a única empresa da 

região que publicava um jornal de circulação diária.  

  A controvérsia se instaurou quando esta empresa passou a recusar a 

publicação de anúncios publicitários de qualquer pessoa que fizesse anúncios 

concomitantes em uma estação de rádio recém instalada na região (a WEOL).  

  Desde o momento em que a estação de rádio foi inaugurada, portanto, 

havia se estabelecido uma acirrada disputa entre as duas empresas (de um lado o 

jornal, de outro a estação de rádio) no mercado de anúncios da região. Contudo, como 

a Lorain Journal tinha dominado o mercado até então, ficava claro que ela detinha 

influência suficiente para impor condições discriminatórias ao seu concorrente, cuja 

receita provinha quase que integralmente dos anúncios publicitários que transmitia 

para o público local.  

  Diante disso, o governo federal ajuizou uma ação civil visando à 

coibição daquela prática, reputada anti-competitiva. A ação foi julgada procedente pela 

Corte Distrital, que considerou a prática da Lorain Journal ofensiva ao Sherman Act. 

                                              
234 Caso 342 US 143 (1951). 
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  A decisão foi mantida em grau de apelação. A Suprema Corte entendeu 

que a recusa da Lorain Journal representava tentativa de monopolizar o mercado, 

destruindo a estação de rádio com que estabelecia concorrência.235 Admitiu que havia 

um monopólio, já que o jornal diário publicado por aquela empresa era o único e 

consistia em um meio de comunicação indispensável para a comunidade de Lorain, 

inclusive no mercado de anúncios.  

  Em sua defesa, a Lorain Journal alegou que detinha o direito, natural ao 

seu negócio privado, de escolher seus clientes e recusar-se a aceitar anúncios de quem 

bem entendesse. A Corte, porém, apesar de reconhecer esse direito, ressaltou que não 

se tratava de um direito absoluto, nem de um direito imune à regulação, de modo que o 

seu exercício como um instrumento para o propósito de monopolizar o comércio 

interestadual236 era vedado pelo Sherman Act. 

  A conduta da Lorain Journal, portanto, foi reputada ofensiva à Section 2 

do Sherman Act. A decisão da Corte proibiu a empresa de recusar a publicação de 

quaisquer anúncios publicitários, bem como de praticar quaisquer atos 

discriminatórios, tais como preços abusivos e restrições quando ao tamanho, 

localização e periodicidade dos anúncios. Determinou, inclusive, que ela publicasse 

uma nota acerca da decisão da Corte, uma vez por semana, durante vinte e quatro 

meses, a fim de que fosse amplamente divulgada. 

 

4.1.2.5 Gamco v. Providence Fruit & Produce Building  

  O caso Gamco Inc. v. Providence Fruit & Produce Building Inc.237 foi 

decidido em 1952 pela Corte de Apelação do 1º Circuito.238 Há quem afirme que este 

                                              
235 Consignou que “a single newspaper, already enjoying a substantial monopoly in its area, violates 
the ‘attempt to monopolize’ clause of 2 when it uses its monopoly to destroy threatened competition.”  
236 É necessário frisar que a Lorain Journal publicava notícias de nível estadual, nacional e 
internacional, e boa parte da sua tiragem era destinada para outras cidades além de Lorain, inclusive 
em outros estados. 
237 Caso 194 F.2d. 484 (1st Cir. 1952). 
238 A Corte de Apelação do 1º Circuito (1st Circuit Court of Appels) compõe o poder judiciário federal 
do Estados Unidos. De acordo com essa divisão, existe uma Corte de Apelação para cada grupo de 
Distritos (sendo que estes respeitam a divisão política dos estados). 
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tenha sido o primeiro precedente relativo a um monopólio detido por um só agente 

econômico (ou seja, referente a uma recusa unilateral de contratar) a ser apreciado por 

uma Corte norte-americana sem que se tivesse invocado a doutrina das essential 

facilities.239

  O caso envolveu empresas do ramo atacadista de frutas e verduras 

frescas em Providence, estado de Rhode Island. A Providence Fruit & Produce 

Building era a proprietária de uma facility que consistia em um prédio composto por 

três armazéns, juntamente com estradas e ferrovias de aproximação, no qual estava 

centralizado aquele mercado atacadista. A empresa mantinha suas instalações 

arrendadas para diversas produtoras/fornecedoras que dispunham de toda a infra-

estrutura existente para comercializar seus produtos. Uma dessas produtoras era a 

Gamco.  

  A controvérsia se originou quando a Gamco, após longo período de 

relação com a Providence, resolveu contratar com outros armazéns, violando o 

contrato de arrendamento firmado entre as partes. Mais tarde, quando pretendeu 

retomar o contrato com a Providence, esta recusou-se a renová-lo, excluindo a Gamco 

da sua lista de fornecedores. 

  A Gamco instaurou a lide, alegando que a negativa de acesso à infra-

estrutura da Providence (na qual centralizava-se todo o mercado em questão) era 

injustificada e acarretava a paralisação do seu negócio produtivo.  

  Em sua decisão, a Corte de Apelação entendeu que conduta da 

Providence caracterizava ofensa à Section 1 do Sherman Act. A exclusão da Gamco do 

mercado violava o seu direito de ter acesso à infra-estrutura existente em condições de 

igualdade com os demais produtores/fornecedores, de acordo com as regras então 

vigentes.240 Reputou que não havia motivo legítimo para estabelecer qualquer tipo de 

                                              
239 WERDEN, Gregory J. The Law and Economics of the Essential Facility Doctrine. Saint Louis 
University Law Journal, vol. 32, 1987, p. 442. 
240 A decisão nem chegou a estabelecer as exatas condições para a contratação da Gamco, a fim de 
definir isonomia com relação aos demais agentes, limitando-se a determinar que fossem aplicadas as 
regras correntes no mercado. 
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exclusividade entre os usuários da facility, já que a função básica do mercado 

atacadista era atender a todos os produtores indiscriminadamente. 

  Nessa hipótese, portanto, verificou-se que a detentora da facility exercia 

efetivo poder de monopólio no mercado. A centralização desse mercado atacadista 

naquela infra-estrutura representava um significativo ganho em termos de eficiência, 

que a tornava indispensável para os demais agentes do mercado.241 Havia, pois, uma 

economia de escala que não podia ser ignorada. E a abertura dessa infra-estrutura para 

todos os produtores da região era essencial para a própria manutenção do mercado 

atacadista.242 Afinal, quanto maior a quantidade de produtores, maior o volume de 

negócios e maiores os ganhos, em benefício de todo o mercado (note-se que não só 

havia demanda, como não existia nenhum indício de que aquela infra-estrutura 

estivesse operando com capacidade total).  

 

4.1.2.6 Otter Tail Power v. United States 

  Outro caso paradigmático foi o Otter Tail Power Co. v. United States243, 

apreciado pela Suprema Corte em 1973. Embora também aqui a essential facility 

doctrine ainda não tivesse sido expressamente mencionada, a decisão é muito citada 

pela literatura como um dos principais precedentes da doutrina.244 Os fatos envolveram 

uma hipótese de monopólio puro e, portanto, uma recusa unilateral de acesso.  

  A Otter Tail era detentora de um sistema de geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica em uma vasta área nos estados de Minnesota, North 

Dakota e South Dakota, abrangendo 465 municípios. A facility em questão, portanto, 

                                              
241 Como ressaltam ABBOTT B. LIPSKY JR. e J. GREGORY SIDAK, com referência ao caso: “Like 
other markets facilities to which monopolization principles have been applied, the efficiencies of 
permitting collective operation of centralized markets – for securities, residential real estate or fruits 
and vegetables – seem indisputable.” (Essential facilities, cit., p. 1202). 
242 Ao contrário do que ocorria no caso Associated Press v. United States, em que a abertura da 
Associação para o ingresso de qualquer novo membro destruiria a própria natureza daquela 
organização. 
243 Caso 410 US 366 (1973). 
244 LIPSKY JR., Abbott B.; SIDAK, J. Gregory. Essential facilities, cit., p. 1205. 
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consistia na rede de cabos e instalações técnicas necessárias para as atividades de 

transmissão e distribuição local de energia (atividade que era regulada por lei federal).  

  Aquela empresa atuava tanto no mercado varejista (venda de energia 

diretamente para os consumidores) como no atacadista (venda de energia para 

determinadas municipalidades). Havia, pois, diversos municípios que eram 

concorrentes ou potenciais concorrentes da Otter Tail no mercado de distribuição 

varejista de energia.  

  O mercado da Otter Tail era delimitado por toda a área geográfica 

abrangida pela sua rede de distribuição, dentro da qual se localizavam diversos 

municípios.245 A maioria dos municípios dentro dessa área não comportava mais de 

um distribuidor de energia e, portanto, caracterizavam verdadeiros monopólios 

naturais. A concorrência entre a empresa e os municípios, portanto, ocorria para se 

estabelecer quem deveria deter o direito de operar todo o sistema atacadista de nível 

municipal.246  

  Em determinado momento, na medida em que foram se extinguindo os 

prazos dos contratos de fornecimento de energia até então vigentes, firmados com a 

Otter Tail, alguns municípios247 resolveram não renová-los. Pretendiam prestar 

diretamente o serviço de distribuição local de energia através de sistemas municipais 

independentes. Para que pudessem dar cabo dessa atividade, pleitearam que a Otter 

Tail fornecesse a energia necessária (no atacado) ou cedesse suas linhas para 

transmitir-lhes energia de outro fornecedor.  

                                              
245 A tática da Otter Tail era conquistar o maior número de sistemas municipais. Entre os anos de 1945 
e 1970, apenas três dos municípios localizados dentro da área de abrangência da empresa não foram 
atendidos por ela. 
246 É o que consta na decisão da Suprema Corte: “Each town in Otter Tail's service area generally can 
accommodate only one distribution system, making each town a natural monopoly market for the 
distribution and sale of electric power at retail. The aggregate of towns in Otter Tail's service area is 
the geographic market in which Otter Tail competes for the right to serve the towns at retail. That 
competition is generally for the right to serve the entire retail market within the composite limits of a 
town, and that competition is generally between Otter Tail and a prospective or existing municipal 
system.”  
247 Tratava-se das seguintes cidades: Elbow Lake (Minnesota), Hankinson (North Dakota), Colman 
(South Dakota) e Aurora (South Dakota), nas quais os cidadãos votaram pelo estabelecimento de um 
sistema independente de nível municipal. 
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  Contudo, a empresa até então desenvolvia com exclusividade a atividade 

e não pretendia perder sua posição no mercado. Diante disso, mesmo detendo 

capacidade para tanto, recusou-se a fornecer ou transmitir energia para aqueles 

municípios operarem no mesmo mercado.248 Por essa razão, foi acusada pelo governo 

federal de monopolizar ou tentar monopolizar o mercado de distribuição local de 

energia elétrica, em ofensa à Section 1 do Sherman Antitrust Act. 

  Em sua defesa, a Otter Tail argüiu que, por conta do Federal Power 

Act249, não estaria sujeita à regulação antitruste a respeito de recusas de contratar. 

Alegou ainda que a pretensão dos municípios poderia gerar uma espécie de reação em 

cadeia, pois cada vez mais os demais municípios atendidos pela sua rede de 

distribuição ficariam estimulados a estabelecer sistemas independentes, acarretando a 

erosão do seu mercado. Buscou fundamento nos contratos que mantinha com o Bureau 

of Reclamation250 e determinadas cooperativas de energia, os quais a liberavam de 

qualquer dever de transmitir energia para os municípios abrangidos pela sua rede à 

época da assinatura desses contratos.  

                                              
248 Os detalhes da recusa foram resumidos da seguinte forma no texto da decisão: “Colman and Aurora 
had access to other transmission. Against them, Otter Tail used the weapon of litigation. As respects 
Elbow Lake and Hankinson, Otter Tail simply refused to deal, although according to the findings it 
had the ability to do so. Elbow Lake, cut off from all sources of wholesale power, constructed its own 
generating plant. Both Elbow Lake and Hankinson requested the Bureau of Reclamation and various 
cooperatives to furnish them with wholesale power; they were willing to supply it if Otter Tail would 
wheel it. But Otter Tail refused, relying on provisions in its contracts which barred the use of its lines 
for wheeling power to towns which it had served at retail. Elbow Lake after completing its plant asked 
the Federal Power Commission (…) to require Otter Tail to interconnect with the town and sell it 
power at wholesale. The Federal Power Commission ordered first a temporary and then a permanent 
connection. Hankinson tried unsuccessfully to get relief from the North Dakota Commission and then 
filed a complaint with the federal commission seeking an order to compel Otter Tail to wheel. While 
the application was pending, the town council voted to withdraw it and subsequently renewed Otter 
Tail's franchise.” 
249 Norma federal editada em 1920 que cria a Federal Power Commission e regula o setor de energia 
naquele país. 
250 O Bureau of Reclamation é uma entidade federal vinculada ao Departamento do Interior, criada em 
1902, que tem por objetivo gerenciar, desenvolver e proteger os recursos hídricos em dezessete 
estados da região oeste. 
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  A Corte Distrital entendeu que a conduta da Otter Tail251 significava uma 

tentativa ilícita de monopolização, visto que impedia o ingresso dos municípios 

naquele mercado de distribuição varejista.252 Sustentou que as cláusulas previstas nos 

contratos que embasavam a alegação da Otter Tail denotavam, na verdade, esquemas 

de alocação territorial vedados pelo Sherman Act. Um contrato com o Bureau of 

Reclamation, portanto, não gerava nenhuma espécie de imunidade para a Otter Tail. 

Não tinha o condão de afastar a incidência do Sherman Act.253

  As provas também demonstravam que a teoria pessimista da Otter Tail, 

de que a implantação de sistemas independentes acarretaria uma erosão no seu 

mercado, não se sustentava. 

  Ficou constatado, assim, que não havia impedimentos de ordem legal ao 

estabelecimento de sistemas independentes de distribuição de energia pelos 

municípios, exceto a pretensão da Otter Tail de manter sua situação de monopólio. Ao 

contrário, o Federal Power Act, longe de estabelecer qualquer espécie de imunidade 

antitruste para os monopolistas do setor, incentivava a criação de sistemas 

independentes de distribuição, em benefício da concorrência no setor.254

                                              
251 De acordo com a Corte Distrital, “The principal means employed [pela Otter Tail] were (1) refusals 
to sell power at wholesale to proposed municipal systems in the communities where it had been 
retailing power; (2) refusals to ‘wheel’ power to such systems, that is to say, to transfer by direct 
transmission or displacement electric power from one utility to another over the facilities of an 
intermediate utility; (3) the institution and support of litigation designed to prevent or delay 
establishment of those systems; and (4) the invocation of provisions in its transmission contracts with 
several other power suppliers for the purpose of denying the municipal systems access to other 
suppliers by means of Otter Tail’s transmission systems.” 
252 Sobre a decisão da Corte Distrital, GREGORY J. WERDEN anota que teria “articulated a theory 
resembling the essential facility doctrine, but propounded the theory only as an alternative bases nor 
Otter Tail’s liability.” (The Law and Economics of the Essential Facility Doctrine, cit., p. 442). 
Registra ainda o fato da Corte Distrital ter estatuído que os casos como o Otter Tail (relativos à 
“bottleneck theory”), refletem o entendimento de que “it is an illegal restraint of trade for a party to 
foreclose others from the use of a scare facility.” (Idem, p. 442). 
253 Neste sentido, estabeleceu-se que “there is no basis for concluding that the limited authority of the 
Federal Power Commission to order interconnections was intended to be a substitute for, or to 
immunize Otter Tail from, antitrust regulation for refusing to deal with municipal corporations.” 
254 A decisão ilustra que “There is nothing in the legislative history which reveals a purpose to insulate 
electric power companies from the operation of the antitrust laws. To the contrary, the history of Part 
II of the Federal Power Act indicates an overriding policy of maintaining competition to the maximum 
extent possible consistent with the public interest.”  
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  Contudo, a implementação desses sistemas de nível municipal acarretava 

problemas de ordem prática, visto que dependiam da interligação com o sistema de 

transmissão existente na região (trata-se de uma característica inerente à própria 

natureza das redes de distribuição de energia elétrica: sistemas isolados que 

compreendam geração, transmissão e distribuição são extremamente difíceis de se 

verificar na prática em função da deseconomia de escala que acarretam). 

  Ou seja, os sistemas somente seriam possíveis (viáveis) se fossem 

conectados com a facility detida pela concorrente Otter Tail. E os fatos demonstravam 

que não havia impedimentos de ordem técnica para que isso fosse feito. O único 

impedimento, enfim, era o receio, por parte da Otter Tail, de erosão do seu monopólio. 

  A Suprema Corte confirmou (por maioria de votos) o entendimento da 

Corte Distrital. A decisão prevalecente entendeu que a recusa da Otter Tail de fornecer 

energia no atacado para os municípios, ou mesmo de transmitir energia de outros 

fornecedores, através de suas linhas de transmissão, violava a Section 2 do Sherman 

Act. Reputou que essa prática caracterizava utilização do poder de monopólio para 

restringir a concorrência, obter vantagens competitivas, ou mesmo destruir os seus 

concorrentes.255  

  No tocante ao argumento da Otter Tail de que não estaria sujeita à 

regulação antitruste em razão da incidência do Federal Power Act, a Corte consignou 

que o afastamento do direito antitruste pela aplicação de um regulamento específico no 

setor não era sustentável, exceto nas hipóteses (e não era esse o caso) em que houvesse 

clara disparidade entre as disposições regulatórias específicas e o direito antitruste, de 

modo que as atividades desempenhadas sob a jurisdição de uma agência reguladora em 

regra sujeitava-se à legislação antitruste.  

  Ao final, a Suprema Corte proibiu a Otter Tail de se recusar a fornecer 

energia no atacado para os sistemas municipais independentes localizados dentro da 

                                              
255 Conforme consta: “The record makes abundantly clear that Otter Tail used its monopoly power in 
the towns in its service area to foreclose competition or gain a competitive advantage, or to destroy a 
competitor, all in violation of the antitrust laws. (…) Use of monopoly power ‘to destroy threatened 
competition’ is a violation of the ‘attempt to monopolize’ clause of 2 of the Sherman Act.” 
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sua área de abrangência, ou de se recusar a transmitir energia elétrica em suas linhas a 

partir de outras fontes. Em sentido contrário, portanto, obrigou-a a ceder a sua infra-

estrutura para a transmissão de energia elétrica para os municípios, a partir de outros 

fornecedores.  

  Ressaltou, contudo, que tanto a obrigação de fornecer eletricidade no 

atacado, como a de transmitir energia para um município a partir de uma fonte diversa, 

somente seriam possíveis mediante o pagamento de remuneração que fosse 

compensatória e estivesse de acordo com os termos e condições submetidos à 

apreciação e aprovação da Federal Power Commission. 

  Entendeu-se que a determinação da Corte Distrital não conflitava com a 

competência da Federal Power Commission para regular o setor.256 Contudo, esse 

entendimento não foi unânime. Conforme ressaltam ABBOTT B. LIPSKY JR. e J. 

GREGORY SIDAK257, assim como no caso United States v. Terminal Railroad 

Association, a decisão proferida (por maioria) no caso Otter Tail deixou os problemas 

regulatórios a encargo da agência reguladora do setor. Dessa vez, contudo, os juízes 

dissidentes manifestaram expressamente a preocupação com os problemas 

administrativos que poderiam surgir a partir disso, especialmente nos casos em que a 

Corte teria imposto a adoção de providências que a Federal Power Commission não 

teria competência para executar.  

  Para os autores, portanto, embora a Corte tenha determinado que se 

fizesse a transmissão de energia para os municípios, “não ficou claro se a Federal 

Power Commission poderia fazer algo mais do que tentar regular as tarifas pelas 

quais a energia seria vendida.”258

  Por fim, os autores também chamam a atenção para o problema da 

capacidade de utilização da rede da Otter Tail. Na medida em que a empresa ficou 

                                              
256 A Federal Power Commission tinha por objetivo encorajar conexões espontaneamente pelas partes 
envolvidas e, somente em caso de recusa, tinha autoridade para obrigar interconexões indesejadas. 
257 Essential facilities, cit., p. 1206. 
258 Do original: “The Court could order wheeling, but it was unclear whether the FPC could do 
anything more than try to regulate the rates at which the power was sold.” (Idem, p. 1206-1207). 
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obrigada a ceder suas linhas para transmitir energia a partir de outros fornecedores, 

questionam o fato da decisão não ter indicado como a Otter Tail deveria estabelecer 

prioridades entre os vários demandantes que concorriam a partir da sua infra-

estrutura.259

 

4.1.2.7 Hecht v. Pro-Football 

  O caso Hecht v. Pro-Football, Inc.260, apreciado em 1977 pela Corte de 

Apelação do Distrito de Columbia, foi o primeiro em que uma corte expressamente 

valeu-se da expressão “essential facility doctrine”.261

  Esse antecedente envolveu a seguinte hipótese concreta: a Hecht, uma 

empresa que promovia eventos esportivos, negociava uma franquia com a American 

Football League para a região de Washington (DC). O único estádio adequado para a 

prática desse esporte em nível profissional naquela região era o Robert F. Kennedy 

Stadium, que era controlado por uma autoridade pública. Entretanto, a Pro-Football, 

Inc., proprietária do time profissional local (o Washington Redskins) e detentora de 

uma franquia da National Football League, havia firmado com aquela autoridade 

pública um contrato que lhe garantia o direito de exclusividade ao uso do estádio. O 

resultado prático desse acordo implicava na impossibilidade de utilização daquele 

estádio para a promoção de jogos de qualquer outro time profissional de football, além 

do Redskins. Em outras palavras, implicava em obstar a utilização do estádio pela 

Hecht. 

  Diante disso, durante as negociações da franquia, a Hecht questionou a 

abusividade daquela cláusula de exclusividade e, não obstante os argumentos postos 

junto à Pro-Football, não obteve êxito na negociação. 

  A controvérsia terminou no poder judiciário e o julgamento na primeira 

instância (no júri) reconheceu a validade da cláusula de exclusividade. Em grau de 

                                              
259 Idem, p. 1207. 
260 Caso 570 F.2d 982, 992, 993 (D.C. Cir. 1977), cert. denied, 436 US 956 (1978). 
261 WERDEN, Gregory J. The Law and Economics of the Essential Facility Doctrine, cit., p. 443. 
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recurso, porém, a Corte de Apelação reconheceu, sob o fundamento de que o estádio 

era uma facility essencial para o desenvolvimento da atividade comercial da Hecht, o 

direito desta ter acesso ao estádio, inclusive para promover jogos de outros times além 

do Redskins.  

  Com base no pleito formulado pela Hecht perante o júri, a Corte fixou 

determinados critérios para a aplicação da doutrina das essential facilities ao caso 

concreto, através de um teste que consistia basicamente no seguinte: se for constatado 

(1) que o uso do estádio é essencial para a operação de um time profissional na 

região262; (2) que o estádio não pode ser duplicado pelos potenciais concorrentes; (3) 

que outro time pode utilizar o estádio na ausência do time “da casa” e sem interferir no 

uso por parte desse último; e (4) que a cláusula de exclusividade impede o 

compartilhamento do estádio pelos potenciais concorrentes em termos eqüitativos; 

então o judiciário deve reconhecer que a cláusula de exclusividade constitui uma 

restrição não razoável ao negócio.263

  Assim, entendeu-se que uma facility será qualificada como “essential 

facility” quando for indispensável, isto é, quando a sua duplicação se mostrar 

economicamente inviável e a recusa do seu uso resultar em um obstáculo substancial 

(intransponível) para os potenciais ingressantes no mercado.264

  A necessidade de se constatar a viabilidade do acesso aos concorrentes 

evidenciou que a aplicação da doutrina seria limitada, sendo vedada naquelas hipóteses 

em que o compartilhamento fosse impraticável ou pudesse inibir a habilidade do 

detentor da facility de prestar um serviço adequado aos seus consumidores. 

                                              
262 Ou seja, que a facility é essencial para o desenvolvimento da atividade do requerente no mercado. 
263 No original, a decisão consigna: “Hecht requested an instruction that if the jury found (1) that use 
of RFK stadium was essential to the operation of a professional football team in Washington; (2) that 
such stadium facilities could not practicably be duplicated by potential competitors; (3) that another 
team could use RFK stadium in the Readskins’ absence without interfering with the Readskins’ use; 
and (4) that the [exclusivity provision] prevented suitable sharing of the stadium by potential 
competitors, then the jury find the [provision] to constitute a contract in unreasonable restraint of 
trade…” 
264 Na decisão consta: “To be ‘essential’ a facility need not be indispensable; it is sufficient if 
duplication of the facility would be economically infeasible and if denial of its use inflicts a severe 
handicap on potential market entrants.” 
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  Partindo dessa premissa, a Corte considerou que nas situações em que 

um sujeito for detentor de uma essential facility, assim qualificada, esse sujeito deve 

permitir o seu compartilhamento com os concorrentes de forma eqüitativa, sendo 

ilegal, por ofensa ao Section 1 do Sherman Act265, a adoção de conduta que objetive 

torná-la inacessível. 

  Com base nesse entendimento, externou uma “definição” da essential 

facility doctrine, nos seguintes termos:  

“A essential facility doctrine, também chamada ‘bottleneck266 principle’, 

determina que quando infra-estruturas não podem ser duplicadas na prática 

por potenciais concorrentes, os seus detentores devem permitir àqueles o 

compartilhamento em termos justos. Esse princípio deriva do caso Terminal 

Railroad e foi recentemente reafirmado no caso Otter Tail; o princípio tem sido 

regularmente invocado pelas cortes inferiores.”267

  Outro aspecto relevante da decisão, ventilado por ABBOTT B. LIPSKY 

JR. e J. GREGORY SIDAK268, reside no fato de que o caso envolveu a aplicação da 

doutrina das essential facilities a uma situação peculiar (ao menos para o cenário 

norte-americano), já que a facility em questão não era objeto de concorrência entre o 

sujeito que buscava o acesso e o seu detentor/controlador (que era uma autoridade 

pública). Para os autores, isso impede a generalização da decisão, muito embora 

lembrem que o conceito de monopólio também vale para os casos em que uma 

                                              
265 Como declara GREGORY J. WERDEN, a decisão não é precisa no que diz respeito à sua base 
legal, até porque não firma a diferença entre condutas unilaterais e condutas concertadas – essa 
confusão avulta na citação de precedentes para ambos os casos: United States v. Terminal Railroad 
Association e Otter Tail Power Co. v. United States. Apesar disso, desde o julgamento do caso Hecht 
nenhuma corte federal questionou a validade da essential facility doctrine (The Law and Economics of 
the Essential Facility Doctrine, cit., p. 444).  
266 Em português: gargalo. 
267 Do texto original da decisão: “The essential facility doctrine, also called the ‘bottleneck principle’, 
states that ‘where facilities cannot practicably be duplicated by would-be competitors, those in 
possession of them must allow them to be shared on fair terms. It is illegal restraint of trade to 
foreclose the scarce facility’. This principle derives from [Terminal Railroad] and was recently 
reaffirmed in [Otter Tail]; the principle has regularly been invoked by the lower courts.” 
268 Essential facilities, cit., p. 1203. 
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autoridade pública confere exclusividade de uso sobre uma facility por ela controlada 

(e nesses casos a decisão da autoridade é freqüentemente questionada pelos que ficam 

excluídos em razão da garantia de exclusividade a um determinado sujeito). Contudo, 

essas questões ganham especial relevância fora dos Estados Unidos, nos países onde 

uma entidade estatal opera bottleneck facilities, como ocorre com o serviço público de 

feição continental. 

 

4.1.2.8 MCI Communications v. AT&T 

  A fórmula proposta em Hecht v. Pro-Football passou a ser largamente 

utilizada pelas cortes inferiores em casos de recusa de acesso a facilities reputadas 

essenciais para o desenvolvimento de determinadas atividades.269 Passou a funcionar 

como uma espécie de teste para se identificar se a hipótese concreta se encaixa na 

moldura da essential facility doctrine. 

  Esse teste serviu de base para o que veio a ser convencionado no caso 

MCI Communications Corp. v. AT&T Co.270, julgado pela Corte de Apelação do 7º 

Circuito, em 1983. 

  Nesse julgamento, portanto, novamente a doutrina das essential facilities 

foi invocada de forma expressa, com base nos requisitos de aplicação que já vinham 

sendo firmados há algum tempo pela jurisprudência, desde Hecht. Todavia, tudo indica 

que desta vez o entendimento acerca da doutrina já estava bem mais evoluído. Tanto, 

que os requisitos (elementos) que serviram de base para a apreciação deste caso foram 

colocados de forma mais bem sistematizada, a ponto de poderem ser utilizados como 

base genérica para o julgamento de praticamente qualquer outro caso do gênero. O 

                                              
269 É o que atestam ABBOTT B. LIPSKY JR. e J. GREGORY SIDAK: “Later cases applying the 
essential facility doctrine have adopted equivalent formulations of this same basic four-part test.” 
(Essential facilities, cit., p. 1203). 
270 Caso 708 F.2d 1081 (7th Cir. 1983). 
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MCI Communications v. AT&T, portanto, pode ser considerado um caso paradigmático 

para a aplicação da essential facility doctrine.271

  Na hipótese, a AT&T, detentora de uma grande rede de telecomunicações 

que cobria praticamente todo o território norte-americano, recusava-se a interconectar 

a MCI com as redes de distribuição das operadoras locais (Bell Operating Companies), 

limitando os serviços que esta poderia prestar aos seus consumidores, em especial os 

serviços de longa distância.  

  A acusação formulada pela MCI contra a AT&T foi posta com fulcro em 

quatro diferentes ordens de fundamentação: monopolização, tentativa de 

monopolização, conspiração para monopolizar com base na Section 2 do Sherman Act 

e conspiração para restringir a concorrência com base na Section 1 do Sherman Act.  

  Com fundamento nos casos United States v. Terminal Railroad 

Association, Otter Tail Power Co. v. United States, além do Hecht v. Pro-Football, a 

Corte de Apelação entendeu que a conduta da AT&T ofendia a Section 2 do Sherman 

Act, pois visava a restringir a concorrência através da imposição de um grave 

obstáculo às atividades da MCI no mercado de longa distância.  

  Para chegar a esse resultado, considerou que “a recusa de um 

monopolista em negociar diante dessas circunstâncias é regida pela assim chamada 

doutrina das essential facilities. Uma tal recusa é ilegal porque o controle do 

monopolista sobre a essential facility (às vezes denominada de ‘gargalo’) pode 

estender o poder de monopólio de um estágio da produção para outro, e de um 

mercado para outro. Portanto, as leis antitruste têm imposto para as empresas 

controladoras de essential facility a obrigação de tornar a facility disponível em 

termos não discriminatórios”.272

                                              
271 Como ressalta EILEEN SHEEHAN, “MCI is perhaps the leading US case on essential facilities as 
it actually invokes and relies on the doctrine and is itself frequently relied upon.” (Unilateral Refusals 
to Deal and the Role of the Essential Facilities Doctrine…, cit., p. 75). 
272 Tradução livre do texto original da decisão: “A monopolist’s refusal to deal under these 
circumstances is governed by the so-called essential facilities doctrine. Such a refusal may be 
unlawful because a monopolist’s control of an essential facility (sometimes called a ‘bottleneck’) can 
extend monopoly power from one stage of production to another, and from one market into another. 
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  Consignou, ainda, que o ponto fundamental para a aplicação da doutrina 

era a impossibilidade, para os potenciais concorrentes, de duplicação da essential 

facility.  

  Como apontado, essa decisão passou a ser considerada um paradigma 

para a aplicação da doutrina, através do qual foram fixados os quatro elementos 

indispensáveis para autorizar a sua aplicação, a fim de obrigar o monopolista a ceder o 

acesso ao terceiro ingressante273, quais sejam: (i) o controle de uma essential facility 

por um monopolista; (ii) a inaptidão prática ou econômica do concorrente de duplicar 

a essential facility; (iii) a negativa de uso da facility ao competidor; e (iv) a 

possibilidade prática de conceder o acesso à facility (isto é, ausência de obstáculo para 

o acesso). 

  Aplicando essa fórmula, a Corte constatou que a AT&T detinha controle 

total (em regime de monopólio) sobre a facility em questão, constituída pelo sistema 

de distribuição local de telefonia, que estava organizado como um monopólio natural. 

Essa facility foi considerada essencial para o desenvolvimento da atividade da MCI 

naquele mercado específico. 

  Mais: constatou que sem acesso à rede da AT&T não seria possível à 

MCI ingressar naquele mercado. Primeiro, porque não seria economicamente viável 

promover a duplicação daquela facility – que, como dito, caracterizava uma situação 

de monopólio natural. Depois porque não era provável que fosse capaz de obter uma 

permissão para tanto, pois tratava-se de um mercado regulado. 

  Ficou claro, ainda, pelas evidências apresentadas pela MCI, que não 

existiam razões legítimas para a AT&T negar o acesso àquela facility. Havia, portanto, 

                                                                                                                                             
Thus the antitrust laws have imposed on firms controlling an essential facility the obligation to make 
the facility available on non-discriminatory terms”. 
273 No texto original da decisão, os quatro elementos foram descritos da seguinte forma: “The case law 
sets forth four elements necessary to establish liability under de essential facility doctrine: (1) control 
of an essential facility by a monopolist; (2) a competitor’s inability practically or reasonably to 
duplicate the essential facility; (3) the denial of the use of the facility to a competitor; and (4) the 
feasibility of providing the facility”. 
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plena viabilidade, tanto sob o aspecto técnico quanto econômico, para a AT&T 

promover a interconexão da MCI à sua rede de distribuição de telefonia.274

  Por tudo, com fundamento na Section 2 do Sherman Act, reconheceu-se 

que a conduta da monopolista era lesiva à concorrência naquele mercado. 

 

4.1.2.9 Aspen Highlands Skiing Corp. v. Aspen Skiing Co.  

  Em 1984, uma outra decisão relevante foi proferida pela Corte de 

Apelação do 10º Circuito no caso Aspen Highlands Skiing v. Aspen Skiing275, com 

expressa menção à doutrina das essential facilities.  

  A Aspen Skiing era a detentora de uma estação de esqui instalada em 

uma ampla área na cidade de Aspen (estado do Colorado), dentro da qual se 

encontravam três montanhas. De outro lado, a Aspen Highlands era proprietária de 

uma outra estação de esqui, em uma área vizinha à anterior, onde havia uma quarta 

montanha.   

  Durante anos, ambas as empresas ofereceram, além dos tíquetes de 

ingresso para suas próprias montanhas, tíquetes “multi-área” (all-Aspen ticket), que 

davam acesso às instalações de ambas as empresas nas quatro montanhas e eram 

vendidos por um preço com desconto. Porém, em um dado momento a Aspen Skiing 

resolveu não mais permitir que a Aspen Highlands oferecesse tíquetes para suas 

montanhas.  

  Ao apreciar o caso, a Corte de Apelação entendeu que a Aspen Skiing 

monopolizava o mercado de estações de esqui na cidade, com ofensa à Section 2 do 

Sherman Act. Sustentou que o all-Aspen ticket caracterizava uma essential facility, ao 

passo que a recusa da Aspen Skiing de manter a sua venda caracterizava negativa de 

acesso às suas instalações no intuito de monopolizar o mercado, com ofensa ao 

Sherman Act.  

                                              
274 Constou na decisão que a “MCI produced sufficient evidence at trial for the jury to conclude that it 
was technically and economically feasible for AT&T to have provided the requested interconnections, 
and that AT&T’s refusal to do so constituted an act of monopolization.” 
275 Caso 738 F.2d 1509, 1520-22 (10th Cir. 1984). 
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  A decisão da Corte, portanto, aplicou a essential facility doctrine para 

determinar que fosse mantida a cooperação que existia há tempo entre as empresas 

para a venda do all-Aspen ticket.276  

  O caso foi levado à Suprema Corte277, que manteve o resultado do 

julgamento da Corte de Apelação. Repisou o entendimento de que o caso comportava 

a imposição de uma obrigação antitruste à Aspen Skiing. Todavia, buscou fundamento 

em uma interpretação mais ampla do Sherman Act, sem ingressar no tema da essential 

facility doctrine.278  

  Para ROBERT PITOFSKY, ao que tudo indica a Suprema Corte não o 

fez na medida em que entendeu desnecessário “considerar a doutrina da ‘essential 

facility’ porque concluiu que ‘a evidência suporta amplamente o veredicto’ de que o 

requerido monopolista violou o Sherman Act ao recusar a contratar com seus 

concorrentes.”279

                                              
276 É relevante, pela riqueza de informações, ressaltar a seguinte passagem da decisão: “In this case, 
the monopolist did not merely reject a novel offer to participate in a cooperative venture that had been 
proposed by a competitor, but instead elected to make an important change in a pattern of distribution 
of all-Aspen tickets that had originated in a competitive market and had persisted for several years. It 
must be assumed that the jury, as instructed by the trial court, drew a distinction ‘between practices 
which tend to exclude or restrict competition on the one hand, and the success of a business which 
reflects only a superior product, a well-run business, or luck, on the other,’ and that the jury 
concluded that there were no ‘valid business reasons’ for petitioner’s refusal to deal with 
respondent.” 
277 Caso 472 US 585 (1985). 
278 Basicamente, a Suprema Corte entendeu que a “Ski Co.'s decision to terminate the all-Aspen ticket 
was thus a decision by a monopolist to make an important change in the character of the market. Such 
a decision is not necessarily anticompetitive, and Ski Co. contends that neither its decision, nor the 
conduct in which it engaged to implement that decision, can fairly be characterized as exclusionary in 
this case. It recognizes, however, that as the case is presented to us, we must interpret the entire 
record in the light most favorable to Highlands and give to it the benefit of all inferences which the 
evidence fairly supports, even though contrary inferences might reasonably be drawn.” 
279 Do original: “The Court did not find it necessary to consider the ‘essential facility’ doctrine 
because it concluded that ‘the evidence amply supports the verdict’ that the defendant monopolist had 
violated the Sherman Act by refusing to deal with its competitor.” (The Essential Facility Doctrine 
under United States Antitrust Law. Disponível em: 
<www.ftc.gov/os/comments/intelpropoertycomments/ pitofskyrobert.pdf>. Acesso em 19 de janeiro 
de 2004, p. 5, nota 4). No texto da decisão, a Suprema Corte fez constar que: “Given our conclusion 
that the evidence amply supports the verdict under the instructions as given by the trial court, we find 
it unnecessary to consider the possible relevance of the ‘essential facilities’ doctrine, or the somewhat 
hypothetical question whether non-exclusionary conduct could ever constitute an abuse of monopoly 
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  Tal como explicado por EILEEN SHEEHAN, a Suprema Corte 

“entendeu que a recusa [da Aspen Skiing] estava em desacordo com a Section 2 do 

Sherman Act não com base em qualquer doutrina estabelecida (...). Antes disso, a 

corte ficou impressionada com o fato de que não havia justificativa comercial válida 

para a cessação da relação estabelecida de longa data...” 280

 

4.1.2.10 Rural Telephone Service Company, Inc. v. Feist Publications, Inc. 

  O caso Rural Telephone Service v. Feist Publications281, de 1990, merece 

destaque pelo fato de ter implicado na análise da essential facilities doctrine em um 

contexto peculiar, que envolveu os direitos de propriedade intelectual sobre as 

informações inseridas em listas telefônicas. 

  A Rural Telephone Service, uma prestadora de serviços de telefonia para 

várias comunidades no estado de Kansas282, publicava uma lista telefônica comum 

com páginas brancas e amarelas.283 Já a Feist Publications, uma empresa especializada 

em listas telefônicas para grandes áreas, publicava uma lista (também com páginas 

brancas e amarelas) que cobria uma área geográfica muito mais ampla.  

  Quando a Rural recusou-se a fornecer licença para a Feist utilizar os 

dados de seus clientes e assinantes, contidos nas páginas brancas, esta passou 

simplesmente a extrair da lista publicada pela Rural, sem autorização, os dados que lhe 

                                                                                                                                             
power if motivated by an anticompetitive purpose. If, as we have assumed, no monopolist monopolizes 
unconscious of what he is doing, that case is unlikely to arise.” 
280 Do original: “In this case the court [Suprema Corte] found the refusal to be in breach of Section 2 
of the Sherman Act not on the basis of any establish doctrine such as the intent doctrine as laid down 
for instance in the Lorain Journal case. Rather, the court was impressed by the fact that there was no 
valid business justification for cutting off the long established relationship…” (Unilateral Refusals to 
Deal and the Role of the Essential Facilities Doctrine…, cit., p. 83). 
281 Caso 737 F. Supp. 610 (D. Kan. 1990); 957 F.2d 765 (10th Cir. 1992). O caso foi inicialmente 
apreciado pela Corte Distrital do Estado do Kansas, posteriormente revisto pela Corte de Apelação do 
10º Circuito. 
282 Tratava-se de uma public utilities organizada em regime de monopólio e submetida à regulação 
estatal. 
283 Como é usual, as páginas brancas contêm dados dos clientes e assinantes da empresa de telefonia 
(nome, endereço e número do telefone), enquanto as páginas amarelas contêm anúncios de publicidade 
diversos. 
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eram aproveitáveis. O pedido recusado pela Rural já havia sido formulado pela Feist 

(e atendido) a outras onze empresas de telefonia de regiões diferentes. 

  Um processo foi movido pela Rural contra Feist sob a acusação de que 

esta teria copiado as listas da primeira sem autorização, violando assim os seus direitos 

autorais.284  

  Paralelamente, a Feist ajuizou uma ação com base no direito antitruste (o 

caso em apreço). Alegou, basicamente, que a recusa da Rural em licenciar as 

informações de seus clientes e assinantes ofendia a essential facility doctrine e/ou a 

intent to monopolise theory – em ambos os casos, com violação da Section 2 do 

Sherman Antitrust Act.  

  De acordo com a tese da Feist, a recusa da Rural em licenciar as 

informações sobre os seus clientes e assinantes acarretava incompletude nas suas 

páginas brancas, redução das vendas e, conseqüentemente, redução das receitas 

advindas dos anúncios em suas páginas amarelas. 

  A decisão da Corte Distrital foi favorável à Feist. Contudo, foi 

posteriormente reformada pela Corte de Apelação, que considerou que somente a 

intenção da Rural em excluir a Feist do mercado não era suficiente para estabelecer 

uma violação à Section 2 do Sherman Act, pois não acarretava nenhum efeito anti-

competitivo além do prejuízo causado à Feist. Concluiu, portanto, que a recusa da 

Rural não era ofensiva ao direito antitruste. 

  Ficou assentado, nesse julgamento, que para viabilizar a aplicação da 

essential facility doctrine não basta ao concorrente demonstrar que sofreu prejuízo em 

decorrência da recusa de acesso a uma determinada essential facility, sendo necessária 

a verificação de um efeito negativo para a concorrência no mercado. 

 

                                              
284 O caso chegou à Suprema Corte (caso 499 US 340 (1990)) a qual entendeu que a atitude da Feist 
não violava os direitos autorais da Rural, já que as informações de suas páginas brancas não eram 
protegidas por essa categoria de direito. Na decisão constou o seguinte: “Because Rural's white pages 
lack the requisite originality, Feist's use of the listings cannot constitute infringement. This decision 
should not be construed as demeaning Rural's efforts in compiling its directory, but rather as making 
clear that copyright rewards originality, not effort.” 
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4.1.2.11 Outros casos relevantes: essential facility cases 

  Além dos casos já citados, alguns dos quais fundamentais para a fixação 

das bases da essential facility doctrine no ordenamento norte-americano, sobrevieram 

outros julgamentos que se valeram da teoria como fundamento em diversos contextos, 

quando uma empresa com poder de monopólio sobre uma facility considerada vital 

para seu concorrente recusa-lhe o acesso. 

  Um desses precedentes que merece destaque é o Fishman v. Estate of 

Wirtz285, apreciado pela Corte de Apelação do 7º Circuito em 1986, no qual a Wirtz 

(proprietária do estádio do Chicago Bulls) recusava-se a alugar suas facilities para um 

grupo de investimento (Fishman), com quem concorria diretamente no mercado 

específico de suporte/promoção dos eventos esportivos daquele time de basquete. A 

Corte entendeu que o estádio em questão qualificava-se como uma essential facility, 

na medida em que constituía uma infra-estrutura substancialmente superior a qualquer 

outra disponível na região, cuja duplicação era economicamente inviável. Diante disso, 

reputou que a recusa de acesso por parte do seu detentor caracterizava violação ao 

Sherman Act.  

  Outro, é o Consolidated Gas Co. of Florida v. City Gas Company of 

Florida, Inc.286, julgado pela Corte de Apelação do 11º Circuito em 1989, em que 

havia uma disputa entre dois distribuidores de gás natural que atuavam no mesmo 

mercado. A Consolidated, uma empresa menor, pretendia fornecer para consumidores 

até então servidos pela City Gas, mas não tinha condições de fazê-lo sem a utilização 

dos gasodutos desta última. Com receio da concorrência por parte da Consolidated, a 

City Gas passou a exigir preços excessivos para conceder o acesso às suas facilities. A 

Corte, com fundamento na essential facility doctrine, entendeu que aquela oferta de 

preço equivalia a uma recusa de acesso ofensiva à Section 2 do Sherman Act. 

                                              
285 Caso 807 F.2d 520 (7th Cir. 1986). 
286 Caso 665 F. Supp. 1493 (S.D. Fla. 1987); 880 F.2d 297 (11th Cir. 1989).  
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  Inúmeros casos ainda podem ser citados287, mesmo que de forma sucinta, 

a fim de exemplificar as hipóteses concretas em que a doutrina tem sido aplicada: 

Discroll v. City of New York288 (recusa de acesso a um píer de embarque); Interface 

Group, Inc. v. Massachusetts Port Authority289 (recusa de acesso a um terminal 

aeroportuário); Florida Fuels v. Belcher Oil Co.290 (recusa de compartilhamento de 

uma essential facility composta ou oleodutos e unidades de armazenamento de 

combustíveis); Delaware & Hudson Ry. Co. v. Consolidated Rail Corp.291 (recusa de 

compartilhamento de uma extensão de uma linha ferroviária necessária para o 

embarque de mercadorias); Laurel Sand & Gravel, Inc. v. CSX Transp., Inc.292 (recusa 

de compartilhamento de linhas férreas sem o uso das composições – trackage rights); 

State of Illinois v. Panhandle Eastern Pipe Line Co.293 (recusa, por parte de uma 

empresa detentora de um gasoduto, de transportar gás natural adquirido por uma 

distribuidora local); Alaska Airlines, Inc. v. United Airlines, Inc.294 (recusa de acesso a 

um sistema computadorizado para reservas de passagens aéreas); City of Anaheim v. 

Southern California Edison Co.295 e City of Vermon, Cal v. Southern California 

Edison Co.296 (recusa de acesso a uma rede de transmissão de energia elétrica, tal 

como em Otter Tail Power Co. v. United States); Direct Media Corp. v. Camden Tel. 

& Tel. Co., Inc.297 e BellSouth Adver. & Publ’g Corp. v. Donnelley Info. Publ’g, 

                                              
287 Para conferir uma diversidade ainda maior de exemplos, ver: LIPSKY JR., Abbott B.; SIDAK, J. 
Gregory. Essential facilities, cit., p. 1190-1193. 
288 Caso 650 F.Supp. 1522 (S.D.N.Y. 1987). 
289 Caso 816 F.2d 9 (1st Cir. 1987). 
290 Caso 717 F.Supp. 1528 (S.D. Fla. 1989). 
291 Caso 902 F.2d 174 (2nd Cir. 1990), cert. denied, 500 US 928 (1991). 
292 Caso 924 F.2d 539 (4th Cir.), cert. denied, 112 S.Ct. 54 (1991). 
293 Caso 935 F.2d 1469 (7th Cir. 1991). 
294 Caso 948 F.2d 536, 542 (9th Cir. 1991). 
295 Caso 955 F. 2d 1373 (9th Cir. 1992). 
296 Caso 955 F.2d 1361 (9th Cir. 1992), cert. denied, 506 US908 (1992). 
297 Caso 989 F. Supp. 1211 (S.D. Ga. 1997). 
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Inc.298 (recusa de acesso à lista de assinantes de uma companhia telefônica, qualificada 

como essential facility para a concorrência no mercado de listas telefônicas); CTC 

Communications Corp. v. Bell Atlantic Corp.299 (recusa de acesso aos serviços 

eletrônicos de mensagens de voz, prestados por uma companhia local de 

telecomunicações e qualificados como essential facility para a concorrência no 

mercado local de telefonia); Apartment Source of Philadelphia v. Philadelphia 

Newspapers300 (recusa de publicação anúncios de locação de apartamentos no maior 

jornal da cidade, considerado uma essential facility para a concorrência no mercado 

local de locação de imóveis). 

 

4.1.3 Síntese acerca da evolução histórica da doutrina no Direito norte-americano 

  A doutrina das essential facilities veio sendo concebida ao longo dos 

anos, a partir do entendimento fixado por essas decisões judiciais, para estabelecer 

obrigação antitruste com base na Section 1 e Section 2 do Sherman Act, nas situações 

em que um monopolista, ou quase-monopolista, que controla uma facility (um bem ou 

infra-estrutura) essencial para o desenvolvimento de uma atividade, que não pode ser 

duplicada por razões econômicas ou técnicas, nega a um concorrente atual ou 

potencial o acesso àquela facility, sem justificativa técnica ou comercial válida para 

tanto. 

  Assim, desde o julgamento de Hecht v. Pro-Football, a essential facility 

doctrine passou a se consolidar como um princípio jurídico capaz de impor obrigações 

antitruste a fim de coibir o abuso do poder de monopólio, isto é, a capacidade de 

determinados monopolistas de reprimir ou eliminar a concorrência.301

  Como ressaltado, os alicerces da doutrina têm sido fixados desde o 

julgamento do United States v. Terminal Railroad Association. Contudo, somente no 

                                              
298 Caso 719 F. Supp. 1551 (S.D. Fla. 1988), rev’d on other grounds, 999 F.2d 1436 (11th Cir. 1993), 
cert. denied, 510 U.S. 1101 (1994). 
299 Caso 77 F. Supp. 2d 124 (D. Me. 1999). 
300 Civil Action nº 98-5472, 1999-1 Trade Cas. (CCH) ¶ 72,541 (E.D. Pa. 1999). 
301 PITOFSKY, Robert. The Essential Facility Doctrine under United States Antitrust Law, cit., p. 2. 
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caso Hecht v. Pro-Football utioizou-se a expressão pela primeira vez. Já o julgamento 

proferido em MCI Communications v. AT&T é considerado um marco para a emersão 

da essential facility doctrine nos Estados Unidos. Várias outras decisões da época 

foram baseadas na doutrina302, mas foi nesta decisão que os requisitos de aplicação 

ganharam uma sistematização mais elaborada. 

  A Suprema Corte dos Estados Unidos (assim como a Federal Trade 

Commission), nunca reconheceu expressamente a essential facility doctrine. Não 

obstante, houve casos em que aquela Corte identificou o dever de um monopolista 

compartilhar um bem ou um serviço essencial com seus concorrentes. Nessas 

situações, a Corte condenou, com base nas disposições do Sherman Act, tanto o desejo 

de adquirir ou manter poder de monopólio (willful acquisition or maintenance of 

monopoly power), como a tentativa de monopolização (attempt to monopolize). 

  Apesar disso, diversos precedentes oriundos das cortes inferiores 

mencionaram-na expressamente, marcando assim a sua presença naquele ordenamento 

jurídico.303 Essas cortes têm encontrado, nas opiniões da Suprema Corte, fundamento 

suficiente para concluir que a recusa de acesso a uma essential facility pode, em 

determinadas circunstâncias, caracterizar uma violação ao Direito antitruste e levar à 

imposição de uma obrigação de compartilhamento da facility.304  

                                              
302 Um exemplo foi o caso United States v. AT&T (524 F.Supp. 1336 (D.D.C. 1981)), cuja decisão 
consignou que a AT&T monopolizava o setor de telefonia a longa distância, sob o fundamento de que 
“any company which controls an ‘essential facility’ or a ‘strategic bottleneck’ in the market violates 
the antitrust laws if it fails to make access to that facility available to its competitors on fair and 
reasonable terms that do not disadvantage them.” Outro foi o Byars v. Bluff City News Co. (609 F.2d 
843 (6th Cir. 1980)), onde se consignou  que “a business or group of businesses which controls a 
scarce facility has an obligation to give competitors reasonable access to it.” 
303 Para EILEEN SHEHAAN, “The doctrine has been expressly invoked and relied upon by a number 
of US federal district and circuit courts. Many other cases, including certain US Supreme Court cases, 
which do not expressly rely on the doctrine, have however been described in the academic literature 
as essential facility cases.” (Unilateral Refusals to Deal and the Role of the Essential Facilities 
Doctrine…, cit., p. 72). Mas a autora também adverte que “difficulties arise therefore in defining and 
analyzing the doctrine as without any clear indications as to its contents and scope from the US 
Supreme Court, coupled with the relative lack of US lower courts cases which specifically invoke the 
doctrine as the basis of their decision, the selection and classification of other cases which may be 
said to exemplify the doctrine is, to a degree, arbitrary.” (Idem, p. 72). 
304 OECD. The Essential Facilities Concept. Paris, 1996. Disponível em: <www.oecd.org>. Acesso em 
05 de abril de 2004, p. 87. 
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  Com efeito, tanto as cortes estatuais como federais têm recorrido à 

essential facility doctrine de forma ampla, para lidar com os casos referentes a recusas 

de contratar por parte de monopolistas (recusas unilaterais), grupos de empresas 

detentoras de poder de monopólio em um determinado mercado (recusas de contratar 

concertadas), ou mesmo por monopolistas que não concorrem no mesmo mercado em 

que atua o sujeito que requer acesso à facility (nos casos em que a concorrência se faz 

no mercado a jusante àquele em que se localiza a essential facility).305

  Mas essa utilização abrangente não é pacífica. Tem sido vista como um 

problema pelos os críticos, que consideram que em muitos casos o poder judiciário a 

tem aplicado de forma inadequada, para impor obrigações de compartilhamento onde 

não havia razão para a imposição de obrigações antitruste.306 A crítica, contudo, será 

analisada em capítulo específico desta dissertação.  

 

4.1.3.1 Essential facility doctrine e bottleneck theory 

  Revelada a evolução histórica, avultam ainda outras questões a serem 

ventiladas para possibilitar o melhor enquadramento da doutrina das essential facilities 

em face do Direito antitruste norte-americano. 

  Uma dessas questões se resume em diferenciar – na medida do possível – 

os casos que envolvem essential facilities, dos que encerram os denominados 

“gargalos” (bottleneck) – isto é, facilities cuja utilização representa a única (e restrita) 

via para o desenvolvimento de uma determinada atividade ou serviço. 

                                              
305 Idem, p. 56. 
306 É isso o que entendem ALLEN KEZSBOM E ALAN V. GOLDMAN, ao defenderem que “The 
essential facilities doctrine would thus appear to have little independent, substantive content and, at 
best, could serve merely as a kind of heuristic device for organizing concepts and facts that would 
create liability under the statute in any event. At worst, and as unfortunately has been the case in a 
number of decisions, the doctrine confers undeserved respectability upon facile conclusions that 
would not otherwise survive scrutiny under traditional antitrust principles.” (No Shortcut to Antitrust 
Analysis: The Twisted Journey of the “Essential Facilities” Doctrine. Publicado no Columbia Business 
Law Journal, vol. 1, 1996. Disponível em: <http://www.ffhsj.com/cmemos/0112041.htm>. Acesso 
em: 22 de abril de 2005). 
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   Para alguns autores, as situações coincidem e são tratadas 

conjuntamente.307 E, de fato, é bastante comum encontrar decisões que, aplicando a 

essential facility doctrine a casos de recusa unilateral (por um monopolista), fazem 

referência a casos que, em princípio, representariam hipóteses de “gargalo” 

envolvendo condutas combinadas entre mais de uma empresa.308

  GREGORY WERDEN, contudo, embora reconheça a dificuldade de se 

estabelecer um critério distintivo, assevera que o Sherman Act parece fazer uma 

distinção entre as duas teorias.309  

  Para o autor, a diferença consistiria em que, nos casos envolvendo 

gargalos (bottleneck-group boycott cases), o acesso à facility é importante, mas não 

tanto quanto nos casos envolvendo essential facilities. Nestes, a obrigação antitruste a 

ser imposta ao detentor da facility, que nega acesso, é muito mais severa.310  

  Ademais, nos casos de gargalo, as possíveis justificativas para a negativa 

de acesso seriam muito mais restritas, ao passo que nos casos envolvendo essential 

facilities haveria um leque mais amplo de justificativas, que, com freqüência, são 

acatadas. O motivo dessa diferença estaria no fato de que nos casos de gargalo a 

facility já seria compartilhada, evidenciando que o compartilhamento é viável – o que 

nem sempre ocorre com as essential facilities, assim qualificadas.311

  Por fim, a solução a ser conferida para cada um dos casos também difere. 

No caso dos gargalos, o problema usualmente (mas não necessariamente) se resolve 

mediante uma joint venture, ou seja, com a recepção do novo agente de modo a formar 

uma parceria que utilizará a facility em questão. Nos casos de essential facilities, é 

muito mais comum a imposição de uma obrigação de compartilhamento ao detentor da 

                                              
307 Nesse sentido, GLAZER, Kenneth L.; LIPSKY JR., Abbott B. Unilateral refusals to Deal Under 
Section 2 of the Sherman Act, cit., p. 756. 
308 Como já visto, a essential facility doctrine tem sido aplicada tanto a casos de recusa por um 
monopolista, como a casos de conduta combinada entre mais de uma empresa. 
309 WERDEN, Gregory J. The Law and Economics of the Essential Facility Doctrine, cit, p. 461. 
310 Idem, p. 461. 
311 Idem, p. 461. Mas o autor ressalta que essa explicação não se aplica nos casos em que se tratar de 
acordos verticais entre empresas. 
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facility, de modo que ele permita o acesso do concorrente mediante o pagamento de 

uma contrapartida pecuniária, tal como ocorreu, por exemplo, no caso Otter Tail 

Power v. United States.312

 

4.1.3.2 A doutrina das essential facilities e os casos tradicionais de recusa de 

contratar (refusals to deal) 

  A segunda questão relevante está na identificação de um critério para 

distinguir a essential facility doctrine dos casos tradicionais de recusa de contratar, aos 

quais se têm aplicado a refusal to deal theory, com base no Sherman Act. 

  Sobre esse tema, em particular, é usual a afirmação de que “a essential 

facility doctrine tem sido articulada como uma sub-classe dos assim chamados 

‘refusal to deal cases’, os quais colocam limitações à habilidade de um monopolista 

excluir rivais, atuais ou potenciais, de competir consigo. A doutrina consiste em uma 

antiga limitação à regra geral de que uma empresa não tem obrigação de contratar 

com seus concorrentes.”313  

  Parece haver acerto nesse entendimento. A doutrina das essential 

facilities de fato pode ser enquadrada como uma espécie do gênero refusals to deal. 

Ambas as teorias prestam-se a impor obrigações antitruste, porém a primeira somente 

em casos muito específicos, em que se constata a presença dos seus pressupostos de 

aplicação.  

                                              
312 Idem, p. 461. 
313 Do original: “The ‘essential facility’ doctrine has been articulated as a subset of the so-called 
‘refusal to deal’ cases which place limitations on a monopolist’s ability to exclude actual or potential 
rivals from competing with it. The doctrine is one long-standing limitation on the general rule that a 
firm has no obligation to deal with its competitors.” (PITOFSKY, Robert. The Essential Facility 
Doctrine under United States Antitrust Law, cit., p. 2). De forma semelhante, o documento produzido 
pela ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT – OECD, 
reconhece que “‘Essential facilities’ cases are a subset of refusal to deal cases, the other types being 
‘intent’ and ‘monopoly leveraging’ cases. The essential facilities and monopoly leveraging cases are 
distinguished by there being no intent to monopolise, and they are themselves distinguished by the 
degree of downstream market power by the integrated firm. Some commentators also distinguish 
between multi-firm refusals to deal and single-firm refusals to deal.” (The Essential Facilities 
Concept, cit., p. 8). 
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  Contudo, ainda ficaria em aberto a constatação de um critério – ou um 

motivo – que explique o porquê dessa diferenciação. Uma solução para esse aparente 

impasse é revelada por CALIXTO SALOMÃO FILHO, ao afirmar que a doutrina das 

essential facilities rompe com o “caráter essencialmente passivo da disciplina 

antitruste”, permitindo o desenvolvimento da disciplina regulatória naqueles casos em 

que se verifica um problema de acesso a bens essenciais detidos em regime de 

monopólio por um determinado agente econômico.314

  O autor parte do princípio de que o instrumento antitruste tradicional – a 

refusal to deal theory – não é suficiente para resolver esse problema do acesso (tanto 

na modalidade de recusa de contratar como de discriminação entre concorrentes). 

Explica que essa insuficiência é evidenciada pelo fato de que aquela teoria tradicional 

se aplica somente em casos de comportamento negativo, com o objetivo de impor uma 

sanção ao agente infrator.315  

  Por essa razão, a refusal to deal theory não permite que se estabeleça ao 

concorrente um “efetivo direito de contratar”316, ao passo que a essential facility 

doctrine, na medida em que rompe com esse caráter passivo e inaugura uma postura 

ativa, permite que se imponha ao monopolista, sob determinadas condições, uma 

obrigação de conceder acesso aos seus concorrentes. Encerra, portanto, uma disciplina 

antitruste nitidamente interventiva. 

 

4.1.3.3 A doutrina colgate  

  Por fim, há uma outra questão relevante, que diz respeito à conciliação 

da essential facility doctrine com o princípio genérico, reconhecido pela jurisprudência 

                                              
314 Regulação da Atividade Econômica..., cit., p. 55. 
315 O exame casuístico da aplicação da teoria da recusa de contratar “se constrói em torno das relações 
contratuais continuadas que são abruptamente e injustificadamente interrompidas.” (Idem, p. 52-53) 
E o autor ressalta que “Essa interpretação – limitativa – dada ao ilícito ‘recusa de contratar’ deve-se 
à já tradicional postura das correntes mais tradicionalistas de aplicação do direito antitruste 
(capitaneadas pela Escola de Chicago) de evitar qualquer confronto entre a aplicação do direito 
concorrencial e a mais ampla liberdade de iniciativa.” (Idem, p. 53). 
316 Idem, p. 53. 
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da Suprema Corte, que nega a existência da obrigação geral de um monopolista 

cooperar com seus concorrentes.317  

  Esse princípio é comumente reconhecido como colgate doctrine, em 

razão do fato de ter sido afirmado por ocasião do julgamento do caso United States v. 

Colgate & Co.318. 

  Há um trecho daquela decisão que resume a idéia central da teoria, 

quando afirma que: “Na ausência de qualquer propósito de criar ou manter um 

monopólio, o act [Sherman Act] não restringe o direito há muito reconhecido de um 

negociante engajado em um negócio inteiramente privado, exercer livremente o seu 

arbítrio independente no que diz respeito às partes com quem deseja contratar.” 319

  Nota-se, porém, que a própria decisão indica que o princípio que autoriza 

o monopolista privado a contratar com quem bem entender é relativo, pois exclui a 

conduta que tem o “propósito de monopolizar”, isto é, a conduta que visa ao uso 

indevido do poder de monopólio para eliminar a concorrência. Assim, se é certo que o 

monopolista, em razão da natureza privada do seu negócio, pode contratar com quem 

quiser, é igualmente certo que esse monopolista não pode se recusar a contratar de 

forma arbitrária, nem tampouco fazer discriminação entre seus clientes/consumidores 

e, com isso, colocá-los (ao menos alguns deles) em condições de desvantagem 

competitiva.  

  O princípio, portanto, é coerente com o Direito positivo daquele país, na 

medida em que as disposições contidas no Sherman Act (Section 1 e 2) não condenam 

                                              
317 De fato: “The United States Supreme Court has established a rule that there is no general duty on 
the part of a monopolist to cooperate with rivals and that in the vast majority of cases, a monopolist 
may ‘deal with whom he pleases’. Such a rule is sound. A firm might want the monopolist to agree to 
terms allowing it to become a supplier, a customer, a producer of a complementary good, or even a 
competitor. The theory is that a monopolist should be permitted considerable latitude in making 
decisions as to with whom it will deal and how it will structure its dealings.” (OECD. The Essential 
Facilities Concept, cit., p. 87). 
318 Caso 250 US 300 (1919). 
319 No texto original da decisão, consta: “In the absence of any purpose to create or maintain a 
monopoly, the act does not restrict the long recognized right of trader or manufacturer engaged in an 
entirely private business, freely to exercise his own independent discretion as to parties with whom he 
will deal.” 
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o poder de monopólio em si mesmo, mas sim o poder de monopólio criado e mantido 

por meios impróprios. Esse entendimento é revelado por EILEEN SHEEHAN320, com 

base no julgamento do caso United States v. Grinnell Corp.321

  Sobre esse tema, ROBERT PITOFSKY afirma que diversas cortes dos 

Estados Unidos (inclusive a Suprema Corte) têm reconhecido que a regra geral de que 

uma empresa não tem obrigação de contratar com seus concorrentes está sujeita a 

determinadas exceções.322

  Reputa-se que essas exceções podem ser resolvidas através da aplicação 

da essential facility doctrine, desde que constatada a presença dos requisitos 

indispensáveis para sua aplicação. 

  Vislumbra-se, por essa razão, compatibilidade entre as duas teorias. De 

acordo com a colgate doctrine, é possível afirmar que uma recusa de contratar sem o 

propósito de monopolizar (i.e., sem prejuízo para a concorrência) deve ser considerada 

lícita, ao passo que a recusa de contratar arbitrária, com intuito de restringir a 

concorrência, é ofensiva ao Sherman Act323, dando causa à imposição de obrigações 

                                              
320 Unilateral Refusals to Deal and the Role of the Essential Facilities Doctrine…, cit., p. 80. 
321 Nesse caso – 384 US 563 (1966) – a Suprema Corte norte-americana prescreveu que o poder de 
monopólio considerado ofensivo ao Sherman Act é aquele que vem acompanhado de (i) a posse de 
poder de monopólio no mercado relevante e (ii) aquisição ou manutenção obstinada (wilfull) desse 
poder. 
322 Para confirmar sua assertiva, o autor colaciona, dentre outros, os seguintes precedentes: Aspen 
Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp. (472 US 585 (1985)): “[t]he high value that we have 
placed on the right to refuse to deal with other firms does not mean that the right is unqualified.”; 
Eastman Kodak Co. v. Image Technical Servs., Inc. (504 US 451 (1992)): “It is true that as a general 
matter a firm can refuse to deal with its competitors. But such a right is not absolute; it exists only if 
there are legitimate competitive reasons for the refusal.” (The Essential Facility Doctrine under 
United States Antitrust Law, cit., p. 1). No mesmo sentido, EILEEN SHEEHAN: “Colgate represents 
the general rule that a monopolist may refuse to deal with whom it pleases. There are however a 
number of cases which seem to establish certain exceptions to the rule.” (Unilateral Refusals to Deal 
and the Role of the Essential Facilities Doctrine…, cit., p. 82). 
323 A decisão da Suprema Corte que fixa os dois elementos indispensáveis para se verificar a 
ocorrência de monopolização ofensiva ao Sherman Act foi proferida no caso United States v. Grinnell 
Corp. (384 US 563 (1996)). A decisão dispõe que: “The offense of monopoly under 2 of the Sherman 
Act has two elements: (1) the possession of monopoly power in the relevant market and (2) the willful 
acquisition or maintenance of that power as distinguished from growth or development as a 
consequence of a superior product, business acumen, or historic accident.” 
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antitruste324 – o que pode ser feito inclusive através da aplicação da essential facility 

doctrine. 

  Em regra, as decisões que aplicam a doutrina das essential facilities 

traduzem exceções ao princípio geral decorrente da colgate doctrine. Afinal, a 

imposição de compartilhamento da facility detida por um monopolista sempre 

implicará, em maior ou menor grau, em restringir a liberdade do monopolista decidir 

se e com quem contratar. Denota, pois, uma mitigação daquele princípio geral. 

  EILEEN SHEEHAN, contudo, pondera que a compatibilidade entre as 

duas teorias nem sempre é tarefa fácil, sendo que os vários casos que parecem 

estabelecer essas exceções raramente especificam qual o enfoque dado à doutrina 

colgate (ou nem sequer a mencionam), e nem todos utilizam a doutrina das essential 

facilities como fundamento.325

 

4.2 O caso europeu: o processo de abertura dos mercados 

  A doutrina das essential facilities foi introduzida no contexto europeu 

por decorrência do fenômeno de liberalização dos mercados desencadeado a partir do 

início da década de 1980 – certamente sob a influência das decisões proferidas pelas 

cortes norte-americanas e da literatura produzida sobre o tema naquele país.  

  Antes de analisar propriamente a recepção da doutrina naquele 

ordenamento, portanto, mostra-se apropriada uma explanação específica acerca desse 

processo. 

 

4.2.1 O processo de desregulação: dos monopólios à concorrência  

  Após a segunda guerra mundial, praticamente todos os Estados europeus 

passaram a adotar um modelo de regulação econômica marcado pela criação de 

                                              
324 “In other words, in at least some cases in which a firm with monopoly power refuses to deal with 
an actual or potential rival, that refusal may give rise to, or provide evidence in favor of, antitrust 
liability. Similarly, in at least some cases where firms engage in a contract, combination, or 
conspiracy, the result of which is to refuse to deal with other firms, liability may attach.” (OECD. The 
Essential Facilities Concept, cit., p. 87). 
325 Unilateral Refusals to Deal and the Role of the Essential Facilities Doctrine…, cit., p. 82. 
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monopólios públicos que se difundiram por diversos setores, tais como transporte 

ferroviário e aéreo, telecomunicações, energia elétrica, petróleo, abastecimento de 

água e gás.326 Concomitantemente a isso, a Europa caminhava para a unificação 

através de um processo dinâmico, que alternava ora avanços, ora retrocessos.327

  Somente no início da década de 80 esse modelo foi posto em xeque, 

basicamente com fundamento em três ordens de fatores: (i) a difícil situação financeira 

das empresas estatais que controlavam aqueles monopólios; (ii) a ausência de controle 

efetivo por parte do Estado sobre as entidades detentoras daqueles monopólios, que 

muitas vezes culminava com a sua “captura” pelo setor privado; e (iii) a falta de 

qualidade e o custo elevado dos serviços prestados por aquelas entidades monopolistas 

(especialmente quando comparados com os preços praticados em alguns regimes 

liberalizados, como era o caso das telecomunicações e do transporte aéreo).328

  Esses problemas, somados ainda ao alto índice de desemprego, inflação e 

às elevadas despesas com segurança social, deram causa a um processo de 

privatizações e liberalização dos mercados. Assim, a livre iniciativa privada e a 

concorrência passaram a nortear o desenvolvimento econômico na Europa.329  

  É usual afirmar que esse movimento de liberalização teve sua expressão 

mais intensa no New Public Management330, desenvolvido pelo governo britânico 

como resposta à insatisfação ao modelo até então vigente. Mas esse rompante foi além. 

Ensejou uma onda de mudanças que se generalizou na Europa continental (embora 

com um ritmo mais atenuado do que aquele observado na Grã-Bretanha). 

  Como já apontado nesse trabalho, esse movimento político-econômico-

ideológico de alteração dos fins do Estado foi denominado de desregulação (ou 

desregulamentação) e implicou não só a implantação de um regime de concorrência 
                                              
326 VASCONCELOS, Jorge. O Estado Regulador, cit., p. 176. 
327 Para um estudo mais detido acerca do processo de formação da União Européia, ver: JUSTEN 
FILHO, Marçal. O Direito das Agências Reguladoras Independentes, cit., p. 108 e segs. 
328 VASCONCELOS, Jorge. O Estado Regulador, cit., p. 176. 
329 Idem, p. 177. 
330 Ou “Nova Gestão Pública”. Sobre o tema, conferir: JUSTEN FILHO, Marçal. O Direito das 
Agências Reguladoras Independentes, cit., p. 142. 
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onde antes predominavam os monopólios públicos, mas também o incremento da 

atividade regulatória do Estado, especialmente através do direito antitruste.  

  Traduziu-se, enfim, na criação de um ambiente de “concorrência 

regulada”331, com a eliminação das regras que impediam o livre acesso ao mercado, de 

um lado, e o estabelecimento de novas regras que visam disciplinar as forças atuantes 

no mercado, de outro. 

 

4.2.2 O processo de integração européia e a abertura dos mercados 

  Sob outro aspecto, esse fenômeno de desregulação foi profundamente 

influenciado pelos princípios norteadores do processo de integração européia. Vários 

dispositivos estampados nos tratados europeus foram fundamentais para essa evolução. 

  O artigo 2º do Tratado da Comunidade Européia (TCE)332, por exemplo, 

estabeleceu como objetivo da Comunidade Européia a promoção, através de um 

mercado comum e de uma união econômica e monetária, do desenvolvimento 

harmonioso, equilibrado e sustentável das atividades econômicas, de um elevado nível 

de emprego e de proteção social, da igualdade entre os homens e mulheres, de um 

                                              
331 O que não significa o total afastamento da ingerência estatal nos campos em que esta se fizer 
necessária. O processo de liberalização é complexo e não elimina a idéia geral segundo a qual se 
admite, sob certas condições, a imposição de restrições à livre concorrência e à liberalização total dos 
mercados. Essas condições coincidem com determinados interesses públicos (tais como ordem, 
segurança e saúde públicas ou proteção ao consumidor) que se manifestam em níveis não econômicos 
e desaconselham, portanto, a implementação da concorrência. Outra espécie de condição está na 
necessidade de se garantir o equilíbrio econômico de determinados serviços vinculados a obrigações 
de universalidade (e.g. os serviços postais e de telecomunicações, que necessitam ser disponibilizados 
a todos, em qualquer localidade, em condições razoáveis de utilização). 
332 O Tratado da Comunidade Européia é o resultado da reunião de diversos tratados celebrados entre 
os Estados-membros desde o início do processo de unificação. Para uma rápida compreensão, é 
relevante citar, em ordem cronológica: o Tratado de Paris (1951), que instituiu a Comunidade 
Européia do Carvão e do Aço; o Tratado de Roma (1957), que criou a Comunidade Econômica 
Européia (hoje Comunidade Européia); o Ato único Europeu (1986), que promoveu diversas 
alterações no Tratado de Roma; o Tratado de Maastrich (1992), que estabeleceu a União Européia, 
superando a noção de comunidade econômica; assim como o Tratado de Amsterdã (1997) e o Tratado 
de Nice (2001), que promoveram diversas alterações nos anteriores. Há, portanto, uma pluralidade de 
tratados a considerar. Atualmente, pode-se conceber dois tratados principais, resultantes da 
compilação dos demais: o Tratado que institui a Comunidade Européia (TCE) e o Tratado da União 
Européia (TUE). Os textos podem ser acessados através da Internet, no site oficial da União Européia: 
http://europa.eu.int. 
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crescimento sustentável e não inflacionista, bem como de um alto grau de 

competitividade e convergência dos comportamentos das economias.333

  O artigo 3º, por seu turno, estabeleceu que para alcançar os fins descritos 

no artigo 2º, a ação da Comunidade implica a adoção, dentre outras medidas, de: (i) 

um mercado interno caracterizado pela abolição dos obstáculos à livre circulação de 

mercadorias, pessoas, serviços e capitais; (ii) um regime que garanta que a 

concorrência não seja falseada no mercado interno; (iii) o incentivo à criação e ao 

desenvolvimento de redes transeuropéias; (iv) uma contribuição para o reforço da 

defesa dos consumidores.334

  Essas disposições denotam que o processo de integração européia foi 

fortemente motivado pelos princípios da economia de mercado e da livre concorrência, 

que eram reputados como os mais adequados para a consecução dos objetivos 

comunitários de maximização da eficiência econômica e de coesão social. 

  Porém, sempre houve um impasse entre esses objetivos integracionistas e 

a lógica monopolística vigente naqueles setores da economia voltados à prestação dos 

serviços públicos essenciais, sob a ótica tradicional do Estado Social e da escola 

francesa. Daí a necessidade de atuação concreta por parte dos órgãos comunitários a 

fim de resolver o impasse. 

  Com a edição do Ato Único Europeu, em fevereiro de 1986, os objetivos 

da Comunidade Européia evoluíram desde a criação de um mercado comum (que 

consiste basicamente na supressão de barreiras alfandegárias entre os estados 

                                              
333 Confira-se o texto do dispositivo: “Artigo 2º. A Comunidade tem como missão, através da criação 
de um mercado comum e de uma união económica e monetária e da aplicação das políticas ou acções 
comuns a que se referem os artigos 3º e 4º, promover, em toda a Comunidade, o desenvolvimento 
harmonioso, equilibrado e sustentável das actividades económicas, um elevado nível de emprego e de 
protecção social, a igualdade entre homens e mulheres, um crescimento sustentável e não 
inflacionista, um alto grau de competitividade e de convergência dos comportamentos das economias, 
um elevado nível de protecção e de melhoria da qualidade do ambiente, o aumento do nível e da 
qualidade de vida, a coesão económica e social e a solidariedade entre os Estados-Membros.” O 
projeto de Constituição da União Européia contém um dispositivo semelhante no artigo I-2º, que 
estabelece os valores da União. 
334 O projeto de Constituição da União Européia contém dispositivos semelhantes no artigo I-3º, que 
estabelece os objetivos da União. 
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membros) para o estabelecimento de um mercado interno (que pressupõe, além do 

afastamento das barreiras alfandegárias, a eliminação das chamadas “barreiras não 

tarifárias” e ampliação da liberdade dos agentes econômicos dos Estados-membros).335

  Posteriormente, com a edição do Tratado da União Européia (TUE), em 

fevereiro de 1992, os objetivos da integração foram ainda mais acentuados e 

direcionados para o estabelecimento de uma união econômica e monetária (inclusive 

através da criação da moeda única, prevista para vigorar a partir de janeiro de 2002, 

como de fato ocorreu).336  

  Foi, portanto, por força do movimento de integração e com lastro no 

paradigma de liberdade de mercado, que se obteve o substrato teórico necessário para 

as instituições comunitárias desenvolverem uma política intersetorial intensa de 

liberalização de diversos setores estratégicos da economia. 

  Essa atuação ocorreu principalmente através de três frentes337: (i) a 

edição dos Livros Verdes338 e dos Livros Brancos339 estabelecendo, especificamente 

                                              
335 Sobre a diferença substancial que há entre (i) zona de livre comércio, (ii) união aduaneira (ou 
mercado único), (iii) mercado comum (ou interno), (iv) união econômica, e (v) integração econômica 
total, inclusive com aplicação desses conceitos à realidade européia, ver: PITTA E CUNHA, Paulo de. 
Integração Européia: estudos de economia política e direito comunitário. Lisboa: Imprensa Nacional – 
Casa da Moeda, 1993; e PORTO, Manuel Lopes. Teoria da Integração e políticas comunitárias. 3. ed. 
Coimbra: Almedina, 2001, p. 211-215. 
336 O artigo 14º (antigo artigo 7º-A) define o mercado interno (único) como aquele que “compreende 
um espaço sem fronteiras internas, no qual a livre circulação de mercadorias, das pessoas, dos 
serviços e dos capitais é assegurada de acordo com as disposições do presente Tratado”. O projeto de 
Constituição da União Européia contém dispositivo semelhante no artigo I-4º, que estabelece as 
liberdades fundamentais e a não discriminação. 
337 FERRER, Juan de la Cruz. Principios de regulación en la Unión Europea, cit., p. 195. 
338 “Os Livros Verdes publicados pela Comissão são documentos destinados a promover uma reflexão 
e a lançar um processo de consulta a nível europeu sobre um assunto específico (por exemplo, a 
política social, a moeda única, as telecomunicações, etc.). As consultas suscitadas por um Livro Verde 
podem, subsequentemente, dar origem à publicação de um Livro Branco, de modo a traduzir os 
resultados da reflexão em medidas concretas de acção comunitária” – fonte: 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/pt/cig/g4000l.htm#l2, acesso em 20/01/04. 
339  “Os Livros Brancos publicados pela Comissão são documentos que contêm propostas de acção 
comunitária em domínios específicos. Surgem, por vezes, na sequência de Livros Verdes, cuja 
finalidade consiste em lançar um processo de consulta a nível europeu. (...)” – fonte: 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/pt/cig/g4000l.htm#l2, acesso em 20/01/04. Assim, “Enquanto os 
Livros Verdes expõem uma série de ideias para análise e debate público, os Livros Brancos 
apresentam um pacote oficial de propostas em áreas de actividade específicas e contribuem para o 
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para cada setor, novas propostas de regulação e definindo novos programas de 

atuação; (ii) a edição de Diretivas340, tanto pelo Conselho e pelo Parlamento (com base 

nas competências previstas nos artigos 94 e 95 do TCE), como pela Comissão 

Européia (com base na competência atribuída pelo item 3, do artigo 86, do TCE), a fim 

de promover medidas concretas de abertura dos diversos setores até então 

monopolizados, abolindo direitos de exclusividade e prevendo o gradativo ingresso de 

novos agentes prestadores341; e (iii) a atuação determinante do Tribunal de Justiça da 

Comunidade Européia, cujas decisões colocaram fim, em determinados casos, a 

diversos monopólios, contribuindo para o processo exegético das normas comunitárias 

direcionadas ao estabelecimento da concorrência. 

  Nota-se, portanto, que o contexto da União Européia e a atuação dos 

entes comunitários foram também fundamentais para incrementar o processo de 

desregulação nos Estados europeus. Além da crise do modelo do Estado Social, 

verificada no âmbito interno desses países, a necessidade de se adequarem aos ideais 

de criação de um mercado comum contribuiu de forma decisiva para o processo de 

abertura, no sentido de promover a derrubada das barreiras legais restritivas à 

economia de mercado. 

  Em suma, o movimento europeu de desregulação derivou da ocorrência, 

em um mesmo momento histórico, de fatores ideológicos, políticos, econômicos e 

tecnológicos que, conciliados com o escopo de integração da União Européia, 

convergiram para a implantação da lógica da concorrência regulada como o meio mais 

adequado para a prossecução dos interesses últimos da coletividade. 

 

                                                                                                                                             
seu desenvolvimento” – fonte: http://europa.eu.int/documents/comm/index_pt.htm, acesso em 
20/01/04. 
340 As diretivas são atos de iniciativa da Comissão Européia que se prestam à função de harmonização 
do Direito Comunitário. Através de uma diretiva, impõe-se aos Estados-membros dever de legislar 
sobre um assunto, a fim de compatibilizar os seus Ordenamentos Jurídicos internos a determinados 
princípios e regras estipulados na própria diretiva. 
341 Exemplificando as diretivas expedidas no campo das telecomunicações: GONÇALVES, Pedro. 
Direito das Telecomunicações, cit., p. 40-43; e FARACO, Alexandre Ditzel. Regulação e Direito 
Concorrencial..., cit., p. 97-100. 
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4.2.3 Os serviços de interesse econômico geral 

  Sob um outro enfoque, esse contexto de mudanças no cenário europeu 

possibilitou uma outra alteração de perspectiva. Também a noção tradicional de 

serviço público342 passou por uma profunda revisão, evoluindo para a noção de serviço 

de interesse econômico geral, a fim se adequar àqueles novos paradigmas políticos, 

econômicos, jurídicos e ideológicos.  

  Tudo indica que essa nova expressão – que já constava na versão original 

do TCE (item 2 do artigo 90 – atualmente artigo 86) – foi utilizada precisamente no 

intuito de atribuir algum grau de neutralidade ideológica no âmbito comunitário, no 

sentido de não se adotar nenhum termo que fosse tão afetado a um Estado-membro, 

como sempre foi o “serviço público” para o Direito francês.343

  Mas não chamou muita atenção até que se iniciasse o debate acima 

indicado, o que ocorreu especialmente após o Ato único Europeu, em 1986.  

  Essa evolução foi fomentada pelo Tribunal de Justiça da Comunidade 

Européia344 e, posteriormente, incrementada pela Comissão Européia através da edição 

da Comunicação 96/C 281/03, de setembro de 1996. A Comunicação propugnava 

compatibilizar o dinamismo da abertura dos setores de prestação dos serviços de 

interesse econômico geral com os interesses gerais envolvidos (relativos à qualidade, 

preço, universalidade e satisfação dos consumidores finais). Deu-se especial 

importância para a distinção entre os conceitos de serviço de interesse geral e serviço 

de interesse econômico geral. 

                                              
342 Parte-se da idéia de que não há consenso na definição do que seja o serviço público. A abrangência 
do conceito depende do contexto em que esteja inserido, variando de acordo com os limites de 
intervenção do Estado que se admita em um ou outro ordenamento jurídico. Mas é possível apontar 
alguns traços gerais que caracterizam o serviço público (em sentido estrito) na maioria dos 
ordenamentos jurídicos de tradição romanística: trata-se de atividade de prestação positiva, de 
titularidade do Estado, assumida por este como essencial para a coletividade, que pode ser executada 
diretamente pelos órgãos estatais ou através de empresas privadas mediante concessão, sempre com 
base num regime de direito público, a ser aproveitada por todos os usuários de forma igualitária, 
regular e contínua. 
343 JUSTEN, Monica Spezia. A Noção de Serviço Público no Direito Europeu. São Paulo: Dialética, 
2003, p. 177. 
344 Principalmente através dos casos Corbeau e Almelo, que serão explicitados mais adiante. 
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  Como resultado da Comunicação 96/C 281/03, o Tratado de Amsterdã 

promoveu, em outubro de 1997, a introdução de uma nova redação para o artigo 16 do 

TCE. Esse novo dispositivo elevou os serviços de interesse econômico geral à 

condição de valor comum da União Européia, atribuindo-lhe importante papel para a 

promoção da coesão social e territorial dos Estados-membros.345  

  Não só pelo seu teor, mas também pela sua localização topográfica (na 

Primeira Parte do TCE, relativa aos Princípios vetores da Comunidade), conferiu aos 

serviços de interesse econômico geral, para além do aspecto meramente econômico, 

uma conotação política relevante para a consecução dos fins últimos da União 

Européia. 

  Após, foram expedidos vários atos por parte da Comissão Européia 

contendo esclarecimentos e orientações aos Estados-membros acerca dos serviços de 

interesse econômico geral.346

  Atualmente, sob a égide dos artigos 16 e 86 do TCE e com base em todas 

as orientações oficializadas pelos órgãos comunitários, os serviços de interesse 

econômico geral designam aquelas “actividades de serviço comercializáveis que 

preenchem missões de interesse geral, estando, por conseguinte, sujeitas a obrigações 

específicas de serviço público (artigo 86º - antigo artigo 90º - do Tratado que institui 

a Comunidade Europeia). É o caso, em especial, dos serviços em rede de transportes, 

de energia e de comunicações.” 347

                                              
345 Dispõe o artigo 16, do TCE: “Sem prejuízo do disposto nos artigos 73, 86 e 87, e atendendo à 
posição que os serviços de interesse econômico geral ocupam no conjunto dos valores comuns da 
União e ao papel que desempenham na promoção da coesão social e territorial, a Comunidade e os 
seus Estados-membros, dentro do limite das respectivas competências e dentro do âmbito de 
aplicação do presente Tratado, zelarão por que esses serviços funcionem com base em princípios e em 
condições que lhes permitam cumprir as suas missões”. 
346 Nesse escopo, foram editadas, dentre outras, as Comunicações346: COM 2000/580 (Serviços de 
Interesse Geral na Europa), de setembro de 2000; C 17/04 (Serviços de Interesse Geral na Europa), de 
janeiro de 2001; COM 2001/598 (Relatório para o Conselho Europeu de Laeken sobre os Serviços de 
Interesse Geral), de outubro de 2001; COM 2002/331 (Anotações Metodológicas para a Avaliação 
Horizontal dos Serviços de Interesse Econômico Geral), de junho de 2002; COM 2003/270 (Livro 
Verde sobre os Serviços de Interesse Geral), de maio de 2003. 
347 A definição consta no glossário do site oficial da União Européia: <http://europa.eu.int/scadplus/ 
leg/pt/cig/g4000s.htm#s2>, acesso em 15/01/04. 
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  A compreensão desse conceito se faz pelo desdobramento dos seus dois 

elementos principais: a natureza comercializável da atividade e a missão de interesse 

geral a que visa. O primeiro elemento indica que esse tipo de serviço pode ser 

submetido às regras de mercado. Trata-se, pois, de um serviço em princípio auto-

financiável: em contrapartida à sua prestação pode ser exigido um preço que, sem 

deixar de atender aos requisitos de acessibilidade, é capaz de cobrir o custo e garantir 

um ganho ao prestador. O segundo elemento denota que esses serviços prestam-se à 

satisfação das necessidades mais básicas da generalidade dos cidadãos, cuja ausência 

pode comprometer a saúde, a participação social, a dignidade, ou mesmo a vida desses 

cidadãos. Daí ser possível aos Estados-membros impor determinadas “obrigações de 

serviço público” a serem atendidas pelos prestadores dessas atividades.  

  Por outro lado, assentou-se a distinção entre serviço de interesse 

econômico geral e serviço de interesse geral. A este – conceito mais amplo – 

correspondem as “actividades de serviço, comercial ou não, consideradas de interesse 

geral pelas autoridades públicas, estando, por conseguinte, sujeitas a obrigações 

específicas de serviço público. Esta noção engloba as actividades de serviço não 

económico (sistema de escolaridade obrigatória, protecção social, etc.), as funções 

intrínsecas à própria soberania (segurança, justiça, etc.) e os serviços de interesse 

económico geral (energia, comunicações, etc.).” 

  Por fim, sobressai como subespécie da noção de serviço de interesse 

geral o conceito de serviço universal, quais sejam, os serviços essenciais à vida em 

comunidade, aos quais corresponde um conjunto de princípios e obrigações de 

interesse geral (acessibilidade, igualdade, segurança, continuidade, liberdade de 

concorrência e transparência)348, que deverão ser respeitados a fim de assegurar o 

acesso generalizado de todas as pessoas, sempre considerando os requisitos de 

qualidade e preço acessível. São exemplos as atividades de telecomunicações e de 

correio.  

                                              
348 GOUVEIA, Rodrigo. Os Serviços de Interesse Geral em Portugal. Coimbra: Coimbra Editora, 
2001, p. 24 e segs. 
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  As diferenças que decorrem dessa linha de evolução do conceito de 

serviço público na Europa é resumida por VITAL MOREIRA, que as relaciona em: 

“a) a ‘mercadorização’ dos serviços públicos, que passaram a ser prestações 

disponíveis no mercado por um preço, muitas vezes em concorrência; 

b) a conseqüente transformação dos utentes de serviços públicos em 

consumidores ou clientes; 

c) a liberdade de escolha de fornecedor ou prestador, passando o serviço 

público a ser uma figura subsidiária do mercado, no caso de o interessado não 

encontrar neste condições de fornecimento adequadas.”349

 

4.2.4 Considerações preliminares acerca do Direito antitruste da Comunidade 

Européia 

  Como observado, os processos de abertura dos mercados europeus e de 

integração comunitária (ao menos na fase mais recente, de integração voltada à 

formação de um mercado comum) sempre foram permeados pelos primados da 

economia de mercado e da “concorrência regulada”, como base fundamental para a 

satisfação dos fins comunitários. 

  Esta é a idéia geral apresentada pelo site oficial mantido pela União 

Européia na Internet, onde consta que “Uma política eficaz de concorrência é 

essencial para uma economia de mercado aberta. Reduz os preços, aumenta a 

qualidade e permite uma escolha mais vasta para os clientes. Além disso, permite que 

a inovação tecnológica progrida. Para que tal aconteça é essencial que as empresas e 

os governos actuem correctamente. A Comissão Europeia dispõe de vastos poderes 

para garantir o respeito de regras de comércio leal de bens e serviços na União 

Europeia. Os principais domínios da política de concorrência são: Anti-trust e 

cartéis; Controlo das concentrações; Liberalização; Auxílios estatais.” 350

                                              
349 Os Serviços Públicos Tradicionais sob o Impacto da União Européia. Revista de Direito Público da 
Economia. Belo Horizonte: Fórum, n. 1, jan./fev/mar. de 2003, p. 239-240. 
350 Disponível em <http://europa.eu.int/pol/comp/overview_pt.htm>, acesso em 05 de abril de 2005. 
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  Como era de se esperar, portanto, o direito antitruste assumiu um papel 

relevante nesse contexto, tendo sido fundamental para o desenvolvimento do Direito 

comunitário e para a implementação das políticas concorrenciais intrínsecas a esse 

ordenamento. Embora haja dificuldade e até mesmo controvérsia acerca do exato papel 

desempenhado pelo direito antitruste europeu, alguns objetivos específicos podem ser 

apontados.351

  O primeiro objetivo consiste, propriamente, no auxílio à criação de um 

mercado único europeu, assim como na fixação de mecanismos destinados a impedir 

que essa meta seja frustrada pela atividade das empresas privadas (e.g. através de uma 

atuação acertada de duas ou mais empresas, destinada a dividir os mercados dos 

países-membros a fim de evitar uma concorrência acirrada).352  

  Outro objetivo seria o incremento da eficiência, no sentido de maximizar 

as vantagens oferecidas aos consumidores e obter a melhor alocação de recursos 

possível – o que se consegue, segundo a teoria econômica tradicional, através da 

implantação de um regime concorrencial ou da adoção de mecanismos capazes de criar 

condições de concorrência, onde esta não seja possível. Busca-se, com isso, evitar o 

impacto negativo decorrente de determinadas práticas abusivas, sejam elas individuais 

ou acertadas entre mais de um agente econômico.  

  Um terceiro objetivo está na proteção dos consumidores e das empresas 

de pequeno porte contra o abuso do poder econômico detido pelas grandes empresas 

ou grandes grupos de empresas. Com efeito, se uma empresa (ou grupo de empresas) 

detém monopólio ou posição dominante em um determinado mercado, não é lícito que 

                                              
351 CRAIG, Paul; BÚRCA, Gráinne de. EU LAW: Text, Cases and Materiais, cit., p. 891. Mas os 
autores ressalvam que esses objetivos, orientados à implementação de um mercado concorrencial, 
podem eventualmente conflitar com outras metas da União Européia, especialmente aquelas atinentes 
ao desenvolvimento das regiões menos favorecidas, a ponto de exigir uma ponderação entre os 
objetivos mais prementes em cada caso (Idem, p. 892). 
352 Com efeito, PAUL CRAIG e GRÁINNE DE BÚRCA lembram que “Certain aspects of Community 
law are concerned with the creation of a single European market, and therefore prohibit devices such 
as tariffs, quotas, and the like which can impede the attainment of this goal. The effectiveness of such 
Community norms would, however, be radically undermined if private undertakings could themselves 
partition the Community market along national lines.” (Idem, p. 892). 
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utilize o seu poder econômico de forma abusiva, de modo a eliminar ou restringir a 

concorrência.  

  Afinal, “Numa economia aberta os monopólios raramente se justificam. 

Têm tendência para provocar preços elevados e serviços de baixa qualidade e uma 

redução da inovação.”353  

  Nesse particular, assumem especial relevo as medidas destinadas a 

garantir, aos novos concorrentes, o direito de acesso às infra-estruturas existentes e 

detidas em regime de monopólio, que passaram pelo processo de abertura de 

mercado.354  

  O Tratado da Comunidade Européia contém um capítulo próprio acerca 

das regras de concorrência.355 Os dispositivos específicos sobre o tema estão contidos 

nos artigos 81 e 82 daquele capítulo356, que tratam de práticas anticoncorrenciais 

acertadas entre duas ou mais empresas, bem como de práticas que caracterizam abuso 

de posição dominante no mercado, respectivamente. 

  Confira-se o texto do artigo 81 do TCE:  

“1. São incompatíveis com o mercado comum e proibidos todos os acordos 

entre empresas, todas as decisões de associações de empresas e todas as 

práticas concertadas que sejam susceptíveis de afectar o comércio entre os 

Estados-Membros e que tenham por objetivo impedir, restringir ou falsear a 

concorrência no mercado comum, designadamente, as que consistam em:  

a) Fixar, de forma directa ou indirecta, os preços de compra ou de venda, ou 

quaisquer outras condições de transacção; 

                                              
353 É o que consta no site da União Européia: <http://europa.eu.int/pol/comp/overview_pt.htm>, acesso 
em 05 de abril de 2005. 
354 Isso fica evidenciado quando as próprias autoridades comunitárias afirmam que “Se essas infra-
estruturas constituírem um monopólio natural, como acontece com os gasodutos e certas infra-
estruturas de telecomunicações, todos devem ter possibilidade de as utilizar nas mesmas condições.” 
(Disponível em <http://europa.eu.int/pol/comp/overview_pt.htm>, acesso em 05 de abril de 2005). 
355 Trata-se do CAPÍTULO 1 do TÍTULO VI, que dispõe sobre “AS REGRAS COMUNS RELATIVAS 
À CONCORRÊNCIA, À FISCALIDADE E À APROXIMAÇÃO DAS LEGISLAÇÕES”. 
356 O projeto de Constituição da União Européia contém dispositivos semelhantes nos artigos III-161º 
e III-162º. 
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b) Limitar ou controlar a produção, a distribuição, o desenvolvimento técnico 

ou os investimentos;  

c) Repartir os mercados ou as fontes de abastecimento;  

d) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso 

de prestações equivalentes colocando-os, por esse facto, em desvantagem na 

concorrência;  

e) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros 

contraentes, de prestações suplementares que, pela sua natureza ou de acordo 

com os usos comerciais, não têm ligação com o objecto desses contratos.”357

  Por seu turno, o art. 82 do TCE estabelece que: 

“É incompatível com o mercado comum e proibido, na medida em que tal seja 

susceptível de afectar o comércio entre os Estados-Membros, o facto de uma ou 

mais empresas explorarem de forma abusiva uma posição dominante no 

mercado comum ou numa parte substancial deste.  

Estas práticas abusivas podem, nomeadamente, consistir em:  

a) Impor, de forma directa ou indirecta, preços de compra ou de venda ou 

outras condições de transacção não equitativas;  

b) Limitar a produção, a distribuição ou o desenvolvimento técnico em prejuízo 

dos consumidores;  

c) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso 

de prestações equivalentes colocando-os, por esse facto, em desvantagem na 

concorrência;  

                                              
357 De resto, o artigo 81 dispõe: “2. São nulos os acordos ou decisões proibidos pelo presente artigo. 
3. As disposições no n.º 1 podem, todavia, ser declaradas inaplicáveis: a qualquer acordo, ou 
categoria de acordos, entre empresas, a qualquer decisão, ou categoria de decisões, de associações 
de empresas, e a qualquer prática concertada, ou categoria de práticas concertadas, que contribuam 
para melhorar a produção ou a distribuição dos produtos ou para promover o progresso técnico ou 
económico, contanto que aos utilizadores se reserve uma parte equitativa do lucro daí resultante, e 
que: a) Não imponham às empresas em causa quaisquer restrições que não sejam indispensáveis à 
consecução desses objectivos; b) Nem dêem a essas empresas a possibilidade de eliminar a 
concorrência relativamente a uma parte substancial dos produtos em causa.” 
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d) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros 

contraentes, de prestações suplementares que, pela sua natureza ou de acordo 

com os usos comerciais, não têm ligação com o objecto desses contratos.” 

  No que concerne ao artigo 82, do TCE, é relevante a análise formulada 

por JOHN TEMPLE LANG358. O autor ressalta que a letra c do dispositivo proíbe a 

discriminação, pelo agente que detém posição de monopólio (ou posição dominante) 

no mercado a montante, entre concorrentes no mercado a jusante, deixando um ou 

mais em posição de desvantagem com relação aos outros. Aduz, ainda, que este 

preceito se aplica às hipóteses de concorrentes associados com a empresa monopolista 

(ou detentora da posição dominante), embora não signifique permissão para impor 

uma obrigação de fornecer sem antes considerar os efeitos que essa obrigação acarreta 

sobre a concorrência no mercado.359

  De outro lado, o autor aponta que o Tribunal de Justiça das Comunidades 

Européias reconhece que o artigo 82 também proíbe a discriminação entre 

consumidores da empresa dominante (conforme os consumidores contratem ou não de 

forma exclusiva com aquela empresa). Segundo o autor, esse comportamento cria uma 

desvantagem competitiva para os concorrentes da empresa dominante no mesmo nível 

do mercado. Afinal, “uma recusa injustificada de contratar é, evidentemente, uma 

forma extrema de discriminação ilegal.”360

  Mas o TCE traz ainda um outro preceito de elevada importância, contido 

no artigo 86, número 2, que trata especificamente das empresas encarregadas da gestão 

                                              
358 Defining legitimate competition: companies duties to supply competitors and access to essential 
facilities. Fordham International Law Journal, vol. 18, 1994. Recebido via Internet, através de 
mensagem remetida por dcurrie@fordham.edu, em 28 de abril de 2005. 
359 Idem, tópico I, letra A. 
360 Do original: “An unjustified refusal to deal is, of course, an extreme form of illegal discrimination.” 
(Idem). JOHN TEMPLE LANG também chama a atenção para a proibição à prática de vendas casadas 
(tying-in), encerrada no item d do artigo 82, lembrando que a venda casada é geralmente praticada por 
empresas integradas horizontalmente que vendem produtos diferentes para consumidores no mesmo 
nível do mercado. E mais: “It is, in essence, an attempt by a company dominant in the market for one 
type of good to use its position in that market to strengthen its position in the market for other goods.” 
(Idem). 
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de serviços de interesse econômicos geral, ou que tenham natureza de monopólio 

fiscal.361  

  De acordo com esse dispositivo, também estas empresas “ficam 

submetidas ao disposto no presente Tratado, designadamente às regras de 

concorrência, na medida em que a aplicação destas regras não constitua obstáculo ao 

cumprimento, de direito ou de facto, da missão particular que lhes foi confiada. O 

desenvolvimento das trocas comerciais não deve ser afectado de maneira que 

contrarie os interesses da Comunidade”.362

  De outra parte, a atuação do Tribunal de Justiça das Comunidades 

Européias e do Tribunal de Primeira Instância também foi decisiva para afirmar os 

objetivos do direito antitruste no contexto europeu.363  

                                              
361 O projeto de Constituição da União Européia contém um dispositivo semelhante no artigo III-166º, 
item 2. 
362 No restante o artigo 86 dispõe: “1. No que respeita às empresas públicas e às empresas a que 
concedam direitos especiais ou exclusivos, os Estados-Membros não tomarão nem manterão qualquer 
medida contrária ao disposto no presente Tratado, designadamente ao disposto nos artigos 12 e 81 a 
89, inclusive. 2. (...) 3. A Comissão velará pela aplicação do disposto no presente artigo e dirigirá aos 
Estados-Membros, quando necessário, as directivas ou decisões adequadas.” 
363 Diversos julgamentos contribuíram para a interpretação e aplicação daquelas normas. Dentre várias 
decisões, merecem destaque: o caso Commercial Solvents (C-6/73 e C-7/73), no qual se entendeu que 
as proibições contidas nos artigos 81 e 82 do TCE devem ser interpretadas e aplicadas sob o enfoque 
do artigo 3º, item 1, letra g, o qual estabelece como objetivo da Comunidade a criação de sistema de 
promoção da concorrência sem distorções no mercado comum, bem como com base no artigo 2º do 
TCE, o qual confere à Comunidade a tarefa de promover o desenvolvimento harmonioso das 
atividades econômicas; o caso Hoffmann-La Roche v. Commission (C-85/76), em que se estabeleceu o 
conceito de abuso de poder econômico, como sendo um conceito objetivo, relacionado com o 
comportamento de uma empresa em posição dominante, capaz de influenciar a estrutura do mercado, a 
ponto de reduzir o grau de concorrência e, através da utilização de recursos e métodos diferentes 
daqueles usuais em condições normais de competição, tem o efeito de impedir a manutenção de um 
nível de concorrência no mercado ou ainda de impedir o desenvolvimento da concorrência; o caso 
British Telecom, julgado em 1985 e considerado o primeiro marco da política européia para o setor de 
telecomunicações, no qual se reconheceu a aplicação das normas que regulam a livre concorrência às 
empresas gestoras de sistemas de telecomunicações em regime de monopólio na Inglaterra; o caso 
Corbeau (C-320/91), julgado em 1993, no qual se entendeu que as limitações à concorrência impostas 
em favor dos titulares de um direito de exclusividade não se justificam quando estejam em causa 
serviços específicos, dissociáveis do serviço de interesse geral (objeto da exclusividade), que 
satisfaçam necessidades específicas e que exijam certas prestações suplementares; e também o caso 
Almelo (C-393/92), julgado em 1994, através do qual se conferiu a (correta) interpretação do artigo 86, 
número 2, do TCE, no sentido de que as restrições à livre concorrência (com fixação de direitos de 
exclusividade a um determinado prestador de serviços – de distribuição de energia elétrica, no caso 
concreto) são possíveis e não atentam contra as disposições dos artigos 81 e 82, do TCE, quando 
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  Observou-se, portanto, que o direito antitruste europeu evoluiu, nas 

últimas décadas, no sentido de contribuir para a consolidação de um mercado único e 

de uma economia de livre concorrência. 

  Desde o início dessa evolução, a questão do direito de acesso às infra-

estruturas existentes em regime de monopólio tem sido objeto de apreciação cada vez 

mais freqüente tanto pela Comissão Européia como pelos Tribunais comunitários, isso 

sem olvidar do desenvolvimento dessa problemática também no âmbito interno dos 

Estados-membros. 

  Nessa linha evolutiva, o processo de unbundling e a doutrina das 

essential facilities foram utilizados como forma de viabilizar o ingresso de novos 

prestadores de serviço, com base numa mesma rede de infra-estrutura, que deveria ser 

gerida por uma terceira empresa.364

  Houve hipóteses em que, identificado o abuso de posição dominante, 

impôs-se o dever da empresa dominante suprir os seus concorrentes com bens e 

serviços que aquela detém em regime de monopólio. Da mesma forma, houve casos 

recentemente apreciados pelas cortes européias em que, sob determinadas 

circunstâncias, se obrigou uma empresa a ceder ao concorrente, em condições não 

discriminatórias, livre (mas remunerado) acesso a determinadas infra-estruturas 

detidas em regime de monopólio.365  

  Contudo, foram poucas as decisões que utilizaram a doutrina das 

essential facilities como fundamento expresso para assegurar o direito de acesso às 

                                                                                                                                             
forem necessárias para permitir que a prestadora assegure o cumprimento da sua missão de interesse 
geral, cabendo ao órgão jurisdicional nacional apreciar essa necessidade, com base nas condições 
econômicas da empresa. 
364 Especificamente para o setor de telecomunicações, a Comissão Européia editou o aviso 98/C 
265/02, que trata da aplicação das regras de concorrência aos acordos de acesso no setor e reconhece, 
em circunstâncias específicas, a possibilidade de uma empresa ser obrigada a contratar o acesso, sob 
pena de ofensa ao artigo 82 do TCE. 
365 MARIO SIRAGUSA e MATTEO BERETTA elencam uma série de precedentes relevantes no 
Direito Comunitário (La dottrina delle essential facilities nel dirito comunitario ed italiano della 
concorrenza. Contrato e Impresa/Europa. Padova: CEDAM, vol. 1. ano IV, n. 1, p. 20-348, jan./jun. 
1999). 
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infra-estruturas detidas em regime de monopólio. Há diversas decisões, portanto, que 

são usualmente interpretadas como aplicações implícitas da doutrina.366

  Adiante, serão analisados os precedentes mais relevantes acerca do tema, 

emanados dos órgãos comunitários com poder judicante. 

 

4.2.5 Evolução histórica da doutrina na jurisprudência e na doutrina européias 

  A análise da evolução histórica da doutrina das essential facilities na 

Comunidade Européia seguirá a mesma metodologia utilizada para o caso norte-

americano. Inicialmente, serão resumidos os casos concretos mais relevantes, seguindo 

a ordem cronológica.367 No curso dessa exposição, serão colacionados os trabalhos 

doutrinários mais importantes e, ao final, será esboçada uma síntese acerca do 

entendimento que se faz da doutrina no ordenamento jurídico comunitário. 

 

4.2.5.1 Istituto Chemioterapico Italiano Spa and Commercial Solvents Corporations 

v. Commission 

  Os primeiros casos relevantes, tal como ocorreu com os primeiros 

precedentes nos Estados Unidos, não mencionaram de forma expressa a essential 

facility doctrine.  

  O primeiro que merece destaque foi o Commercial Solvents case368, 

julgado em 1973, que tinha por objeto o questionamento de uma decisão da Comissão 

da Comunidade Européia369 pelo Istituto Chemioterapico Italiano Spa, empresa 

italiana subsidiária da Commercial Solvents Corporations, uma empresa norte-

americana. O precedente tem sido muito citado pelo Tribunal de Justiça da 

Comunidade Européia, tanto quanto pelos tribunais dos Estados-membros em casos 

                                              
366 SIRAGUSA, Mario; BERETTA, Matteo. Idem, p. 264. 
367 Os textos das decisões foram coletados através da Internet, no site oficial da União Européia: 
http://europa.eu.int. 
368 Caso C 6/73 e C 7/73 (apensados). 
369 Decisão publicada no Jornal Oficial L 299, 1972, p. 51. 
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envolvendo recusas de contratar. Para muitos, é considerado o leading case europeu 

sobre o tema.370

  O caso versou sobre uma interrupção, pela Commercial Solvents, do 

fornecimento de matérias-primas (aminobutanol371 e nitropropano) para uma 

concorrente no mercado a jusante ao da produção (um laboratório italiano denominado 

Laboratorio Chimico Farmaceutico - Giorgio Zoja Spa), com efeitos relevantes para a 

concorrência naquele mercado.  

  A Commercial Solvents era uma das únicas fornecedoras de nitropropano 

e a única produtora mundial de aminobutanol, de modo que a recusa em fornecê-lo 

para Zoja significava abuso da posição dominante e restrição à concorrência, já que 

Zoja era o único concorrente do Istituto Chemioterapico (e, por conseguinte, da 

Commercial Solvents) na Europa.  

  Era incontestável o fato de que a Commercial Solvents detinha o 

monopólio mundial do produto, dispondo do mesmo em quantidade suficiente para 

fornecê-lo. Da mesma forma, não se questionava que a cessação do fornecimento pela 

Commercial Solvents, tinha por objetivo reservar a matéria-prima para fabricar o 

produto derivado através do Istituto Chemioterapico, em concorrência com a Zoja.372

  A decisão da Comissão sobre o caso havia concluído, com fundamento 

nos artigos 81 e 82 do TCE, ser injustificável a recusa de fornecimento por parte da 

empresa dominante no mercado de produção de uma matéria-prima, especialmente se 

essa empresa pretende iniciar a fabricação do produto derivado e, assim, estabelecer 

concorrência com o antigo consumidor (que demanda o fornecimento) no mercado a 

jusante. A Comissão reputava que essa recusa poderia acarretar a eliminação desses 

concorrentes no mercado.  

  Com base nesse entendimento, determinou-se: (i) que a Commercial 

Solvents e o Istituto Chemioterapico deveriam passar a fornecer Zoja com uma 
                                              
370 LANG, John Temple. Defining legitimate competition…, cit., tópico I, letra B, item 1. 
371 Produto utilizado para a fabricação de um derivado chamado ethambutol, uma droga utilizada no 
tratamento da tuberculose. 
372 SIRAGUSA, Mario; BERETTA, Matteo. La dottrina delle essential facilities..., cit., p. 271. 
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determinada quantidade mensal dos produtos em questão; e (ii) que as propostas para 

futuros fornecimentos a Zoja deveriam passar a ser submetidas à apreciação da 

Comissão.373

  O Tribunal de Justiça confirmou a decisão da Comissão. Em síntese, 

concluiu que: “Uma empresa estando em posição dominante no que concerne à 

produção de matéria-prima e, portanto, capaz de controlar o fornecimento para os 

produtores de derivados não pode, apenas porque decidiu iniciar a produção desses 

derivados (em concorrência com os seus antigos consumidores), atuar de forma a 

eliminar aquela concorrência, que, no caso em questão, equivaleria a eliminar um dos 

principais produtores no Mercado Comum. Tendo que essa conduta é contrária aos 

objetivos expressos no Artigo 3 (f) [atual artigo 3, item 1, letra g] do Tratado e 

detalhados nos Artigos 85 e 86 [atuais artigos 81 e 82], resulta que uma empresa que 

detém uma posição dominante no mercado de matérias-primas e que, com o objetivo 

de reservar tais matérias-primas para a sua própria produção de derivados, recusa o 

fornecimento a um cliente, que também é produtor desses derivados, com o risco de 

eliminar toda e qualquer concorrência da parte desse cliente, abusa da sua posição 

dominante na acepção do artigo 86 [atualmente artigo 82].”374 375

                                              
373 Na decisão do Tribunal de Justiça constou o seguinte resumo acerca das medidas concretas 
adotadas pela Comissão: “The disputed decision ordered CSC and Istituto under penalty of a fine to 
supply Zoja within a period of 30 days with 60 000 kg of nitropropane or 30 000 kg of aminobutanol 
and to submit to the Commission within two months proposals for the subsequent supply of Zoja, and 
imposed on them jointly and severally a fine of 200 000 units of account, i.e. 125 000 000 lire.” 
374 Do original: “An undertaking being in a dominant position as regards the production of raw 
material and therefore able to control the supply to manufacturers of derivatives cannot, just because 
it decides to start manufacturing these derivatives (in competition with its former customers), act in 
such a way as to eliminate their competition which, in the case in question, would have amounted to 
eliminating one of the principal manufacturers of ethambutol in the Common Market. Since such 
conduct is contrary to the objectives expressed in Article 3(f) of the Treaty and set out in greater detail 
in Articles 85 and 86, it follows that an undertaking which has a dominant position in the market in 
raw materials and which, with the object of reserving such raw material for manufacturing its own 
derivatives, refuses to supply a customer, which is itself a manufacturer of these derivatives, and 
therefore risks eliminating all competition on the part of this customer, is abusing its dominant 
position within the meaning of Article 86.”  
375 Como observou JOHN TEMPLE LANG, “This passage from the judgment indicates that, at least 
when the three stated conditions are fulfilled, there is a general rule that a dominant company may not 
refuse to supply a competitor if the effect would be to put the competitor out of business, even if it 
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4.2.5.2 United Brands Company et al. v. Commission 

  Assim como no caso Commercial Solvents, o julgamento do United 

Brands Company v. Commission376, proferido em 1975, o problema se colocou a 

propósito de uma recusa injustificada de fornecer produtos a um antigo comprador, 

que resultou em uma decisão da Comissão377, a qual foi impugnada perante o Tribunal 

de Justiça. 

  Novamente, a doutrina das essential facilities não foi expressamente 

mencionada pelo Tribunal, embora o conceito de infra-estrutura essencial tenha sido 

utilizado de forma marginal pela Comissão. Contudo, nesta hipótese a aplicação da 

doutrina é um tanto quanto duvidosa em razão das peculiaridades do caso.378  

  A discussão se passou em vista do mercado atacadista de bananas na 

Dinamarca. A United Brands, uma empresa com sede nos Estados Unidos e com filial 

na Holanda, detinha uma posição dominante nesse mercado e se recusava a fornecer o 

seu produto (a Chiquita Bananas) para um determinado distribuidor/maturador (a TH. 

Olesen), em razão do fato deste ter se envolvido ativamente na campanha de vendas de 

um concorrente seu (a Dole Bananas). Não se constatou nenhuma outra justificativa 

para a recusa. Ao que consta, a objetivo da United Brands era se tornar a fornecedora 

exclusiva da Olesen.  

                                                                                                                                             
plans to use the products in question itself.” (Defining legitimate competition…, cit., tópico I, letra B, 
item 1). 
376 Caso C 27/76. 
377 Decisão publicada no Jornal Oficial L 95, 1976, p. 1. 
378 Nessa linha, EILEEN SHEEHAN pondera que “United Brands and many other EC refusal to 
supply cases can be distinguished from the essential facility doctrine as they do not rely on the 
necessity of supply or access for the maintenance of competition in a market. For example, we are not 
told if the demise of Olesen due to lack of supplies from United Brands would be a such as to pose a 
serious threat to the competitive structure of the wholesale market for bananas in Denmark, perhaps 
there was another potential banana wholesaler in Denmark that United Brands was willing to supply. 
(…) United Brands is an exemple of one of many EC cases which tended to focus more on the plight of 
individual competitors rather than on the structure of competition in a market.” (Unilateral Refusals to 
Deal and the Role of the Essential Facilities Doctrine …, cit., p. 86, nota 80). E ao final completa: 
“The essential facility doctrine should it is submitted be based on the necessity of access being granted 
in the light of the degree and structure of competition in the market.” (Idem, p. 86, nota 80). 
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  A decisão da Comissão havia qualificado o comportamento da United 

Brands como abusivo, pois visava desencorajar a Olesen e os demais distribuidores e 

maturadores a fazer propaganda e adquirir bananas dos seus concorrentes (no nível do 

mercado atacadista). Em razão disso, a Comissão concluiu que a Olesen, por ficar 

vinculada exclusivamente à United Brands, teria ficado impossibilitada de fazer uso da 

infra-estrutura essencial para sua atividade, qual seja, aquela composta pelos 

equipamentos de maturação de banana de propriedade dos outros distribuidores.379 

Note-se, portanto, que a noção de infra-estrutura essencial foi utilizada apenas de 

forma secundária, sem guardar relação direta e expressa com a essential facility 

doctrine.  

  O Tribunal de Justiça, por sua vez, entendeu que “uma empresa em 

posição dominante, com a finalidade de comercializar um produto (...) não pode parar 

de fornecer para um antigo comprador, que cumpre prática comercial regular, se os 

pedidos solicitados por aquele comprador não estão, de nenhuma maneira, fora do 

usual”380, sob pena de ofensa ao art. 82 do TCE. 

  Parafraseando a decisão proferida no caso Commercial Solvents, o 

Tribunal considerou que “essa conduta é contrária aos objetivos expressos no Artigo 3 

(f) [atual artigo 3, item 1, letra g] do tratado e detalhados nos Artigos 85 e 86 [atuais 

artigos 81 e 82], especialmente nos parágrafos (b) e (c), desde que a recusa de vender 

limitaria o mercado com prejuízo aos consumidores e equivaleria a uma 

discriminação que poderia, ao final, eliminar uma das partes negociantes do mercado 

relevante.”381

                                              
379 SIRAGUSA, Mario; BERETTA, Matteo. Idem, p. 264, nota 10. 
380 Do original: “An undertaking in a dominant position for the purpose of marketing a product ... 
cannot stop supplying a long standing customer who abides by regular commercial practice, if the 
orders placed by that customer are in no way out of the ordinary”. 
381 Do original: “Such conduct is inconsistent with the objectives laid down in article 3 (f) of the treaty, 
which are set out in detail in article 86, especially in paragraphs (b) and (c), since the refusal to sell 
would limit markets to the prejudice of consumers and would amount to discrimination which might in 
the end eliminate a trading party from the relevant market.” 
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  Entretanto, a United Brands não competia com a Olesen no mercado a 

jusante, isto é, no mercado distribuidor de bananas da Dinamarca. O caso envolveu, 

portanto, a recusa de fornecimento de um consumidor apenas, e não a recusa de 

fornecer a um concorrente.  

  Um outro aspecto relevante ficou por conta do raciocínio desenvolvido 

acerca da conduta (supostamente defensiva) da United Brands. Para o Tribunal, o fato 

de uma empresa ser detentora de posição dominante não significa que ela não possa 

atuar no sentido de proteger seus interesses comerciais quando estes forem postos em 

causa pela atuação da concorrência. Mas essa atuação não pode ser tolerada se for 

abusiva ou tiver o propósito de fortalecer ainda mais a posição dominante.  

  A fórmula a ser aplicada, portanto, deveria levar em conta a 

proporcionalidade entre o ataque e o contra-ataque da empresa dominante. E no caso 

da United Brands, o contra-ataque foi qualificado como desproporcional, pois tinha o 

condão de desencorajar os distribuidores e maturadores do mercado a se engajarem nas 

campanhas publicitárias dos outros fornecedores (concorrentes seus). Essa prática era 

capaz de fortalecer ainda mais a sua posição no mercado fornecedor, além de 

configurar uma interferência descabida na esfera de vontade e atuação dos 

distribuidores.  

  Essa fórmula, contudo, não seria tão apropriada para os casos de recusa 

de fornecer a um concorrente, o que indica que as regras aplicáveis para a recusa de 

contratar são diferentes conforme se esteja tratando de concorrentes ou outros 

consumidores (não concorrentes).382

  Enfim, conforme já mencionado, as decisões proferidas em Commercial 

Solvents e United Brands não mencionaram de forma expressa a essential facility 

doctrine. Contudo, não há como deixar de reconhecer que depois do julgamento desses 

dois processos ficou claro, no ordenamento jurídico comunitário, que o dispositivo do 

                                              
382 LANG, John Temple. Defining legitimate competition..., cit., tópico I, letra B, item 2. 
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artigo 82 do TCE pode embasar a formulação de uma obrigação geral de contratar, 

imposta às empresas monopolistas ou em posição dominante em um dado mercado.383  

  Ficou estabelecida, com isso, a existência de um dever geral de contratar, 

a ser imposto às empresas dominantes em determinadas circunstâncias, sob o 

fundamento de que essas empresas não podem deixar de fornecer com o propósito de 

restringir (ou desencorajar) a concorrência. Mas também ficou subentendido que o 

dever de fornecer a um consumidor ou distribuidor seria mais amplo do que o dever de 

fornecer a um concorrente, visto que esse se aplicaria em situações mais estritas.  

 

4.2.5.3 SA Centre Belge d’Études de Marché-Télémarketing v. SA Compagnie 

Luxembourgeoise de Télédiffusion 

  Como e observou em United Brands v. Commission, o princípio 

estabelecido no caso Commercial Solvents passou a ser muito utilizado pelos Tribunais 

comunitários para resolver questões envolvendo recusas de contratar.  

  Outro desses casos foi o SA Centre Belge d’Études de Marché-

Télémarketing v. SA Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion384, julgado pelo 

Tribunal de Justiça em 1984, a partir de questões prejudiciais ventiladas pelo Tribunal 

de Comércio de Bruxelas. 

  A controvérsia decorria do fato da Compagnie Luxembourgeoise (CTL), 

que detinha posição dominante no mercado de venda de tempo de transmissão de 

publicidade na televisão belga, haver decidido que toda publicidade realizada através 

da sua rede de televisão (a RTL) deveria se reportar ao seu próprio sistema de 

telemarketing, que era realizado por uma empresa do mesmo grupo econômico (a SA 

Information Publicité Benelux - IPB).  
                                              
383 Para JOHN TEMPLE LANG, essa obrigação quedou-se tão bem estabelecida que deixou de ser 
necessário distinguir os casos referentes à doutrina das essential facilities dos demais casos de 
exclusão abusiva. Para o autor, “What the Commission now calls essential facility cases were simply 
merged with what was regarded as the general class of cases in which dominant companies have a 
duty to supply, and it was not thought necessary even to distinguish between supply to competitors and 
customers not in competition with the dominant supplier.” (Defining legitimate competition…, cit., 
tópico I, letra B, item 1). 
384 Caso C-311/84. 
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  Isso, evidentemente, desagradava o SA Centre Belge d’Études de 

Marché-Télémarketing, que operava no mercado de televendas e telemarketing, razão 

pela qual o processo foi instaurado. 

  A decisão do Tribunal assentou que o princípio desenvolvido no caso 

Commercial Solvents (de que uma empresa detentora de posição dominante em um 

mercado a montante, com o objetivo de reservar para si todo o mercado a jusante, 

recusa o fornecimento a um concorrente, com o risco de eliminar toda e qualquer 

concorrência, abusa da sua posição dominante na acepção do artigo 86) seria também 

aplicável ao caso concreto, em que a empresa detentora de posição dominante no 

mercado dos serviços de anúncios publicitários televisivos, abusava da sua posição 

dominante a fim de excluir a concorrência em um mercado adjacente (de televendas e 

telemarketing), na medida em que o serviço de anúncios televisivos era considerado 

indispensável para a atividade de uma outra empresa no mercado adjacente. 

  Com isso, o Tribunal concluiu que a atitude da CLT, de condicionar a 

venda de tempo publicitário na televisão à divulgação do seu próprio número de 

telemarketing configurava abuso da sua posição dominante com base no (atual) artigo 

82, do TCE, na medida em que visava excluir a concorrência no mercado adjacente, 

reservando-o totalmente para si. Caracterizava, enfim, a recusa de fornecer um serviço 

indispensável para o estabelecimento da concorrência no mercado adjacente. 

 

4.2.5.4 Radio Telefis Eireann and Independent Television Publications Ltd. v. 

Commission 

  O caso Radio Telefis Eireann and Independent Television Publications v. 

Commission385 é o primeiro exemplo europeu de aplicação da doutrina das essential 

facilities no âmbito dos direitos de propriedade intelectual.386 Apesar da doutrina não 

ter sido expressamente invocada, à época do julgamento foi dada especial atenção para 

a natureza peculiar do direito de propriedade intelectual em questão, assim como ao 

                                              
385 Casos C-241/91 e C-242/91 (apensados). 
386 SIRAGUSA, Mario; BERETTA, Matteo. La dottrina delle essential facilities..., cit., p. 273. 
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caráter essencial do bem protegido por esse direito, visto que, sem ele, era impossível 

o ingresso no mercado. 

  Tratava-se do mercado de publicação de guias semanais de programas de 

televisão na Irlanda e na Irlanda do Norte. A controvérsia iniciou quando uma empresa 

irlandesa chamada Magill TV Guide Ltd.387 pretendeu publicar um guia semanal de 

caráter geral, que contivesse as informações de todos os canais de televisão 

transmitidos no país (um guia desse tipo era um produto até então inexistente).  

  Para tanto, precisava obter de todas as emissoras, com antecedência, as 

respectivas grades dos programas que seriam transmitidos na semana seguinte. 

Contudo, as emissoras de televisão britânicas RTE, ITV e BBC, que também 

comercializavam guias semanais individuais388, recusaram-se a fornecer sua 

programação semanal para a Magill389, impedindo-a de publicar um guia semanal 

geral. 

  No julgamento, o Tribunal de Justiça confirmou as decisões proferidas 

pela Comissão das Comunidades Européias390 e pelo Tribunal de Primeira Instância, 

para afirmar que a conduta das emissoras de televisão caracterizava abuso injustificado 

da sua posição dominante no mercado.  

                                              
387 Daí o precedente ser conhecido como “caso Magill”. 
388 A RTE fazia a publicação diretamente, enquanto a IVT efetuava-a através da Independent 
Television Publications, uma empresa constituída especialmente para esse fim.  
389 Note-se que a recusa se fazia com relação à programação semanal. A programação diária, por outro 
lado, era divulgada pelas emissoras no dia anterior para a imprensa em geral, sempre acompanhada de 
uma autorização gratuita que fixava as condições (inclusive relativas ao formato) em que essas 
informações podiam ser reproduzidas. Também era autorizada a publicação dos “destaques da 
semana”. As emissoras velavam pelo rigoroso respeito das condições referidas na autorização, 
inclusive combatendo via judicial as práticas que consideravam inadimplemento. 
390 Decisão 89/205/CEE, de 21/12/88 (publicada no Jornal Oficial L 78, 1989, p. 43). Nessa decisão, a 
Comissão considerou caracterizada a infração ao (atual) artigo 82 do TCE e determinou às três 
emissoras que cessassem a infração, nomeadamente, “mediante o fornecimento recíproco e a 
terceiros, a pedido e numa base não discriminatória, das suas listas individuais antecipadas de 
programação semanal e autorizando a sua publicação por esses terceiros.” Também fez constar que 
caso as emissoras optassem por conceder licenças para reprodução, as eventuais royalties deveriam ser 
de um montante razoável. 
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  Com efeito, reputou-se que a recusa de fornecer as informações semanais 

impedia a Magill de publicar seu guia geral391 e possibilitava às emissoras de televisão 

manter sob seu exclusivo domínio o mercado de publicação de guias semanais. Afinal, 

não existia, segundo o que foi constatado pelo Tribunal, nenhum substituto real ou 

potencial de um guia semanal de televisão que oferecesse uma informação sobre os 

programas da semana seguinte.  

  Ademais, a conduta das emissoras impedia o surgimento de um produto 

novo, para o qual existia uma demanda potencial por parte dos consumidores. 

  No corpo da decisão, o Tribunal reconheceu a existência de um direito de 

propriedade intelectual com base na legislação dos Estados-membros, mas concluiu 

que “o exercício do direito exclusivo pelo titular pode, em circunstâncias 

excepcionais, dar lugar a um comportamento abusivo. Tal é o caso quando as 

sociedades de teledifusão invocam o direito de autor conferido pela legislação 

nacional para impedir uma ou outra empresa de publicar informações (a estação 

emissora, o dia, a hora e o título das emissões), acompanhadas de comentários e de 

imagens, obtidos independentemente das referidas sociedades, numa base semanal, 

desde que, em primeiro lugar, este comportamento constitua obstáculo à aparição de 

um produto novo, um guia semanal completo dos programas de televisão, que as 

sociedades interessadas não oferecem e para o qual existe uma procura potencial por 

parte dos consumidores, o que constitui um abuso segundo o artigo 86, segundo 

parágrafo, alínea b) [atualmente artigo 82], do Tratado, que, em segundo lugar, a 

recusa não seja justificada nem pela actividade de radiodifusão televisiva nem pela 

edição de listas de televisão e que, em terceiro lugar, as sociedades interessadas 

reservem para si, pela sua conduta, um mercado derivado, o dos guias semanais de 

                                              
391 Confirmou-se o entendimento do Tribunal de Primeira Instância no sentido de que “os terceiros, 
como a sociedade Magill, que pretendessem editar uma revista geral de televisão, encontravam-se 
numa situação de dependência económica em relação à recorrente, que tinha, desse modo, a 
possibilidade de se opor ao aparecimento de qualquer concorrência efectiva no mercado da 
informação sobre os seus programas semanais.” 
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televisão, excluindo toda a concorrência neste mercado uma vez que negam o acesso à 

informação em bruto, matéria-prima indispensável para criar um tal guia.”392

  Ou seja, o Tribunal, como não poderia deixar de ser, reconheceu o direito 

de exclusividade decorrente da propriedade intelectual, mesmo quando seu detentor 

estiver em posição dominante no mercado, mas admitiu que o gozo desse direito pode, 

em circunstancias excepcionais, caracterizar um abuso. Em outras palavras, entendeu-

se que o direito de propriedade intelectual não pode ser exercido de maneira contrária 

ao disposto no artigo 82 do TCE.393

  Cumpre ressaltar, por fim, posição de MATTEO SIRAGUSA e MARIO 

BERETTA acerca do caso. Esses autores, embora critiquem a solução adotada pelo 

Tribunal por estar em desacordo com seus julgamentos anteriores394, ponderam que a 

decisão em questão pode ser explicada pela vontade do Tribunal de proceder a uma 

ponderação dos vários interesses em jogo. Por isso, os autores sustentam que a decisão 

deve ter levado em conta que: (i) a recusa impediu o surgimento de um produto novo 

para o qual havia demanda; (ii) o direito de propriedade intelectual em questão (as 

grades de programação semanal) não requer investimentos e incentivos especiais, tal 

como ocorre com as obras intelectuais (desenhos industriais ou invenções protegidas 

por patentes); e (iii) o curto prazo de validade das informações em questão (uma 

semana) significaria um obstáculo permanente e insuperável para o ingresso daquele 

novo produto no mercado em questão (o que não ocorre com as obras intelectuais, na 

medida em que se tornam de uso público quando vence a respectiva patente ou 

registro).395

                                              
392 O texto da decisão está disponível em português. 
393 CRAIG, Paul; BÚRCA, Gráinne de. EU LAW: Text, Cases and Materiais, cit., p. 962. 
394 Em especial nos processos Cicra and Maxicar v. Renault (caso 53/87) e Volvo v. Erik Veng (caso 
238/87), que trataram de direitos de propriedade intelectual sobre determinadas peças de automóveis. 
Em ambos, reconheceu-se que impor ao titular do direito de propriedade intelectual uma obrigação de 
fornecer o produto objeto da proteção, mesmo que remunerada, equivaleria a privá-lo da própria 
essência do seu direito de exclusividade. E mais, que a recusa, por parte do titular do direito, em 
fornecer uma licença de uso não pode, per se, ser considerada um exercício abusivo de posição 
dominante. 
395 La dottrina delle essential facilities..., cit., p. 273-275. 
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4.2.5.5 Tiercé Ladbroke SA v. Commission 

  Na decisão proferida em Tiercé Ladbroke v. Commission396, o Tribunal 

de Primeira Instância apreciou um pedido de anulação de decisão da Comissão397 que 

havia rejeitado uma denúncia relativa a abuso de posição dominante. O precedente 

contém uma série de apontamentos interessantes, a possibilitar uma reflexão 

abrangente acerca do desenvolvimento da essential facility doctrine na Europa.398

  A controvérsia se instaurou no âmbito do mercado de apostas e 

transmissão de corridas de cavalos pela televisão na França e na Bélgica. De um lado, 

estava a Tiercé Ladbroke, uma empresa belga que tinha por objeto coletar, na Bélgica, 

apostas nas corridas de cavalos realizadas no exterior, especialmente na França.  

  De outro lado, estavam as entidades francesas que detinham os direitos 

sobre corridas de cavalos e apostas naquele país. Havia o Pari Mutuel Urbain (PMU), 

um grupo econômico constituído pelas principais sociedades de corridas francesas que 

executava com exclusividade a organização das apostas feitas fora dos hipódromos 

sobre as corridas de cavalos organizadas pelas sociedades de corridas (inclusive das 

apostas feitas no exterior sobre as corridas realizadas na França e das apostas 

realizadas na França sobre as corridas organizadas no exterior). E também a Pari 

Mutuel International (PMI), uma empresa subsidiária do PMU que tinha por objeto 

promover, fora da França, as imagens televisivas e os comentários sonoros sobre as 

corridas de cavalos organizadas naquele país.  

  Pretendendo transmitir essas imagens e sons no território da Bélgica, a 

Ladbroke requereu àquelas entidades a assinatura de um serviço denominado courses 

em direct, que consistia na transmissão via satélite das imagens e sons das corridas 

                                              
396 Caso T-504/93. 
397 Decisão IV/33.699. 
398 SIRAGUSA, Mario; BERETTA, Matteo. La dottrina delle essential facilities..., cit., p. 275-276. 
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francesas, para fins de comercialização. Contudo, o pedido foi negado sem maiores 

justificativas.399

  Insatisfeita, a Ladbroke formulou uma denúncia à Comissão, 

argumentando que aquela recusa era abusiva e desprovida de justificação objetiva400, 

razão pela qual caracterizava ofensa contra os (atuais) artigos 81 e 82, do TCE.  

  Com relação ao mercado relevante, dentro do qual deveriam ser 

examinadas as infrações, a Ladbroke sustentava que o mercado do produto era o 

mercado da transmissão dos sons e imagens franceses, enquanto o mercado geográfico 

consistia em um mercado de dimensão comunitária constituído, pelo menos, pela 

França, Alemanha e Bélgica.  

  Assim, e com fundamento no caso Magill, acusava o PMU e a PMI de 

exercerem de forma abusiva uma posição coletiva dominante naquele mercado, 

contrária ao (atual) artigo 82 do TCE. Por esse motivo, pleiteava a adoção de 

providências por parte da Comissão (inclusive medidas provisórias de caráter urgente) 

que fizessem cessar o abuso. 

                                              
399 Primeiramente, a Ladbroke requereu à Deutscher Sportverlag Kurt Stoof GmbH & Co. – DSV (uma 
empresa alemã que detinha o direito de comercializar aquelas imagens na Alemanha e Áustria) que lhe 
concedesse o direito de comercializá-las. Esse pedido foi negado sob o argumento de que o contrato 
com a PMI vedava a retransmissão dos sons e imagens franceses para fora do território concedido. 
Posteriormente, a Ladbroke requereu à PMI informações técnicas e comerciais sobre a transmissão por 
satélite daquelas imagens e sons (courses en direct). Também esse pedido foi negado sob o 
fundamento de que as imagens e sons eram de propriedade das sociedades de corridas e do PMU. Por 
fim, a Ladbroke solicitou ao PMU e a cada uma das sociedades de corridas os detalhes sobre as 
condições financeiras e técnicas de assinatura daquele serviço. Mas esse pedido também foi negado. O 
PMU aduziu basicamente que dispunha das imagens e sons apenas para transmissão da França, na 
Alemanha e na Áustria. As sociedades de corridas responderam que não pretendiam conceder a 
exploração comercial dos seus direitos de autor na Bélgica. 
400 Afirmava que: “i) é tecnicamente possível ao PMU e à PMI fornecerem-lhe esses sons e imagens 
mediante o pagamento de um preço razoável, ii) o PMU e a PMI estão dispostos a fornecê-los aos 
seus concorrentes na Bélgica, isto é, à Pari mutuel unifié belge, à Tiercé franco-belge e à société 
Dumoulin, iii) as principais sociedades de corridas já autorizaram a transmissão dos sons e imagens 
franceses em França e na Alemanha, iv) a recusa de os fornecerem à Ladbroke impede a introdução 
de um novo produto, em detrimento das agências hípicas belgas e dos seus clientes, e v) na medida em 
que são titulares de direitos sobre os sons e imagens franceses, as sociedades de corridas não estão 
autorizadas a usá-los de forma abusiva.” (texto extraído do relatório da decisão do Tribunal, 
disponível em português). 
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  A decisão da Comissão rejeitou o pleito da Ladbroke, sob o fundamento 

de que esta não havia logrado demonstrar que as sociedades de corridas detinham uma 

posição dominante coletiva e que, portanto, não vislumbrava ofensa ao TCE.401

  A Comissão reputou, ainda, que não se aplicava ao caso o precedente 

Magill, pois naquele caso o comportamento abusivo das cadeias de televisão consistia 

em impedir a comercialização de um novo produto em detrimento dos interesses dos 

consumidores, ao passo que no caso da Ladbroke a difusão dos sons e imagens das 

corridas hípicas francesas não constituía um serviço verdadeiramente diferente daquele 

que já era fornecido aos apostadores, qual seja, o serviço de aceitação de apostas. 

  Diante disso, a Ladbroke ajuizou ação perante o Tribunal de Justiça de 

Primeira Instância, a fim de anular a decisão da Comissão.  

  Por um lado, o Tribunal reputou que o (atual) art. 82 do TCE não se 

aplicava ao caso concreto.  

  Isso ocorreu, em primeiro lugar, porque o mercado relevante em questão 

(o mercado dos sons e imagens de corridas francesas) não constituía um mercado 

autônomo, mas um mercado auxiliar ao mercado principal das apostas, cujo 

funcionamento tendia a influenciar e a dirigir a escolha dos apostadores (os 

consumidores finais tanto no mercado principal das apostas como no mercado auxiliar 

dos sons e imagens). E, na medida em que o mercado geográfico relevante era de nível 

nacional (e não de nível comunitário, tal como sustentava a Ladbroke), o mesmo 

                                              
401 Segundo a Comissão, a Ladbroke já se encontrava em posição dominante no mercado de sons e 
imagens franceses, a saber, o mercado da realização de apostas nas corridas hípicas na Bélgica, 
enquanto a PMU e as sociedades de corridas nem sequer estavam presentes nesse mercado. No que se 
refere à alegação de abuso, a Comissão entendeu que o caso tratava de mercados geográficos 
nacionais, motivo pelo qual o comportamento da PMU não poderia ser apreciado sob o enfoque da sua 
política de concessão de licenças nos diversos mercados geográficos e que, ao recusar-se a conceder à 
Ladbroke as licenças solicitadas para o mercado belga a PMU não a havia discriminado em relação a 
outros operadores. Quanto à aplicação do (atual) artigo 81, 1, do TCE, a Comissão considerou que a 
proibição imposta pela PMI à DSV, de retransmitir os sons e imagens franceses para fora do território 
concedido, fazia parte dos direitos de propriedade intelectual da entidade licenciadora e, por 
conseguinte, não era atingida pelo referido dispositivo. 
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raciocínio deveria ser aplicado ao quadro geográfico do mercado auxiliar de sons e 

imagens.402  

  Logo, como as sociedades de corridas não estavam presentes no mercado 

relevante dentro do qual operava a Ladbroke (qual seja: o mercado belga de apostas, 

imagens e sons de corridas)403, nem haviam concedido licença a outros operadores 

nesse mercado, não era possível qualificar a recusa imposta à Ladbroke como 

discriminatória à concorrência (que não havia) ou abusiva de posição dominante (que 

também não existia). 

  Em segundo lugar, mesmo que se pudesse admitir que a presença das 

sociedades de corridas no mercado belga de sons e imagens de corridas de cavalos não 

configurasse um elemento determinante para efeito da aplicação do artigo 82, essa 

disposição do Tratado não seria aplicável no caso em apreço porque a recusa oposta à 

Ladbroke só poderia ser atingida (pela proibição do artigo 82) se dissesse respeito a 

“um produto ou a um serviço que se apresenta[sse] como essencial para o exercício 

da actividade em causa, no sentido de que não existe qualquer sucedâneo real ou 

potencial, ou como um produto novo cujo aparecimento seria entravado, apesar de 

uma procura potencial específica constante e regular por parte dos consumidores.”  

  Contudo, o Tribunal entendeu que isso não ocorria no caso, já que a 

transmissão televisiva das corridas hípicas, apesar de constituir um serviço 

complementar e conveniente para os apostadores, “não é em si indispensável ao 

exercício da actividade principal das agências de apostas, isto é, a realização de 

apostas, como demonstra o facto de a recorrente estar presente no mercado belga da 

realização de apostas e ocupar uma posição importante no domínio das apostas nas 

corridas francesas. A transmissão não é, além disso, indispensável, na medida em que 

se efectua após a realização das apostas, de forma que a sua ausência não afecta em 

                                              
402 De acordo com a decisão: “Na economia do artigo 86 [atualmente artigo 82] do Tratado, a 
definição do mercado geográfico baseia-se, tal como a do mercado dos produtos, numa apreciação 
económica. O mercado geográfico pode ser definido como o território no qual todos os operadores 
económicos em causa se encontram expostos a condições objectivas de concorrência que sejam 
similares ou suficientemente homogêneas.” 
403 É importante ressaltar que a Ladbroke detinha a maior fatia desse mercado.  
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si a escolha dos apostadores e que, por isso, não pode impedir as agências de apostas 

de prosseguirem as suas actividades comerciais.” 

  Por outro lado, no que concerne à aplicação do (atual) artigo 81, do TCE, 

o Tribunal reconheceu que determinadas modalidades de exercício de um direito de 

propriedade intelectual podem revelar-se incompatíveis com aquele dispositivo 

(“desde que constituam o instrumento de um acordo, decisão de associação, ou 

prática concertada susceptível de ter por objecto ou por efeito, impedir, restringir ou 

falsear o jogo da concorrência no interior do mercado comum”). Logo em seguida, 

ponderou também que “a simples circunstância de o titular de um direito de autor ter 

concedido a um único licenciado um direito exclusivo no território de um Estado-

Membro, proibindo a concessão de sublicenças durante um período determinado, não 

basta para fazer declarar que um tal contrato deve ser considerado como o objecto, o 

instrumento ou a consequência de um acordo, decisão ou prática concertada proibido 

pelo Tratado.” 

  Com base nessas premissas e à luz dos fatos concretos, o Tribunal 

considerou que a decisão da Comissão não tinha dado uma aplicação adequada para o 

artigo 81, do TCE, pois havia considerado a recusa em questão uma conseqüência 

normal do fato de o PMU e as sociedades de corridas não fazerem apostas no mercado 

de apostas na Bélgica, razão pela qual não poderia caracterizar nenhum acordo na 

acepção daquele dispositivo.404

  Ao final, o Tribunal rejeitou o recurso da Ladbroke, mantendo a decisão 

da Comissão na parte referente à aplicação do (atual) artigo 82, do TCE, e anulando a 

decisão na parte relativa à aplicação do (atual) artigo 81, do TCE. O resultado prático 

do julgamento, contudo, significou a improcedência da tese defendida pela Ladbroke. 

                                              
404 Conforme constou na decisão: “Com efeito, se é verdade que tal recusa, na ausência de 
concorrência actual no mercado em causa, não pode ser considerada como discriminatória e, 
portanto, como susceptível de ser abrangida pelo artigo 85, n. 1, alínea d) [atualmente artigo 81, 1, d], 
do Tratado, não é menos verdade que um acordo como o denunciado pela recorrente pode ter por 
efeito restringir uma concorrência potencial no mercado em causa, uma vez que priva cada uma das 
partes contratantes da sua liberdade de contratar directamente com um terceiro, concedendo-lhe uma 
licença de exploração dos seus direitos de propriedade intelectual, e de entrar assim em concorrência 
com as outras partes contratantes no mercado pertinente.” 
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4.2.5.6 Sea Containers Ltd. v. Stena Sealink Line 

  Os casos acima analisados fixaram as bases para a aplicação da essential 

facility doctrine no Direito comunitário. Mas foi somente no julgamento do Sea 

Containers v. Stena Sealink Line405 que a doutrina foi expressamente utilizada com 

fundamento para coibir a recusa de acesso a uma essential facility. 

  Essa essential facility consistia em uma infra-estrutura portuária (o porto 

de Holyhead, no País de Gales) cujo operador era a Stena Sealink Line e a entidade 

reguladora a Stena Sealink Ports. Ou seja, o porto em questão era regulado e operado 

por empresas do mesmo grupo econômico, de tal modo que esse grupo era detentor de 

uma posição de monopólio sobre aquela facility. Uma das atividades da Stena Sealink 

Line no porto em questão consistia nos serviços de ferry entre a Grã-Bretanha, Irlanda 

e França. 

  A Sea Containers, por sua vez, era uma empresa de transporte marítimo 

que explorava serviços de ferry para passageiros, veículos e cargas através de uma 

filial (a Sea Containers Ferries Limited).  

  Em meados de 1992, pretendendo ingressar no mercado de ferry entre a 

Gra-Bretanha e a Irlanda (mais especificamente no – assim chamado – “corredor 

central” que liga o porto de Holyhead a Dublin e Dun Laoghaire), a Sea Containers 

solicitou à Sealink que lhe possibilitasse a utilização da infra-estrutura existente no 

porto de Holyhead para essa finalidade, mediante o pagamento de um preço 

correspondente.  

  O porto de Holyhead era considerado como o único porto adequado ao 

funcionamento de um serviço deste tipo no corredor central. A Sea Containers 

pretendia iniciar essa atividade a partir de maio de 1993, com a utilização de um 

catamarã de alta velocidade (o SeaCat).  

  A Sealink não acatou de pronto a solicitação. Após a formulação do 

pedido, as partes entraram em negociações acerca dos horários e localização exata de 

                                              
405 Caso 94/19/CE.  
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operação, necessidade de reformas no porto e outras questões técnicas. A Sealink 

opunha diversos óbices para o início da operação. As negociações se estenderam a tal 

ponto que a Sea Containers passou a acusar a Sealink de empregar táticas dilatórias a 

fim de proteger a sua atividade como operadora de ferry (havia se tornado inviável o 

início da operação em 1993).  

  Depois de muita discussão, as partes concordaram com o início da 

operação pela Sea Containers a partir de 1994. Porém, não chegaram a um acordo 

satisfatório quanto às questões dos horários e local de operação. Nenhuma das 

propostas da Sealink pareciam razoáveis à Sea Containers. Para esta, a conduta da 

Sealink caracterizava uma efetiva recusa à concessão de um acesso razoável às infra-

estruturas do porto, sem qualquer justificação objetiva, com o intuito de proteger a sua 

referida posição dominante e impedir a concorrência no mercado de ferries da região. 

  Diante disso, a Sea Containers então formulou, em maio de 2003, uma 

denúncia perante a Comissão das Comunidades Européias acusando a Sealink de ter 

abusado da sua posição dominante, enquanto proprietária e operadora do porto de 

Holyhead, em violação do disposto no (atual) artigo 82 do TCE. Solicitava medidas 

urgentes por parte da Comissão a fim de possibilitar o início da sua operação com o 

SeaCat em condições razoáveis e não discriminatórias.  

  Em resposta, a Comissão proferiu uma decisão deferindo o pedido de 

medidas urgentes para possibilitar o início das atividades da Sea Containers, sob o 

fundamento de que “Uma empresa que tem uma posição dominante no fornecimento 

de uma infra-estrutura essencial e por ela própria utilizada (isto é, instalações ou uma 

infra-estrutura, sem cujo acesso os concorrentes não poderão prestar serviços aos 

seus clientes) e que recusa ou apenas concede o acesso a essa infra-estrutura a outras 

empresas sem justificação ou em condições menos favoráveis do que as reservadas 

aos seus próprios serviços, infringe o artigo 86º [atualmente artigo 82], caso sejam 

preenchidas as restantes condições do referido artigo (6).”406  

                                              
406 Decisão IV/34.689 – Jornal Oficial L 15, 18/01/1994, p. 8 (texto disponível em português). 
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  Essa decisão foi um marco para o desenvolvimento da essential facility 

doctrine no Direito europeu. Foi a primeira ocasião em que um órgão comunitário 

valeu-se expressamente da doutrina como fundamento de uma decisão concreta. 407

  Não obstante, mesmo diante da decisão da Comissão, as partes ainda não 

conseguiam alcançar um acordo com relação aos horários e locais de operação da Sea 

Containers. A Sealink colocava uma série de óbices408 que eram refutados pela Sea 

Containers, sempre sob o argumento de que a atuação da primeira não condizia com a 

de um operador portuário independente409, já que visava proteger os seus próprios 

serviços de ferry da concorrência. 

  O caso foi então levado ao Tribunal das Comunidades Européias, que 

manteve a linha de fundamentação da Comissão, valendo-se expressamente da 

doutrina das essential facilities para embasar seu julgamento. Foi o primeiro 

julgamento do Tribunal baseado na doutrina e, por isso, tornou-se um precedente 

paradigmático acerca do tema. 

  Parafraseando a decisão anterior da Comissão, o Tribunal entendeu que a 

Sealink era detentora de uma posição dominante (um verdadeiro monopólio) no 

                                              
407 Há outras decisões semelhantes da Comissão, proferidas em casos envolvendo infra-estruturas 
portuárias consideradas essenciais para a atuação das concorrentes da empresa operadora/controladora 
do porto. No caso do porto de Rodby, na Dinamarca, a autoridade do porto negou acesso a uma 
empresa sueca (a Stena Rederi) que operava a travessia entre aquele porto e o da cidade de Puttgarden, 
na Alemanha. A Comissão entendeu que o acesso às instalações do porto era indispensável para as 
atividades da Stena Rederi e a sua recusa ofendia os (atualmente) artigos 86 e 82 do TCE, uma vez que 
visava proteger a DSB, uma empresa estatal dinamarquesa que concorria no mesmo mercado (Jornal 
Oficial L 55, 26/02/1994 – maiores detalhes sobre esse caso podem ser colhidos em SIRAGUSA, 
Mario; BERETTA, Matteo. La dottrina delle essential facilities..., cit., p. 266-268). São ainda 
exemplos os casos do porto de Roscoff, na França, e do porto de Elsinore, na Dinamarca (Idem, p. 
268, nota 16). 
408 Um dos argumentos para explicar porque os horários pretendidos pela Sea Containers eram 
impraticáveis estava relacionado com as ondas provocadas pelo SeaCat. Segundo a Sealink, essa 
movimentação impossibilitava o embarque e desembarque de outros navios no porto enquanto a Sea 
Containers estivesse atracando. 
409 Basicamente, alegava que um operador portuário independente, ao invés de ficar buscando somente 
problemas para a instauração do novo serviço de ferry rápido, deveria agir de forma ativa a fim de 
incrementar as atividades do porto, envidando esforços construtivos no sentido de encontrar soluções 
para quaisquer obstáculos técnicos que tivessem eventualmente surgido.  



ALEXANDRE WAGNER NESTER 164

mercado relevante410 e que fazia uso abusivo da sua situação ao tentar impedir que a 

Sea Containers ingressasse no mercado de ferry do corredor central. 

  De acordo com a decisão, “O proprietário de uma infra-estrutura 

essencial que utiliza o seu poder num mercado no intuito de proteger ou reforçar a 

sua posição noutro mercado conexo, nomeadamente ao recusar o acesso ao 

concorrente ou ao conceder o acesso em condições menos favoráveis do que as dos 

seus próprios serviços, impondo assim uma desvantagem competitiva ao mesmo, 

infringe o artigo 86º [atualmente artigo 82]. Este princípio é aplicável sempre que o 

concorrente que pretende o acesso a infra-estruturas essenciais seja um operador 

recente no mercado relevante.”411

  No que concerne à conduta praticada pela Sealink durante as negociações 

com a Sea Containers, o Tribunal fez constar que aquela empresa não havia 

apresentado soluções para os problemas que tinha levantado, de modo que a sua recusa 

às propostas da Sea Containers não se adequava com as obrigações de uma detentora 

de posição dominante em relação a uma infra-estrutura essencial, nem era um 

comportamento compatível ao de uma autoridade portuária independente. Ressaltou 

que isso ficava comprovado pelo fato da Sealink ter atribuído a si mesma, na mesma 

época e sem maiores percalços, uma autorização para a prestação do serviço de ferry 

rápido idêntica à solicitada pela Sea Containers. Isso evidenciava o tratamento 

discriminatório dispensado àquela empresa.  

                                              
410 De acordo com o relatório da decisão do Tribunal, o mercado relevante em questão abrangia o 
mercado de serviços portuários para ferries de passageiros e veículos na rota do corredor central. Esse 
corredor era o mais movimentado e, para a maioria dos passageiros não poderia ser substituído por 
outra rota existente. Conforme consta na decisão: “Os corredores setentrional e meridional, que 
constituem as rotas entre a Escócia e a Irlanda do Norte e o sul do país de Gales e a Irlanda, 
respectivamente, não podem ser consideradas alternativas viáveis ao corredor central para a maioria 
dos utentes com ou sem automóvel. Quase um terço da população da Irlanda reside na área da 
Grande Dublim e Holyhead é de fácil acesso para os habitantes de Birmingham, Manchester e 
Liverpool. Os portos irlandeses nos corredores setentrional e meridional ficam longe de Dublim, que 
é o ponto de destino mais importante na Irlanda. As estradas de Dublim para o resto da Irlanda são 
mais rápidas e os transportes públicos mais satisfatórios do que as estradas ou os transportes 
públicos de Larne, Belfast ou Rosslare.” 
411 O texto da decisão está disponível em português. 
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  Ao final, embora as partes tenham alcançado um acordo satisfatório, pelo 

qual a Sealink finalmente acatou o pleito da Sea Containers, restou claro o manifesto 

intuito da Comissão adotar uma decisão formal, não apenas para esclarecer o seu 

posicionamento sobre o caso (reconhecendo a novidade da doutrina para aquele 

ordenamento jurídico e as peculiaridades do caso concreto, que ensejaram a sua 

aplicação), mas também para estabelecer “directrizes para tratamento desta situação e 

outras situações análogas que possam surgir no futuro.”412

  Lembre-se, enfim, que nos casos Commercial Solvents e Magill, as 

respectivas decisões da Comissão, que antecederam a fase judicial, não fizeram 

expressa menção à noção de essential facilities, mas desenvolveram a idéia da 

abusividade da recusa no fornecimento de produtos ou informações necessárias para o 

desenvolvimento das atividades econômicas em um mercado derivado. Segundo 

MARIO SIRAGUSA e MATTEO BERETTA, essa circunstância denota que no 

contexto europeu, assim como nos Estados Unidos, a doutrina das essential facilities 

assume o papel de um desenvolvimento particular da jurisprudência já consolidada 

acerca das recusas de contratar.413

 

4.2.5.7 Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs - und 

Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG et al. 

  Outra decisão do Tribunal de Justiça que fez menção à doutrina das 

essential facilities (embora não a tenha utilizado expressamente como fundamento) foi 

proferida no caso Oscar Bronner v. Mediaprint414 que envolveu duas empresas 

editoras de jornais diários na Áustria. 

  A Oscar Bronner tinha por objeto a redação, edição e distribuição do 

Der Standard, um jornal diário que detinha 3,6% do mercado austríaco em termos de 

tiragem e 6% em termos de receitas publicitárias. Já a Mediaprint consistia em um 
                                              
412 Sobre esse particular: SIRAGUSA, Mario; BERETTA, Matteo. La dottrina delle essential 
facilities..., cit., p. 269. 
413 Idem, p. 270. 
414 Caso C-7/97. 
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grupo de empresas que tinha por objeto a edição e distribuição de outros dois jornais 

diários (o Neue Kronen Zeitung e o Kurier). Juntos, os jornais da Mediaprint somavam 

46,8% do mercado em termos de tiragem e de 42% em termos de receitas publicitárias.  

  O volume de tiragem dos jornais da Mediatrint permitia que a sua venda 

fosse realizada através de um sistema próprio de distribuição a domicílio, de escala 

nacional, que assegurava a entrega dos exemplares diretamente aos assinantes logo nas 

primeiras horas da manhã.  

  A Oscar Bronner, que não dispunha de um sistema semelhante, 

pretendeu valer-se da infra-estrutura da concorrente para distribuir o seu jornal, 

mediante o pagamento de um preço razoável. Porém, como era de se esperar, o seu 

pleito nesse sentido foi negado pela Mediaprint. 

  Irresignada, a Oscar Bronner acionou o poder judiciário austríaco, 

acusando a concorrente de abuso de posição dominante, com base na legislação 

nacional e no (atual) artigo 82, do TCE.  

  Sustentou que não havia outra solução viável e competitiva para a 

distribuição do Der Standard além do sistema da Mediaprint: de um lado, a criação de 

um sistema de distribuição próprio não era viável em face da baixa tiragem do seu 

jornal; de outro, a via postal não tinha um alcance equivalente à da distribuição a 

domicílio da Mediaprint, pois os exemplares chagavam somente no fim da manhã.  

  Em sua argumentação, a Oscar Bronner valeu-se expressamente da 

doutrina das essential facilities, tal como consagrada no caso Magill. De acordo com a 

sua tese, o mercado de distribuição dos jornais diários constituía um mercado à parte, 

separado daquele referente aos demais meios de venda dos jornais diários.   

  Assim, o sistema de distribuição da Mediaprint caracterizava, no âmbito 

desse mercado à parte, uma essential facility cujo compartilhamento era indispensável 

para viabilizar a concorrência no mercado dos jornais diários. 

  Em sua defesa, a Mediaprint aduziu que: (i) a criação do seu sistema de 

distribuição a domicílio tinha exigido investimentos significativos, financeiros e 

administrativos; (ii) a abertura do sistema aos concorrentes excederia os limites 

naturais da capacidade do sistema; (iii) o fato de deter uma posição dominante no 
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mercado não bastava, por si só, para obrigá-la a subvencionar a concorrência; (iv) os 

seus jornais tinham posição de liderança não só em função da entrega domiciliar, mas 

também em função das vendas realizadas nas bancas.  

  Afirmou, ainda, que uma obrigação de contratar somente poderia ser 

imposta a uma empresa que goza de posição dominante em circunstâncias 

excepcionais, ou seja, quando a recusa de fornecimento for capaz de eliminar toda e 

qualquer concorrência no mercado a jusante. Contudo, não seria esse o caso da Oscar 

Bronner, já que esta poderia valer-se dos outros meios de distribuição de jornais 

diários disponíveis.  

  No âmbito desse processo, a Corte austríaca formulou um pedido ao 

Tribunal de Justiça das Comunidades Européias, com base no artigo 234, do TCE415, a 

fim de obter uma decisão de caráter prejudicial sobre a interpretação do artigo 82, do 

TCE, que havia sido suscitado pela Oscar Bronner. 

  Em resposta, o Tribunal de Justiça lembrou que o (atual) artigo 82, do 

TCE, veda a exploração abusiva de uma posição dominante no mercado comum ou 

numa parte substancial deste, e que o exame acerca da existência de uma posição 

dominante na acepção daquele dispositivo exige que se proceda, antes de tudo, à 

determinação (i) do mercado relevante e (ii) da parte substancial do mercado comum 

na qual a empresa dominante possa eventualmente cometer práticas abusivas 

susceptíveis de obstar a uma concorrência efetiva. 

  Em primeiro lugar, portanto, consignou que o Tribunal a quo deveria 

averiguar a existência, ou não, de um mercado apartado, constituído pelos sistemas de 

distribuição domiciliar, bem como pela existência de um insuficiente grau de 

                                              
415 O artigo 234, do TCE, dispõe: “O Tribunal de Justiça é competente para decidir, a título 
prejudicial: a) Sobre a interpretação do presente Tratado; b) Sobre a validade e a interpretação dos 
actos adoptados pelas Instituições da Comunidade e pelo BCE; c) Sobre a interpretação dos estatutos 
dos organismos criados por acto do Conselho, desde que estes estatutos o prevejam. Sempre que uma 
questão desta natureza seja suscitada perante qualquer órgão jurisdicional de um dos Estados-
Membros, esse órgão pode, se considerar que uma decisão sobre essa questão é necessária ao 
julgamento da causa, pedir ao Tribunal de Justiça que sobre ela se pronuncie. Sempre que uma 
questão desta natureza seja suscitada em processo pendente perante um órgão jurisdicional nacional 
cujas decisões não sejam susceptíveis de recurso judicial previsto no direito interno, esse órgão é 
obrigado a submeter a questão ao Tribunal de Justiça.” 
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substitutibilidade entre o sistema da Mediaprint e outros sistemas regionais. Somente 

se estivessem presentes essas características seria possível concluir que a Mediaprint 

detinha o monopólio do sistema de distribuição de jornais diários a domicílio na 

Áustria e, portanto, gozava de uma posição dominante. 

  Depois, seria necessário constatar se a Mediaprint detinha posição 

dominante numa parte substancial do mercado comum e, por fim, se a recusa desta 

empresa constituía um abuso de posição dominante na acepção do (atual) artigo 82, do 

TCE, isto é, se a recusa era capaz de privar o concorrente de um modo de distribuição 

reputado essencial para a sua atividade. Nesse ponto, o Tribunal entendeu, na esteira 

da decisão proferida em Commercial Solvents, que era necessário constatar se a recusa 

do monopolista era capaz de eliminar toda a concorrência no mercado relevante.  

  No tocante ao caso Magill, o Tribunal ponderou que para a sua aplicação, 

a fim de identificar um abuso de posição dominante, seria necessário não apenas que a 

recusa em questão fosse capaz de eliminar toda a concorrência no mercado dos jornais 

diários e que não pudesse ser objetivamente justificada, mas também que o serviço em 

questão fosse em si mesmo considerado indispensável para o exercício da atividade do 

concorrente, dada a inexistência de qualquer substituto real ou potencial. Com base 

nisso, constatou que não era esse o caso da Oscar Bronner. Afinal, mesmo que se 

considerasse o sistema da Mediaprint como sendo o único de escala nacional, existiam 

outros meios de distribuição disponíveis, tais como a via postal e a venda em bancas, 

que, apesar de menos vantajosos, eram muito utilizados pelos editores de jornais em 

termos satisfatórios. 

  Por último, o Tribunal declarou não vislumbrar obstáculos técnicos, 

regulamentares ou mesmo econômicos que tornassem impossível (ou mesmo 

excessivamente difícil) para qualquer outro editor (sozinho ou em consórcio) a criação 

do seu próprio sistema de distribuição a domicílio em escala nacional. Com efeito, 

ponderou-se que não basta invocar que a criação de um sistema própria não é 

economicamente rentável devido à fraca tiragem do ou dos jornais diários a distribuir, 

sendo necessário provar “que não é economicamente rentável criar um segundo 
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sistema de distribuição domiciliária para a distribuição de jornais diários com uma 

tiragem comparável à dos jornais diários distribuídos pelo sistema existente.” 

  Ao final, o Tribunal exarou a seguinte conclusão: “O facto de uma 

empresa da imprensa, que detém uma parte muito importante do mercado dos jornais 

diários num Estado-Membro e que explora o único sistema de distribuição 

domiciliária de jornais à escala nacional existente nesse Estado-Membro, recusar, 

contra uma remuneração apropriada, o acesso ao referido sistema ao editor de um 

jornal diário concorrente, que, devido à fraca tiragem deste, não se encontra na 

posição de criar e explorar, em condições economicamente razoáveis, sozinho ou em 

colaboração com outros editores, o seu próprio sistema de distribuição domiciliária, 

não constitui um abuso de posição dominante, na acepção do artigo 86.° [atualmente 

artigo 82] do Tratado CE.” (grifado). 

  Embora essa decisão não tenha aplicado expressamente a doutrina das 

essential facilities, o precedente Oscar Bronner v. Mediaprint é bastante ilustrativo. 

Porém, mais esclarecedoras ainda foram ponderações formuladas pelo Advogado 

Geral (Jacobs) que atuou no caso – e que foram acatadas pelo Tribunal.  

  Partindo de um relato minucioso dos precedentes comunitários acerca de 

recusas de contratar, o Advogado Geral enumerou alguns princípios gerais de extrema 

relevância para a solução das questões prejudiciais ventiladas pelo tribunal austríaco. 

  É significativo, por exemplo, o fato de ter apresentado um conceito de 

essential facility, afirmando que esta pode ser “um produto tal como matérias-primas 

ou serviços, incluindo o fornecimento de acesso a um local, como um porto ou 

aeroporto, ou a um sistema de distribuição tal como uma rede de telecomunicação.”416

  Porém, mesmo admitindo um conceito dessa espécie, que se prestaria a 

permitir o acesso a determinadas infra-estruturas, o Advogado Geral não deixou de 

sublinhar que qualquer forma de ingerência ao direito consagrado de propriedade (que 

                                              
416 Do original: “an essential facility can be a product such a raw material or a service, including 
provisions of access to a place as an harbour or airport or to a distribution system such as a 
telecommunications network.” 



ALEXANDRE WAGNER NESTER 170

abrange a liberdade de dispor sobre os próprios bens e de escolher livremente com 

quem contratar) somente poderia ocorrer de forma justificada. 

  Mais ainda, ressaltou que a aplicação da doutrina das essential facilities 

não pode ocorrer sem levar em consideração as possíveis implicações que, no longo 

prazo, podem decorrer da concessão do direito de acesso à infra-estrutura de um 

concorrente. A acurada análise do Advogado Geral não deixou de enfatizar que a 

concessão de um direito dessa espécie de forma impensada, embora em curto prazo 

possa incrementar a concorrência, num período maior poderá acarretar o desestímulo a 

novos investimentos (ou, até mesmo, a falta de manutenção das infra-estruturas 

existentes) e, conseqüentemente, o atrofiamento da concorrência no mercado.417

  Depois, lembrou que o (atual) artigo 82, do TCE, tem por objetivo a 

proteção da concorrência no mercado (e, em última análise, dos interesses dos 

consumidores) e não a proteção da posição particular de determinado agente 

econômico – e.g. uma empresa que se propõe a concorrer com um monopolista.  

  Por fim, destacou que a inviabilidade de duplicação da facility, requisito 

para sua caracterização, deve ser analisada em termos objetivos e não subjetivos, isto 

é, deve ser identificada com base na análise do mercado em geral e não na situação 

individual do agente que pretende ingressar no mercado. 

 

4.2.5.8 IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. KG 

  Através de uma decisão mais recente, proferida em 2001, o Tribunal de 

Justiça voltou a analisar questões prejudiciais (nos termos do artigo 234, do TCE) 

acerca da interpretação do artigo 82, do TCE.  

                                              
417 De acordo com o Advogado Jacobs, “if access to a production, purchasing or distribution facility 
were allowed too easily there would be no incentive for a competitor to develop competing facilities.  
Thus while competition was increased in the short term it would be reduced in the long term. 
Moreover, the incentive for a dominant undertaking to invest in efficient facilities would be reduced if 
its competitors were, upon request, able to share the benefits. Thus the mere fact that by retaining a 
facility for its own use a dominant undertaking retains an advantage over a competitor cannot justify 
requiring access to it.” 
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  Trata-se do caso IMS Health v. NDC Health418, suscitado por um tribunal 

alemão (o Landgericht Frankfurt am Main) para responder se, em determinadas 

circunstâncias, uma empresa comete abuso de sua posição dominante pelo fato de não 

permitir aos seus concorrentes a utilização, mesmo que onerosa, da estrutura de uma 

base de dados sobre a qual incide um direito de autor. 

  As empresas IMS e NDC atuavam no mercado alemão de 

acompanhamento de vendas de produtos farmacêuticos e dos cuidados de saúde 

(health care products).  

  A primeira empresa, mais antiga, fornecia aos laboratórios farmacêuticos 

dados relativos às vendas regionais de produtos farmacêuticos, formatadas com base 

em estruturas modulares correspondentes a determinadas áreas geográficas. A IMS não 

apenas vendia, mas também distribuía gratuitamente suas estruturas modulares a 

farmácias e consultórios médicos, prática esta que teria contribuído para que as 

estruturas se tornassem um padrão comum, ao qual os clientes adaptaram os seus 

próprios sistemas. 

  De outro lado, a NDC também comercializava dados relativos às vendas 

regionais de produtos farmacêuticos, formatados com base em estruturas modulares419 

semelhantes àquelas utilizadas pela IMS (essa semelhança havia sido solicitada pelos 

próprios clientes, visto já estarem acostumados à estrutura modular da IMS). 

  A pedido da IMS, o poder judiciário alemão proibiu a NDC de utilizar 

aquelas estruturas modulares, sob o fundamento de que se tratava de uma base de 

dados protegida por um direito de propriedade intelectual. 

  Diante disso, a NDC apresentou uma denúncia à Comissão das 

Comunidades Européias, com fulcro na essential facility doctrine, alegando que a 

recusa da IMS de lhe ceder uma licença de utilização da sua estrutura modular 

caracterizava ofensa ao artigo 82, do TCE. 

                                              
418 Caso C-418/01. 
419 Essa atividade havia sido iniciada por uma outra empresa, a Pharma Intranet Information (PII), 
criada por um ex-funcionário da IMS. 
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  Em resposta, a Comissão proferiu uma decisão420 ordenando à IMS que 

concedesse, a todas as empresas presentes no mercado dos serviços de fornecimento 

de dados sobre as vendas regionais na Alemanha, uma licença de utilização de uma 

estrutura de 1.860 módulos.421 Posteriormente, essa decisão foi cassada por despacho 

do Presidente do Tribunal de Primeira Instância422 até que sobreviesse o seu 

pronunciamento final sobre o tema.  

  No processo principal, em trâmite perante o tribunal alemão, a IMS 

prosseguia com o seu objetivo de vedar à NDC a utilização da estrutura de 1.860 

módulos. O tribunal, entendendo que aquela empresa não poderia valer-se do seu 

direito de autor de forma abusiva, decidiu suspender a instância e submeter o tema ao 

Tribunal de Justiça das Comunidades Européias, em caráter prejudicial.  

  Para responder ao tribunal alemão, o Tribunal de Justiça inicialmente 

ressaltou que caberia ao tribunal alemão confirmar a premissa de que a utilização da 

estrutura de 1860 módulos, protegida por um direito de propriedade intelectual, era 

indispensável para permitir a um potencial concorrente o acesso ao mercado em que a 

empresa titular do referido direito ocupava a posição dominante. 

  Essa confirmação deveria ser feita com base no que ficou assentado no 

caso Oscar Bronner v. Mediaprint, ou seja, na idéia de que um produto ou um serviço 

é indispensável para permitir a uma empresa exercer a sua atividade num determinado 

mercado quando: (i) não existirem produtos ou serviços que constituam soluções 

alternativas, mesmo que menos vantajosas, (ii) existirem obstáculos técnicos, 

regulamentares ou econômicos susceptíveis de tornar impossível, ou pelo menos 

extremamente difícil, a qualquer outra empresa que pretenda operar no referido 

mercado criar, eventualmente em colaboração com outros operadores, produtos ou 

serviços alternativos – isso sem olvidar que, para admitir a existência de obstáculos de 
                                              
420 Decisão 2002/165/CE (Jornal Oficial L 59, 2002, p. 18). 
421 Conforme consta no relatório da decisão do Tribunal, “A Comissão considerou que a estrutura de 
1860 módulos criada pela IMS se tornou na norma de facto no mercado pertinente. O facto de 
recusar, sem justificação objectiva, o acesso a esta estrutura é susceptível de eliminar toda e qualquer 
concorrência no mercado em causa, pois, sem ela, é impossível continuar nesse mercado...” 
422 Caso T 184/01. 
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natureza econômica, é necessário provar que a criação desses produtos ou serviços não 

é economicamente rentável para uma produção a uma escala comparável à da empresa 

que controla o produto ou o serviço existente. 

  Para identificar se e em que condições a recusa por parte da IMS 

constituía comportamento abusivo, o Tribunal baseou-se no caso Magill423, afirmando 

que embora o direito de exclusividade fosse decorrente do direito de propriedade 

intelectual (detido por uma empresa em posição dominante no mercado), o 

comportamento abusivo somente poderia ser caracterizado diante de determinadas 

circunstâncias excepcionais, a saber: (i) a recusa deve se referir a um produto cujo 

fornecimento é indispensável ao exercício da atividade em causa; (ii) a recusa deve 

representar um entrave ao surgimento de um produto novo, para o qual existia uma 

procura potencial por parte dos consumidores; (iii) a recusa não poder ser justificada 

por considerações objetivas; e (iv) a recusa deve ser susceptível de excluir toda a 

concorrência no mercado derivado em questão. 

  Em conclusão, o Tribunal declarou o seguinte:  

“1) Para efeitos de exame do carácter eventualmente abusivo da recusa de uma 

empresa em posição dominante de concessão de uma licença de utilização de 

uma estrutura modular protegida por um direito de propriedade intelectual de 

que é titular, o grau de participação dos utilizadores no desenvolvimento da 

referida estrutura e o esforço, nomeadamente em termos de custos, que os 

                                              
423 Ambas as partes buscavam fundamento no caso Magill, extraindo, porém, resultados 
diametralmente opostos: de um lado, a IMS defendia que “o acórdão Magill (...) deve ser 
interpretado no sentido de que devem estar preenchidas três condições. A recusa de concessão de 
uma licença deve constituir obstáculo ao surgimento de um novo produto, ser injustificada e ter por 
efeito reservar o mercado derivado à empresa dominante. No processo principal, as primeira e 
terceira condições não estão preenchidas, na medida em que a NDC não procura introduzir um 
produto novo no mercado derivado, antes pretende utilizar a estrutura de 1.860 módulos 
aperfeiçoada pela IMS para fornecer no mesmo mercado um produto quase idêntico.” De outro lado, 
a NDC (e também a Comissão) afirmavam que o acórdão Magill não exige que existam dois 
mercados distintos para considerar abusiva um  recusa de concessão de licença. Segundo a NDC, 
“basta que a empresa em posição dominante num certo mercado disponha do monopólio sobre uma 
infraestrutura que é indispensável para que lhe possa ser feita concorrência no mercado em que 
exerce a sua actividade.” De mesma forma, para a Comissão “não é necessário que a infraestrutura 
em causa se encontre num mercado separado e basta que ela se situe num estádio de produção a 
montante.” 
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potenciais utilizadores deverão suportar para poder adquirir estudos relativos 

às vendas regionais de produtos farmacêuticos apresentados com base numa 

estrutura alternativa são elementos que devem ser tomados em consideração 

para determinar se a estrutura protegida é indispensável à comercialização de 

estudos desta natureza.  

2) A recusa, oposta por um empresa que detém uma posição dominante e que é 

titular de um direito de propriedade intelectual sobre uma estrutura modular 

indispensável para a apresentação de dados relativos às vendas regionais de 

produtos farmacêuticos num EstadoMembro, de conceder uma licença para 

utilização dessa estrutura a uma outra empresa, que igualmente deseja 

fornecer esses dados no mesmo EstadoMembro, constitui um abuso de posição 

dominante na acepção do artigo 82.° CE quando estiverem reunidas as 

seguintes condições:  

- a empresa que pede a licença tem a intenção de oferecer, no mercado de 

fornecimento de dados em causa, produtos ou serviços novos que o titular do 

direito de propriedade intelectual não oferece e para os quais existe uma 

procura potencial por parte dos consumidores;  

- a recusa não é justificada por considerações objectivas;  

- a recusa é susceptível de reservar ao titular do direito de propriedade 

intelectual o mercado do fornecimento dos dados relativos às vendas de 

produtos farmacêuticos no EstadoMembro em causa, excluindo toda a 

concorrência neste.” 

  Nesse julgamento, foram especialmente relevantes as conclusões do 

Advogado Geral (Antonio Tizzano) que atuou no processo, através das quais se fez 

uma análise apurada da aplicação da essential facility doctrine no caso concreto, com 

um apanhado consistente acerca de todos os precedentes relevantes do Direito 

comunitário (acima citados). 
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4.2.5.9 As decisões relevantes proferidas pela Comissão das Comunidades 

Européias 

  Além dos precedentes acima relacionados, convém citar ainda outros 

casos, apreciados pela Comissão das Comunidades Européias, que tiveram especial 

relevância para o desenvolvimento da essential facility doctrine na Europa. 

  JOHN TEMPLE LANG424 aponta que a primeira decisão relevante da 

Comissão foi proferida no caso National Carbonising425, que analisou a situação de 

posição dominante detida pela National Coal Board (NCB) no mercado carbonífero da 

Grã-Bretanha, que lhe permitia a cobrança de um preço demasiadamente elevado pela 

venda daquela matéria-prima à National Carbonising, com a qual concorria no 

mercado adjacente de produção de coque426. A reclamação da concorrente tinha por 

objeto não apenas o preço elevado cobrado pelo carvão, mas também o preço muito 

baixo pelo qual a NBC comercializava o coque, que inviabilizava a concorrência. A 

Comissão rejeitou o pleito da National Carbonising, mas o precedente é relevante na 

medida em que assentou o princípio segundo o qual uma empresa dominante que 

comercializa tanto a matéria-prima como o produto final (no mercado a jusante) tem o 

dever de fornecer a matéria-prima às empresas com quem concorre no mercado a 

jusante, praticando preços que não acarretem a exclusão desses concorrentes do 

mercado, permitindo-lhes atuar com razoável eficiência. Para a Comissão, uma 

empresa nesse tipo de situação dominante deve praticar com seus concorrentes os 

mesmos preços que cobra das suas empresas coligadas. 

                                              
424 Defining legitimate competition…, cit., tópico I, letra B, item 1. O autor ainda cita o caso IBM 
(ECR, p. 2642, julgado em 1981), em que se discutiu a posição dominante daquela empresa no 
mercado de hardware e software; o caso BBI v. Boosey & Hawkes (Jornal Oficial L 286/36, 1987), 
envolvendo o mercado de peças de reposição para instrumentos musicais; o London European v. 
Sabena (abaixo); assim como o Sea Containers v. Stena Sealink Line e o do porto de Rodby (já 
analisados). 
425 Decisão 76/185/ECSC (Jornal Oficial L 35/6, 1976). 
426 O coque é a massa de carbono que se obtém da destilação do carvão (coqueificação), que é 
utilizado pela indústria metalúrgica para extrair o oxigênio do minério de ferro e transformá-lo em 
ferro metálico. 
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  Mais tarde e ainda antes do Sea Containers v. Stena Sealink Line, a 

Comissão apreciou o caso London European v. Sabena427, que envolveu a recusa de 

acesso a um sistema computadorizado de reservas de passagens aéreas. Esse sistema, 

de propriedade de uma companhia aérea belga (a Sabena), permitia às agências de 

viagens e as demais empresas aéreas acessarem diretamente as informações sobre os 

vôos (horários, tarifas e assentos vagos), eliminando a necessidade de telefonar para a 

companhia aérea. O sistema, de propriedade da Sabena, foi considerado essencial para 

a operação, por uma outra companhia aérea (a London European Airlines), da rota 

entre Londres e Bruxelas. Diante disso, a Comissão, com referência expressa na 

decisão proferida em Commercial Solvents, entendeu que a recusa da Sabena 

caracterizava uma conduta anti-competitiva, ofensiva ao (atual) artigo 82, do TCE.  

  Outro caso envolvendo companhias aéreas, mais recente, foi o British 

Midland v. Aer Lingus428. Tratava-se de duas empresas que passariam a concorrer na 

rota entre Londres e Dublin. A Aer Lingus, mais antiga naquele mercado específico, 

suspendeu um acordo para interligar a British Midland em seu sistema de reservas de 

passagens429 tão logo soube que esta ingressaria na rota Londres-Dublin. A Comissão 

reputou que a Aer Lingus detinha uma posição dominante e que sua recusa em 

interligar a sua concorrente contrariava o artigo 82, do TCE, razão pela qual impôs 

uma obrigação de interligação que deveria durar por dois anos (período que se 

considerou suficiente para que a nova empresa se firmasse no mercado). Embora a Aer 

Lingus tenha argumentado que perderia mercado para a British Midland, a Comissão 

frisou que isso não justificava a imposição de um obstáculo tão significativo ao 

ingresso desta última no mercado. Para a Comissão, a ilicitude da recusa de 

interligação dependeria dos efeitos que pudesse acarretar para a concorrência: logo, 

                                              
427 Decisão 88/589/CEE (Jornal Oficial L 317, 24/11/1988, p. 47). 
428 Decisão 92/913 EEC (Jornal Oficial L 96/43, 1992). 
429 Esse tipo de interligação é uma prática usual entre as empresas da IATA (International Air Travel 
Association) e permite que uma empresa emita passagens da outra, quando for necessário completar 
um trecho ou mesmo fazer um retorno em uma mesma rota. Para a British Midland, p.e.x, significava 
a possibilidade de oferecer a seus clientes possibilidades de retorno convenientes através da utilização 
das linhas da Aer Lingus, quando não houvesse retorno através de suas próprias linhas. 
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seria ilegal se, objetivamente, causasse um impacto significante na capacidade da 

empresa concorrente de iniciar um novo serviço, ou eliminar um serviço já 

existente.430 Em suma, para uma nova empresa ingressar no mercado, era essencial a 

interligação com o sistema de uma empresa já operante.  

  Já no caso HOV-SVZ v. MCN431 discutiu-se a essencialidade da malha 

ferroviária alemã, que constituía um monopólio legal concentrado nas mãos de uma só 

empresa, a Deutsche Bundesbahn (DB). A controvérsia derivou de uma denúncia 

formulada por uma associação (a HOV-SVZ) formada por empresas que exploravam o 

serviço de transporte terrestre de containers, por ferrovias, entre a Alemanha e os 

portos belgas e holandeses. A malha ferroviária da DB (incluindo as locomotivas e os 

vagões especiais para containers) consistia na única via para a realização daquele 

transporte de cargas e possibilitava àquela empresa a prática de preços diferenciados 

(menores) para as transportadoras que realizavam transporte nos portos alemães, em 

detrimento das empresas que operavam com os portos estrangeiros. Como resultado, o 

porto de Hamburgo acabava sendo privilegiado para o transporte de containers 

provenientes da Alemanha, o que implicava em preferência para o transporte cujos 

preços cobrados pela BD eram os mais expressivos. A Comissão considerou que a 

cobrança realizada pela DB implicava em discriminação contra as transportadoras 

belgas e holandesas, com ofensa ao artigo 82, do TCE. Não era viável a esses 

operadores a realização dos serviços de transporte ferroviário por si próprios, de modo 

que a utilização do poder de monopólio da DB sobre a malha ferroviária alemã, a fim 

de impor preços discriminatórios, vedava-lhes o acesso ao mercado em termos não 

discriminatórios. 

  A Comissão defrontou-se novamente com a questão das ferrovias quando 

decidiu o caso Eurotúnel432, firmando o entendimento de que a infra-estrutura do 

Channel Tunnel e respectiva ferrovia – detida pela joint venture formada em partes 
                                              
430 No caso concreto, a recusa da Aer Lingus obrigaria a British Midland a operar com vôos 
descontínuos, que exigiriam períodos de espera muito longos. 
431 Decisão 94/210/EC (Jornal Oficial L 104/34, 1994). 
432 Jornal Oficial L 354/66, 1994. 
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iguais pelas empresas British Rail e SNCF – caracterizava uma essential facility e, 

portanto, outras empresas ferroviárias deveriam ser autorizadas a utilizar 25% da 

capacidade da infra-estrutura pelos primeiros doze anos de operação, em termos 

equivalentes aos praticados pelas detentoras da facility.433 Posicionamento foi adotado 

pela Comissão no caso Night Services,434 em que se discutiu a utilização do Channel 

Tunnel para o transporte noturno de passageiros, que era realizado por uma joint 

venture acordada entre várias empresas de transporte ferroviário. 

  Em 1997, a Comissão analisou um caso envolvendo informações detidas 

pela entidade pública gestora do sistema de telefonia na Bélgica (a Belgacom), que 

foram reputadas essenciais para a confecção de um guia telefônico.435 Uma empresa 

privada (ITT Promedia N.V.) formulou reclamação à Comissão acusando a Belgacom 

de praticar preços excessivos para o fornecimento dos dados dos assinantes do sistema 

telefônico, impedindo-a de editar um guia telefônico em condições competitivas. Não 

houve decisão da Comissão. A reclamação da ITT Promedia N.V. foi retirada após um 

acordo entabulado entre a Comissão e a Belgacom436, pelo qual esta concordava com a 

cessão de informações básicas dos assinantes (com exclusão de outras informações 

consideradas acessórias), em contraprestação ao pagamento de um preço estipulado de 

acordo com uma orientação aproximada de custo, que compreendia os custos 

incorridos para o fornecimento das informações (incluindo a coleta e compilação dos 

dados) mais uma margem de lucro razoável. Essa fórmula significava uma redução de 

90% do preço inicialmente pretendido pela Belgacom. 

  Por fim, convém mencionar o caso que envolveu a Flughafen Frankfurt 

AG (FAG)437, que retrata mais um exemplo de atuação da Comissão com relação a 

                                              
433 As empresas recorreram dessa decisão (ver casos T-79/95 e T-80/90 do Tribunal de Justiça de 
Primeira Instância), sob o argumento de que haviam investido quantias vultosas na infra-estrutura, que 
justificavam a sua operação reservada. 
434 Jornal Oficial L 259/20, 1994. 
435 Um resumo do caso é fornecido por SIRAGUSA, Mario; BERETTA, Matteo. La dottrina delle 
essential facilities..., cit., p. 286-287. 
436 Comunicado IP/97/292, da Comissão.  
437 Decisão 98/190/EC (Jornal Oficial L 72/30, 11/3/1998).  
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infra-estruturas essenciais, apesar de não fazer expressa menção à essential facility 

doctrine. A empresa era a proprietária e gestora do aeroporto de Frankfurt, onde 

explorava, em regime de monopólio, os serviços de assistência em solo disponíveis às 

companhias aéreas. Embora esses serviços pudessem ser prestados tanto pela FAG, 

como pelas próprias companhias aéreas (individualmente ou em conjunto) ou mesmo 

por empresas especializadas, a FAG vedava que outras empresas o fizessem. Diante 

disso, algumas companhias aéreas (Air France, KLM e British Airways) formularam 

uma denúncia perante a Comissão, solicitando providências. Da análise da Comissão 

resultou, em primeiro lugar, uma distinção entre os serviços prestados ao interno das 

instalações do aeroporto (tais como os de assistência aos passageiros nos terminais de 

embarque e desembarque) e os serviços de rampa, realizados no pátio do aeroporto 

(quais sejam, o transporte de passageiros entre as aeronaves e os terminais, transporte 

de bagagens, equipamentos, mercadorias e correios, limpeza das aeronaves, 

fornecimento de guarnições, fornecimento de combustível, reboque das aeronaves 

etc.). Cada serviço corresponderia a um mercado específico. A Comissão entendeu que 

a FAG monopolizava o mercado relativo aos serviços de rampa dentro dos limites do 

aeroporto (que caracterizava um mercado relevante e, ao mesmo tempo, parte 

substancial do mercado comum europeu), e que essa conduta caracterizava abuso da 

sua posição de monopólio, em ofensa ao artigo 82, do TCE. A FAG ventilou diversos 

argumentos em sua defesa: existência de limitações físicas que impossibilitariam a 

atuação de mais de um prestador, direito de propriedade, direitos de organização e 

direitos históricos sobre a facility. Apesar disso (e embora o argumento da restrição à 

capacidade física se aplicasse ao menos a algumas áreas do aeroporto), a Comissão 

considerou que a reserva dos serviços de rampa com exclusividade pela FAG e a 

recusa de acesso a novos concorrentes não poderiam ser justificadas objetivamente.438 

                                              
438 Especialmente acerca do argumento das limitações físicas, a Comissão entendeu que existiam 
soluções aplicáveis para superar a falta de espaço, e que (conforme o posicionamento firmado no caso 
do porto de Rodby) a eventual saturação da capacidade física da facility não poderia representar uma 
justificativa objetiva na medida em que o seu titular poderia criar espaços suplementares. Em outras 
palavras: a falta de espaço somente poderia justificar a recusa de acesso se efetivamente não houvesse 
condições (físicas e/ou econômicas) de ser superada. Sobre esse tema (e o das justificativas objetivas 
possíveis, capazes de motivar a recusa de acesso a uma essential facility), ver: SIRAGUSA, Mario; 
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Ao final, consignou que a FAG deveria atuar positivamente para criar condições 

objetivas para o acesso de terceiros à infra-estrutura do aeroporto, permitindo assim o 

estabelecimento de concorrência no mercado dos serviços de rampa.439

 

4.2.6 Síntese acerca da evolução histórica da doutrina no Direito comunitário 

  Como visto, a doutrina das essential facilities passou a ser expressamente 

admitida pela jurisprudência comunitária ao longo da década de 1990, juntamente com 

o processo de abertura dos mercados iniciado na década anterior. 

  Tratava-se de um período crítico para aquele ordenamento, que exigia a 

adoção de instrumentos capazes de viabilizar a regulamentação do acesso às infra-

estruturas consideradas essenciais para o estabelecimento da concorrência, a fim de 

criar uma possibilidade concreta de abertura do mercado em diversos setores da 

economia, tais como o das telecomunicações, energia e transportes. 

  Nesse escopo, a atuação da Comissão das Comunidades Européias e dos 

Tribunais europeus foi fundamental, conforme já demonstrado. Diversas decisões 

encontraram respaldo na essential facility doctrine. Outras não mencionaram 

                                                                                                                                             
BERETTA, Matteo. La dottrina delle essential facilities..., cit., p. 288-291. Esses autores ressaltam 
que “la decisione di rimproverare al titolare della facility il fatto di non aver adottato scelte funzionali 
alla creazione (o mantenimento) di spazi idonei all’accesso di terzi anche in ipotesi in cui vi erano 
possibili alternative giustificabili in base ad una loro logica aziendale ed imprenditoriale ci sempre 
conduca ad una eccessiva ingerenza nella sfera di autonomia gestionale del titolare della facility.” 
(Idem, p. 291). 
439 Há um artigo específico acerca desse caso, que merece destaque: ARMANI, Enrico Maria. One 
step beyond in the application of the essential facility theory. EC Competition Policy Newsletter. 
Bruxelas: n. 3, out./1999, p. 15-18. Disponível em: <http://europa.eu.int/comm/competition/ 
publications/cpn/cpn1999_3.pdf>. Acesso em 23 de fevereiro de 2005. Nesse texto, o autor destaca 
que a decisão endereçada à FAG foi concomitante a outra decisão da Comissão (98/387/EC – Jornal 
Oficial L 173/32, 18/6/1998), endereçada à República Federal da Alemanha, a respeito da Diretiva do 
Conselho 96/67/CE, que disciplina o acesso ao mercado de serviços de solo nos aeroportos europeus. 
Trata-se de decisões complementares, cujo conteúdo determina a abertura do mercado relevante em 
questão. O autor ainda aponta que após o pronunciamento da Comissão no caso, a FAG resignou-se e 
submeteu à Comissão um plano para a exploração daquele mercado por outras empresas. Contudo, a 
Comissão reputou que o plano da FAG não era suficiente, pois ainda possibilitava a adoção de 
medidas indevidas (e sub-reptícias) para evitar o ingresso de novos prestadores – o que de fato 
ocorreu, pois a FAG cuidou de preservar uma parte substancial do mercado firmando contratos de 
longo prazo com seus principais clientes, de modo a evitar que novos concorrentes atuassem; contudo, 
essa prática foi coibida pela Comissão sob a ameaça de instauração de um novo processo e, ao final, 
posta de lado pela própria FAG.  
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expressamente a doutrina, mas trabalharam com os argumentos e critérios que 

compõem a sua essência.  

  As divergências acerca da aceitação ou não da doutrina naquele 

ordenamento jurídico foram também acentuadas por parte da literatura – conforme já 

observado, questionamentos dessa ordem também foram postos quando do surgimento 

e aplicação da teoria no ordenamento norte-americano. 

  MARK FURSE asseverou que a doutrina não representa, para o Direito 

comunitário, uma exceção às regras comuns de direito da concorrência, mas um 

exemplo especializado de aplicação das regras gerais de concorrência, especialmente 

daquelas que vedam a criação de obstáculos de ingresso de novos concorrentes pelas 

empresas detentoras de posição dominante.440 E mais, que esse entendimento 

encontraria embasamento no fato da Comissão das Comunidades Européias ter se 

valido da essential facility doctrine para resolver determinados casos, em detrimento 

de outros princípios existentes. Isso indicaria, inclusive, que a opção da Comissão foi 

consciente, no sentido de introduzir a doutrina das essential facilities no Direito 

comunitário.441

  EILEEN SHEEHAN, ao analisar a decisão proferida em Oscar Bronner 

v. Mediaprint, afirmou não ter ficado claro se a doutrina das essential facilities seria 

meramente um outro aspecto ou exemplo dos casos referentes a recusas de contratar 

(refusal to deal), ou se todos os casos anteriores acerca das recusas de contratar teriam 

sido englobados na doutrina, mediante a aplicação de uma estrutura econômica mais 

rigorosa.442  

                                              
440 Para esse autor, o resultado obtido em várias decisões proferidas pelos tribunais europeus indicaria 
que a doutrina das essential facilities não significa uma substituição da legislação existente, mas sim 
um refinamento adicional aos princípios do artigo 82, do TCE (The ‘Essential Facilities’ Doctrine in 
Community Law. ECLR, vol. 8, 1995, p. 472). 
441 Idem, p. 472. 
442 “It is unclear therefore whether the essential facility doctrine is merely another aspect or example 
of the refusal to deal line of cases or whether all past refusal to deal case law has been collapsed into 
the doctrine, with a more rigorous economic structure being applied.” (Unilateral Refusals to Deal 
and the Role of the Essential Facilities Doctrine…, cit., p. 86). 
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  Já para DANIEL GLASL, há casos que poderão ser resolvidos através 

dos precedentes já bem estabelecidos em torno das obrigações de contratar, de modo 

que não se faz necessária a utilização de uma nova doutrina. Porém, existem situações 

que não abrangem propriamente recusas de contratar, mas sim compartilhamento de 

essential facilities, de modo que o acesso a e o uso de uma facility adquirem maior 

importância do que o fornecimento de um determinado bem.443  

  Em síntese, parece que a tendência mais expressiva entre os estudiosos 

aponta para a existência de uma teoria independente (uma espécie do gênero refusals 

to deal ou refusals to supply), de aplicação proficiente nos casos que exigem uma 

atuação antitruste específica, destinada a impor uma obrigação de compartilhamento 

de uma determinada facility reputada essencial, detida por uma empresa ou um grupo 

de empresas em situação dominante no mercado. 

  Para JOHN TEMPLE LANG, em princípio a existência, no Direito 

europeu, de uma regra geral determinando que as empresas em posição dominante não 

devem recusar-se a fornecer bens e serviços aos seus consumidores e concorrentes 

(caso essa recusa acarrete um efeito significativo na concorrência), tornaria 

dispensável o desenvolvimento de uma categoria especial para os casos envolvendo 

essential facilities.444 Contudo, o mesmo autor pondera que a Comissão das 

Comunidades Européias reconhece que a existência de uma regra específica 

determinando o acesso em termos não discriminatórios é necessária para as situações 

em que o acesso a uma facility é essencial para a concorrência.445

                                              
443 “In such cases the access to and use of a facility rather than the supply of a tangible or intangible 
good are concerned” (Essential Facilities Doctrine in EC Anti-trust Law: A Contribution to the 
Current Debate. ECLR – European Competition Law Review. Oxford: Sweet & Maxwell, vol. 15, n. 1, 
jan./febr. 1994, p. 311). Embora afaste a possibilidade de caracterização de uma essential facility nos 
casos que envolvem propriedade intelectual (como ocorreu no caso Magill), o autor assevera que a 
doutrina se encaixa em casos como redes de radiodifusão, redes de transmissão ou distribuição de 
energia elétrica, redes de telecomunicações, sistemas computadorizados de reserva de passagens 
aéreas, instalações portuárias e aeroportuárias, ferrovias e estádios (Idem, p. 311). 
444 Defining legitimate competition…, cit., Conclusion. 
445 Idem. 
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  Nesse sentido, é inevitável concluir que a doutrina das essential facilities, 

no contexto europeu, não revoga regras de direito concorrencial tradicionais, mas 

representa mais um instrumento para viabilização da concorrência nos mercados em 

que esta seja possível e desejada. 

  O que efetivamente ocorre no Direito comunitário é que os fundamentos 

cunhados no Direito norte-americano para a essential facility doctrine têm servido de 

substrato teórico para a viabilização da abertura dos mercados até então 

monopolizados, evitando o abuso de posição dominante e fundamentando de forma 

mais concisa o direito de acesso das novas empresas.446  

  Em decorrência da adoção de um mercado aberto, vige na União 

Européia a regra geral segundo a qual os agentes atuando em regime de concorrência 

não precisam (ou não devem) ser estimulados a cooperar uns com os outros. Assim, 

por exemplo, se uma empresa é detentora de uma determinada infra-estrutura 

adquirida de forma legítima, pode dela usufruir com exclusividade para o 

desenvolvimento de sua atividade econômica.  

  Contudo, caso uma empresa (privada ou estatal) detenha uma infra-

estrutura cuja duplicação seja inviável e cujo acesso é indispensável para a atividade 

econômica de seus concorrentes, ou seja, uma infra-estrutura cuja recusa de acesso 

cause um efeito negativo à concorrência, o direito antitruste comunitário poderá, desde 

que observadas determinadas condições, obrigar aquela empresa a conceder o acesso 

àquela infra-estrutura, em termos não discriminatórios, aos seus concorrentes.447  

                                              
446 Nesse sentido, DANIEL GLASL comenta que “strong impulses for market liberalisation and 
establishing an environment of free competition are originating from the Commission. Often 
characterized by monopolistic structures and exclusive rights, these markets tend to be covered by few 
but very strong companies even after liberalization. In order to play a competitive role as a service 
provider in these markets, a newcomer is often dependent on the use of an already existing 
infrastructure which cannot, at reasonable terms, be easily duplicated.” (Essential Facilities Doctrine 
in EC Anti-trust Law…, cit. , p. 311). 
447 Conforme ensina JOHN TEMPLE LANG, “This is the minimum duty that can be deduced from the 
numerous statements and rulings by the Court and the Commission. As the effect on competition 
increases, it becomes harder to justify the refusal and accordingly, less weight should be given to the 
argument that it is in the long-term pro-competitive to allow a dominant company to decide with 
whom it will contract.” (Defining legitimate competition…, cit., tópico II). 
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  Note-se que, se a recusa de fornecer o acesso a uma facility448 estiver 

relacionada com um sujeito que não é concorrente direto da empresa detentora de 

posição dominante, não ocorrem efeitos anti-competitivos a menos que haja um 

esforço, direto ou indireto, por parte desta de fazer com que aquele sujeito torne-se um 

cliente exclusivo seu. Foi o que ocorreu, por exemplo, no caso United Brands v. 

Commission. 

  A situação é diversa quando o sujeito destinatário da recusa também é 

um concorrente da empresa dominante (essa concorrência usualmente se faz no 

mercado a jusante àquele em que a empresa detém posição dominante449). Nesses 

casos, os efeitos negativos à concorrência são bem mais prováveis e dependem 

basicamente de três fatores: (i) a impossibilidade de o concorrente obter o acesso à 

facility por si próprio; (ii) a existência de outros concorrentes no mercado a jusante; e 

(iii) a importância da facility para a atividade do concorrente. Em outras palavras, o 

direito antitruste não estabelece uma obrigação de contratar se o concorrente dispuser 

de uma outra fonte satisfatória, se o bem ou o serviço não for essencial, ou se a 

presença de apenas mais um concorrente não acarretar um acréscimo significativo à 

concorrência no mercado a jusante.450

  Ou seja, o Direito e a jurisprudência comunitários não sugerem que a 

recusa de fornecer, manifestada por uma empresa dominante, sempre acarretará um 

efeito negativo na concorrência. Essa visão é demasiadamente estrita e provavelmente 

incorreta. Não há base para a tese de que uma empresa dominante deve ser obrigada a 

contratar mesmo que sua recusa não causa nenhum efeito negativo à concorrência. 

                                              
448 Uma essential facility, no sentido conferido pelos precedentes comunitários, pode consistir em um 
produto (determinada matéria-prima ou simplesmente uma informação), um serviço ou mesmo um 
local onde se localiza uma infra-estrutura (um porto, aeroporto ou ferrovia). 
449 JOHN TEMPLE LANG ressalta que “In the majority of cases, the relationship between the two 
products or services is vertical. For example, one product or service is supplied to the dominant 
company's own downstream operation, as well as its competitors, and the other is supplied by the 
downstream operations to third parties. In some of these cases, however, the relationship between the 
two products or services provided by the dominant company is horizontal, meaning both are 
simultaneously provided for use by its customers.” (Defining legitimate competition…, cit., tópico II). 
450 LANG, John Temple. Idem, tópico II. 
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  Porém, na prática, se a recusa significar a exclusão dos concorrentes do 

mercado, torna-se defensável a imposição de uma obrigação de contratar, de modo que 

somente uma razão consistente por parte da empresa dominante será capaz de justificar 

a recusa. 

  Em última análise, observa-se que o Tratado das Comunidades Européias 

contém dispositivos especialmente aplicáveis a essas situações (artigos 81, 82 e 86, já 

citados), que condenam a atuação da empresa (ou grupo de empresas) em posição 

dominante451, detentora de uma facility reputada essencial, sempre que essa atuação 

esteja orientada para restringir ou eliminar os seus concorrentes. Ao seu turno, a 

jurisprudência corrobora largamente essa interpretação.452

  É possível, enfim, afirmar que atualmente a essential facility doctrine 

permeia praticamente todos os aspectos do direito de concorrência da Comunidade 

Européia, sendo também comumente invocada no âmbito interno dos Estados-

membros.453  

 

                                              
451 Ressalte-se que para o direito antitruste comunitário, uma empresa detentora de uma essential 
facility somente terá o dever de ceder acesso aos seus concorrentes se exercer posição dominante ao 
menos em uma “parte substancial” do mercado comunitário (artigo 82, do TCE). Isso significa que a 
definição do mercado relevante, no contexto europeu, deve levar em consideração as características 
peculiares daquele mercado comum. Sobre o tema, ver: JOHN TEMPLE LANG. Defining legitimate 
competition…, cit., tópico III, letra A. Para esse autor, esse tema terá maior relevância quando a 
empresa em situação dominante for detentora de um porto ou aeroporto.  
452 Nesse sentido, o documento elaborado em 1996 pela Organisation for Economic Co-Operation and 
Development – OECD indica que “The principles concerning duties to supply and to grant access to 
essential facilities have involved mainly from Article 86 [atualmente artigo 82] cases involving an 
abuse of a dominant position, but also from Articles 85 [atualmente artigo 81] and 90 [atualmente 
artigo 86] cases as these also implement the fundamental objective of Article 3(f) [atualmente artigo 
3º, item 1, letra g,] of the EC Treaty, to ensure that competition in the common market is not distorted. 
Accordingly, these principles apply to both State-owned and private enterprises.” (The Essential 
Facilities Concept, cit., p. 93). 
453 SHEEHAN, Eileen. Unilateral Refusals to Deal and the Role of the Essential Facilities Doctrine…, 
cit., p. 71. 
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4.3 Síntese da evolução da doutrina das essential facilities: comparativo entre os 

cenários norte-americano e europeu 

  Segundo JOHN TEMPLE LANG, a doutrina das essential facilities 

tornou-se mais importante no contexto comunitário do que no norte-americano.454  

  Diversos motivos concorrem para justificar essa assertiva. Um deles 

reside no fato de que o mercado comunitário não é (ainda) um mercado 

economicamente integrado no que se refere a vários produtos e serviços. Conserva 

ainda características regionais em muitos setores estratégicos, tais como o de energia e 

o de transportes. Não são raras, portanto, as situações de monopólio e posição 

dominante nesses setores. 

  Depois, as empresas estatais são comuns no cenário europeu. É usual 

observar que essas entidades, por razões marcadamente protecionistas, discriminem a 

concorrência ou mesmo recusem-se a contratar com determinados agentes privados, 

mesmo sem obter com essa atuação nenhum benefício do ponto de vista de eficiência 

econômica.  

  Além disso e como já apontado, na Europa vários setores da economia 

foram liberalizados (desregulados) a partir da década de 1980 por decorrência da 

alteração de paradigma de atuação do Estado e com o auxílio do processo de 

unificação européia. Todo o esforço para a abertura dos mercados seria infrutífero se 

não houvesse uma atuação enérgica dos órgãos comunitários no sentido de evitar que 

empresas (privadas ou estatais) detentoras de posição dominante ou de monopólios 

continuassem exercendo um poder econômico restritivo à concorrência.  

  Ocorre, ainda, que tanto empresas estatais européias como as empresas 

privadas submetidas a uma regulação intensa por parte dos Estados-membros (ditos 

setores regulados), são geralmente detentoras de infra-estruturas essenciais para o 

desenvolvimento das atividades econômicas por parte dos agentes que atuam em 

mercados relacionados (a jusante) com aquele em que se situa a facility. A essential 

                                              
454 Defining legitimate competition..., cit., tópico III.  
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facility doctrine, portanto, representa um instrumento fundamental para viabilizar o 

compartilhamento dessas infra-estruturas.  

  Por fim, a maior importância da doutrina das essential facilities no 

contexto europeu decorre do baixo grau (se comparado com o que se observa nos 

Estados Unidos) de desenvolvimento da regulação das atividades privadas de interesse 

coletivo. Com efeito, na Europa ainda existem muitos monopólios nacionais 

submetidos a uma regulação estatal intensa e, embora muitos desses regimes 

regulatórios estejam sendo eliminados pela atuação dos órgãos comunitários, eles não 

têm sido substituídos por regimes comunitários próprios, especialmente em razão da 

falta de consenso entre os Estados-membros acerca da adoção de medidas específicas 

contra esses monopólios. Assim, havendo uma lacuna na regulação desses setores, o 

direito antitruste (inclusive através da essential facility doctrine) tem sido utilizado 

como instrumento para solução desses impasses – que nos Estados Unidos há muito 

têm sido resolvidos pela legislação específica.  

  Feitos esses comentários, torna-se relevante identificar os pontos que 

diferenciam (ou aproximam) a concepção que se faz da doutrina das essential facilities 

naqueles dois ordenamentos jurídicos.  

  Nesse escopo, o primeiro aspecto diz respeito à concepção que se adota 

sobre o que vem a ser uma essential facility. Parece haver coincidência acerca desse 

tema específico. Em ambos os casos, existirá uma essential facility quando o seu 

acesso for indispensável para a realização da concorrência com o seu detentor (sendo 

que essa concorrência geralmente ocorre no mercado a jusante). Significa que a 

negativa de acesso à facility inviabiliza a atividade do concorrente, impedindo-o de 

ingressar no mercado.455 Os exemplos variam de acordo com a situação concreta, 

sendo certo que a identificação de uma essential facility é factível quando se tratar, por 

exemplo, de terminais ferroviários, portos e aeroportos, redes de transmissão de 

                                              
455 Essa foi a noção adotada tanto pela Comissão das Comunidades Européias no caso Sea Containers 
v. Stena Sealink Line, como pela Corte de Apelação do 7º Circuito, nos Estados Unidos, no caso MCI 
Communications v. AT&T. 
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energia elétrica, gás ou combustíveis líquidos, determinados sistemas informatizados 

(como os sistemas de reserva de passagens aéreas). 

  Variam, por outro lado, as concepções acerca do detentor da facility. No 

caso norte-americano, a essential facility, para ser qualificada como tal, deverá ser 

controlada por um agente em situação de monopólio (e o comportamento desse 

monopolista será abusivo na medida em que afetar substancialmente a concorrência no 

mercado a jusante ao que se localiza a facility). Por outro lado, a concepção na União 

Européia parece ser mais extensiva, na medida em que se reputa suficiente que o 

controlador da essential facility detenha uma posição dominante no mercado.  

  Outros pontos distintivos são relacionados por JOHN TEMPLE 

LANG456 quando desenvolve um contraponto entre as conclusões alcançadas através 

do seu estudo (que enfoca basicamente a introdução da doutrina no Direito 

comunitário) e aquelas obtidas por PHILLIP AREEDA457, um autor que se dedicou à 

investigação crítica da doutrina, tal como desenvolvida e aplicada nos Estados Unidos.  

  Segundo JOHN TEMPLE LANG seria praticamente impossível realizar 

uma tarefa comparativa entre os dois ordenamentos à exaustão, de modo que o cotejo 

entre as conclusões dos dois autores teria como objetivo propiciar uma aproximação 

entre a forma como o tema é tratado nos dois contextos. Abaixo serão traduzidos os 

principais pontos dessa análise.  

  Em princípio, não haveria motivo para estabelecer uma distinção entre os 

dois ordenamentos quanto aos casos de essential facilities detidas por mais de um 

agente (multi-company cases), isto é, os casos que envolvem a atuação conbinada de 

duas ou mais empresas no mesmo mercado.  

  Essa conclusão derivaria da coincidência do entendimento vigente no 

Direito Europeu com aquele externado pelo autor americano, com base no caso 

                                              
456 Defining legitimate competition..., cit., tópico X. 
457 Essential facilities: An epithet en need of limiting principles, cit., p. 841-853. A proposta de 
essential facility doctrine difundida por este autor, assim como a crítica que ele expressa quanto ao uso 
que tem sido feito da doutrina pelas cortes norte-americanas, serão contempladas em capítulos 
específicos desta dissertação. 
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Associated Press v. United States, para resumir o posicionamento das cortes norte-

americanas acerca dos requisitos de aplicação da essential facility doctrine nesse tipo 

de situação (com os termos imprecisos em destaque): “(1) se concorrentes atuando em 

conjunto criarem uma useful facility, (2) que seja essencial para a vitalidade 

competitiva dos seus rivais, (3) e (talvez) essential para a vitalidade competitiva do 

mercado, (4) e o acesso de rivais seja consistente com os legítimos propósitos do 

empreendimento, então (5) os colaboradores devem permitir o acesso dos 

concorrentes em termos relativamente equitativos.”458

  Por outro lado, parece haver uma diferença sensível entre os dois 

ordenamentos no que concerne aos casos de essential facilities detidas por um só 

agente, que dão ensejo a recusas unilaterais de acesso.  

  Como já ficou claro quando da análise do caso norte-americano, as cortes 

daquele país conferem uma aplicação para a doutrina que vai muito além das 

autênticas situações de monopólio. Contudo, parece que o mesmo não ocorre no 

Direito comunitário, onde a aplicação da doutrina não vai tão longe e nem parece se 

encaminhar para isso. 

  Em segundo lugar, parece haver diferença no que diz respeito à 

existência, ou não, de um dever geral de compartilhamento de essential facilities. Para 

AREEDA a Section 2 do Sherman Act não embasa um dever geral desse, de modo que 

o acesso compulsório a uma facility, se existir, deve ser considerado excepcional.459 

Entretanto, não parece que seja esta a interpretação feita pelos órgãos comunitários, eis 

que reconhecem a existência de um dever geral de conceder acesso sempre que a 

recusa do monopolista tenha o condão de afetar negativamente a concorrência. Essa 

diferença, contudo, parece não ter muita importância na prática, já que o dever de 

                                              
458 Do original: “(1) whenever competitors jointly create a useful facility, (2) that is essential to the 
competitive vitality of rivals, (3) and (perhaps) essential to the competitive vitality of the market, (4) 
and admission of rivals is consistent with the legitimate purposes of the venture; then (5) the 
collaborators must admit rivals on relatively equal terms.” (Essential facilities…, cit., p. 841). 
459 Idem, p. 852. 
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conceder acesso, embora excepcional (tal como sugere AREEDA), não é alheio ao 

Direito norte-americano. 

  Em terceiro lugar, o autor americano afirma ainda que uma facility 

controlada por uma empresa será considerada essencial quando, ao mesmo tempo, (i) 

for crítica para a vitalidade competitiva do plaintiff (o novo agente que requer o 

acesso), e (ii) o plaintiff for essencial para a concorrência no mercado.460 No Direito 

comunitário, todavia, não se exige que o novo agente seja essencial para a 

concorrência – embora se obtenha o mesmo resultado afirmando (como se faz no 

Direito comunitário) que o acesso à facility deve ser concedido sempre que os efeitos 

negativos derivados da recusa incidirem sobre os concorrentes em geral (e não 

somente sobre o novo agente em particular) e, que o acesso não deve ser concedido se 

já existir concorrência efetiva no mercado. 

  Outro ponto reside na possibilidade do detentor da facility apresentar 

uma justificativa legítima para a recusa (legitimate business justification), de modo a 

se esquivar da obrigação de conceder o acesso, mesmo que estejam presentes todos os 

demais requisitos exigidos para tanto. Esse aspecto parece coincidir com o 

entendimento corrente no contexto comunitário. Em ambos os ordenamentos admite-se 

a apresentação de uma justificativa que, caso reputada válida, exime o detentor da 

facility da obrigação de compartilhamento. Porém, enquanto nos Estados Unidos basta 

uma legitimate business justification (ou ainda, valid business reason), que certamente 

confere maior margem para o monopolista, na União Européia parece vigorar a 

necessidade de uma justificativa mais objetiva (objective justification) para excluir a 

obrigação de conceder acesso.461

                                              
460 Idem, p. 852. 
461 Nesse sentido aponta o documento produzido pela Organisation for Economic Co-Operation and 
Development – OECD (The Essential Facilities Concept, cit., p. 56), que completa o entendimento 
considerando que, em geral, essa justificativa objetiva “has been interpreted including only technical 
feasibility (such as the lack of unused capacity) or compliance with public interest objectives imposed 
upon the owner of the facility, while commercial reasons, such as efficiency goals, have seldom been 
taken into account and the ‘wish to avoid helping competitors’ has been explicitly excluded as a valid 
motivation (British Midland vs Aer Lingus (OJ 10/4/92, L 96 p. 34)). Finally, a refusal to deal is 
deemed unlawful whenever the defendant cannot prove that such a behaviour benefits consumers of 
the downstream product.” 
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  Por último, importa considerar o que diz AREEDA acerca da intenção do 

detentor da facility quando recusa o acesso a um concorrente. De acordo com aquele 

autor, todo agente econômico que atua com base na racionalidade capitalista pretende 

evitar o auxílio a um concorrente, pois deseja ganhar o mercado, eliminando a 

concorrência e aumentando os seus lucros. A intenção do monopolista, portanto, é 

irrelevante para se identificar uma obrigação de compartilhamento. O mesmo ocorre 

no Direito comunitário, notadamente no dispositivo do artigo 82, do TCE, onde o 

abuso é compreendido objetivamente e a intenção do agente é irrelevante.  
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5 TENTATIVA DE SISTEMATIZAÇÃO DA DOUTRINA DAS ESSENTIAL 

FACILITIES 

 

5.1 Objetivo e relevância da sistematização da doutrina das essential facilities 

  Não há consenso acerca dos termos em que a doutrina deve ser 

concebida, das suas hipóteses de aplicação e seus limites. O entendimento pode variar 

conforme o ordenamento jurídico de que se esteja tratando. As concepções podem ser 

alteradas de acordo com a forma em que se estrutura o mercado ou mesmo a noção que 

se tem acerca do que seja uma facility essencial.462 Uma tentativa de sistematização da 

doutrina, portanto, deve ser tomada com cautela.  

  De outra parte, a sistematização da doutrina, através da identificação dos 

seus requisitos, hipóteses de aplicação e limites, traz consigo a vantagem de facilitar a 

correta aplicação do instituto, no intuito de viabilizar a concorrência, como 

instrumento de promoção dos objetivos de interesse coletivo buscados pelo Estado. 

Por conseguinte, evita a má utilização da doutrina e, até mesmo, a revelação dos casos 

em que a sua aplicação não representa a melhor solução para concretização desses 

objetivos.  

  É com esse intuito que o presente capítulo se desenvolve. 

 

5.2 Requisitos de aplicação da doutrina  

  Os requisitos (ou elementos) básicos de aplicação da doutrina das 

essential facilities foram externados pela primeira vez em 1983 no julgamento do caso 

MCI Communications v. AT&T463 pela Corte de Apelação do 7º Circuito da justiça 

federal norte-americana. Como já apontado, tratou-se do primeiro caso em que a 

doutrina foi expressamente invocada como fundamento de uma decisão naquele país. 

  Na oportunidade, enquanto se discutia uma série de condutas da AT&T 

acusadas de serem atentatórias à Section 1 e Section 2 do Sherman Act, inclusive a 
                                              
462 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT – OECD. The 
Essential Facilities Concept, cit. 
463 Caso 708 F.2d 1081 (7th Cir. 1983). 
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recusa de acesso por parte daquela companhia à MCI, a Corte apontou que a doutrina 

somente poderia ser invocada através da comprovação, pela parte que requer o acesso, 

da presença de quatro requisitos indispensáveis, que traduzem as questões mais 

relevantes acerca do tema: 

a) o controle de uma essential facility por um monopolista; 

b) a inviabilidade prática e/ou econômica para o concorrente duplicar a facility; 

c) a recusa, por parte do monopolista, de ceder o acesso à facility a um 

concorrente; e 

d) a viabilidade de prover o acesso à facility.464 

  Desde então, a fórmula composta por esses quatro elementos passou a 

servir de base para o julgamento de outros casos semelhantes. Justamente porque a 

essential facility doctrine representa uma exceção à regra geral da liberdade de 

contratar, as Cortes norte-americanas passaram a exigir que a obrigação de ceder o 

acesso com base na doutrina fosse antecedida de prova inconteste desses quatro 

fatores, que deveriam ser comprovados por quem demanda o acesso.465  

                                              
464 O texto original da decisão está redigido da seguinte forma: “The case law sets forth four elements 
necessary to establish liability under the essential facilities doctrine: (1) control of an essential facility 
by a monopolist; (2) a competitor’s inability practically or reasonably to duplicate the essential 
facility; (3) the denial of the use of the facility to a competitor; and (4) the feasibility of providing the 
facility.” 
465 ROBERT PITOFSKY chega a afirmar que “This test for antitrust liability has been adopted by 
virtually every court to consider an ‘essential facility’ claim.” (The Essential Facility Doctrine under 
Unites Estates Antitrust Law, cit., p. 6). Em seguida, aponta vários casos em que esse posicionamento 
foi adotado, a saber: Intergraph Corp. v. Intel Corp., 195 F.3d 1346 (Fed. Cir. 1999); Carribbean 
Broad. Sys., Ltd. v. Cable & Wireless PLC, 148 F.3d 1080 (D.C. Cir. 1998); Ideal Dairy Farms, Inc. v. 
John Labatt, Ltd., 90 F.3d 737 (3d Cir. 1996); City of Anaheim v. S. Cal. Edison Co., 955 F.2d 1373 
(9th Cir. 1992); Laurel Sand & Gravel, Inc. v. CSX Transp., Inc., 924 F.2d 539 (4th Cir. 1991); 
Delaware & Hudson Ry. Co. v. Consol. Rail Corp., 902 F.2d 174 (2d Cir. 1990); Advanced Health-
Care Servs., Inc. v. Radford Cmty. Hosp., 910 F.2d 139 (4th Cir. 1990); City of Malden v. Union Elec. 
Co., 887 F.2d 157 (8th Cir. 1989); Ferguson v. Greater Pocatello Chamber of Commerce, Inc., 848 
F.2d 976 (9th Cir. 1988); McKenzie v. Mercy Hosp., 854 F.2d 365 (10th Cir. 1988), overruled on other 
grounds, 117 F.3d 1137 (10th Cir. 1997); Int’l Audiotext Network, Inc. v. American Tel. & Tel. Co., 
893 F. Supp. 1207 (S.D.N.Y. 1994); Servicetrends, Inc. v. Siemens Med. Sys., Inc., 870 F. Supp. 1042 
(N.D. Ga. 1994); Sunshine Cellular v. Vanguard Cellular Systems, Inc., 810 F. Supp. 486 (S.D.N.Y. 
1992); Data General Corp. v. Grumman Sys. Support Corp., 761 F. Supp. 185 (D. Mass. 1991). 
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  Paralelamente, os quatro requisitos foram amplamente debatidos pela 

doutrina, tanto a norte-americana como a comunitária, em um processo que serviu para 

o seu aprimoramento e refinamento.466

  Houve autores, ademais, que sustentaram outras configurações de 

requisitos que, em rigor, acabaram traduzindo os mesmos problemas retratados nos 

quatro requisitos do caso MCI Communications v. AT&T.  

  Assim o fez FEDERICA PARMIGGIANI, mirando o ordenamento 

jurídico italiano, ao afirmar a necessidade da presença de determinadas condições para 

o compartilhamento de infra-estruturas de rede, a saber: a) o acesso à infra-estrutura 

deve ser indispensável para o fornecimento do serviço e a sua duplicação não deve 

constituir uma alternativa racionalmente praticável; b) a infra-estrutura deve possuir 

dimensão suficiente para permitir o acesso de um novo operador; c) o incremento de 

capacidade deve satisfazer os padrões técnicos da infra-estrutura; d) o novo operador 

deve pagar uma compensação adequada ao proprietário da infra-estrutura, 

considerando os custos em que este deverá incorrer para aumentar a capacidade da 

infra-estrutura e para deixá-la acessível.467 Note-se que a autora acrescenta o elemento 

da compensação econômica devida ao detentor da facility. 

                                              
466 Ver: WERDEN, Gregory J. The Law and Economics of the Essential Facility Doctrine, cit., p. 452-
458; PITOFSKY, Robert. The Essential Facility Doctrine under Unites Estates Antitrust Law, cit., p. 
5-8; OECD. The Essential Facilities Concept, cit., p. 88-89; SHEEHAN, Eileen. Unilateral Refusals to 
Deal and the Role of the Essential Facilities Doctrine…, cit., p. 75; SIRAGUSA, Mario; BERETTA, 
Matteo. La dottrina delle essential facilities…, cit., p. 262; GLASL, Daniel. Essential Facilities 
Doctrine in EC Anti-trust Law…, cit., p. 308; FURSE, Mark. The ‘Essential Facilities’ Doctrine in 
Community Law, cit., p. 469. 
467 No texto original, consta o seguinte: “...per essere condivise con altri è tuttavia necessaria la 
presenza di alcune condizioni; a) l’accesso all’infrastruttura deve essere indispensabile per 
l’erogazione del servizio, e la sua duplicazione non deve costituire un’alternativa razionalmente 
praticabile; b) l’infrastruttura deve avere caratteristiche dimensionali tali da poter permettere 
l’accesso di un nuovo operatore; c) l’incremento di capacità deve soddisfare gli standard tecnici 
dell’infrastruttura; d) il novo utilizzatore deve corrispondere un adeguato compenso al proprietario 
dell’infrastruttura stessa, considerando i costi che quest’ultimo dovrà sostenere per aumentare la 
capacità dell’infrastruttura e per renderla accessibile al new comer.” (Il lento processo di 
liberalizzazione della telefonia in Italia. Contrato e Impresa/Europa. Padova: CEDAM, vol. 1. ano IV, 
n. 1, jan./jun. de 1999, p. 362). 
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  No Brasil, os quatro requisitos são examinados por CALIXTO 

SALOMÃO FILHO468, PEDRO DUTRA469, ALEXANDRE DITZEL FARACO470, 

TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR471 e ALEXANDRE SANTOS DE 

ARAGÃO472. 

  Este último, inclusive, na mesma linha de FEDERICA PARMIGGIANI, 

acrescentou um quinto requisito à fórmula extraída do caso MCI Communications v. 

AT&T: o pagamento de um preço justo por parte do terceiro ingressante ao detentor da 

essential facility, como contrapartida pela concessão do acesso.473  

  Contudo, a maior parte da doutrina (tanto nacional como estrangeira) não 

costuma mencionar o preço justo como um requisito de aplicação da essential facility 

doctrine. Reputa-se que o preço justo não consiste propriamente em um requisito de 

aplicação. O preço a ser pago pelo terceiro ingressante será estabelecido somente após 

identificada a hipótese de aplicação da teoria, como condição para que o 

compartilhamento seja realizado (até porque o regime concorrencial que se pretende 

estabelecer o impõe). Trata-se, pois, de um fator essencial a ser obrigatoriamente 

considerado, mas não de um requisito. Por essa razão será tratado no tópico relativo às 

condições do compartilhamento. 

  Em suma, a partir do caso MCI Communications v. AT&T passou-se a 

entender, de forma razoavelmente uniforme, que o acesso à uma essential facility com 

base na respectiva doutrina somente poderia ser concedido na presença daqueles 

quatro elementos.  

  Cabe aqui uma análise pontual acerca de cada um deles (mesmo que com 

algumas adaptações derivadas da doutrina), sem olvidar dos outros fatores a serem 

                                              
468 Regulação e Concorrência..., cit., p. 40; e Regulação da Atividade Econômica..., cit., p. 54.  
469 Desagregação e compartilhamento do uso de rede de telecomunicações, cit., p. 194. 
470 Regulação e Direito Concorrencial..., cit., p. 299. 
471 Lei Geral de Telecomunicações e a Regulação dos Mercados. Revista de Direito da Associação dos 
Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, vol. XI, p. 259-260. 
472 Serviços Públicos e Concorrência, cit., p. 94-99. 
473 Idem. p. 97-99. 
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considerados em cada caso concreto, normalmente ventilados pela doutrina com base 

no regime tradicional do direito antitruste. 

 

5.2.1 O controle de uma essential facility por um monopolista 

  Há duas questões significantes que merecem ser resolvidas relativamente 

a esse primeiro requisito. Por um lado, é preciso identificar se o detentor da facility é 

um monopolista e se faz uso abusivo da sua posição no mercado. Por outro, é 

necessário esclarecer se esse monopolista de fato controla uma essential facility, assim 

qualificada. 

 

5.2.1.1 A situação de monopólio  

  Para o primeiro passo – identificar se o detentor da facility é um 

monopolista (ou detentor de poder de monopólio) e, ainda, se faz uso abusivo da sua 

posição no mercado – parte-se da noção de que o conceito de monopólio é inerente ao 

conceito de essential facility, no sentido de que a existência desta faz pressupor que o 

seu titular detém efetivo poder de monopólio.474

  Um agente econômico pode ser considerado monopolista sempre que 

figurar como o único agente no pólo da oferta em um determinado mercado. Uma 

empresa nesta situação será detentora de um monopólio puro. Em termos muito 

simples, portanto, o monopolista é o agente econômico que atua sozinho no mercado, 

onde exerce pleno controle, sem a interferência de concorrentes.  

  A noção de posição dominante, por sua vez, guarda relação com o fato 

de agente econômico concentrar poder de tal maneira que lhe seja possível atuar de 

forma independente no mercado, com indiferença relativamente à existência ou ao 

comportamento dos demais agentes.  

                                              
474 LIPSKY JR., Abbot B; SIDAK, J. Gregory. Essential facilities, cit., p. 1211. Os autores afirmam 
ainda que “the term ‘facility’ itself connotes an integrated physical structure of large capital asset 
with the degree of cost advantage or unique character that usually confers monopoly power and 
market control by virtue of its superiority for its intended purposes.” (p. 1211).  
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  Contudo, o agente que detém posição dominante não é necessariamente 

um monopolista (nem sempre atua sozinho no mercado, já que a noção de posição 

dominante permite, ao menos em tese, a presença de mais de uma infra-estrutura em 

um mesmo mercado). Logo, uma infra-estrutura controlada por um agente em posição 

dominante não será, necessariamente, uma essential facility. Pode não ser 

indispensável, na medida em que permite a presença de outros agentes no mesmo 

mercado, detentores de infra-estruturas semelhantes e paralelas. 

  Em princípio, portanto, o fato de um agente ser detentor de posição 

dominante não indica, obrigatoriamente, a existência de uma situação propícia para a 

aplicação da essential facility doctrine. A noção de monopólio, ou poder de 

monopólio, parece ser a mais adequada, ao menos em um primeiro momento.  

  Essa linha de raciocínio se encaixa perfeitamente na formulação da 

doutrina tal como oferecida pelo Direito norte-americano – que é diretamente 

vinculada à Section 2 do Sherman Act – e acaba por tornar a sua aplicação restrita 

àquelas situações em que a recusa de acesso visa à monopolização do mercado. 

  Conforme já destacado, há uma diferença fundamental entre a concepção 

norte-americana e aquela que se faz no Direito comunitário, acerca da situação do 

detentor da facility. No caso norte-americano, a essential facility deverá ser controlada 

por um agente em situação de monopólio, enquanto que na União Européia reputa-se 

suficiente que o seu controlador detenha uma posição dominante no mercado. 

  No Direito comunitário, portanto, a doutrina das essential facilities se 

desenvolve em uma perspectiva mais ampla, com base na noção de abuso de posição 

dominante, tal como conferida pelo artigo 82 do TCE. Não se exige, portanto, para 

configuração do abuso, a necessidade de monopolização de um mercado, tal como se 

faz com base na Section 2, do Sherman Act.  
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  Não obstante, o fato é que na maioria dos casos “em que se discute a 

existência de essential facilities será, efetivamente, difícil desvincular a recusa de uma 

tentativa de monopolização.”475

  Indo adiante, convém transcrever o entendimento esposado por 

GREGORY J. WERDEN476 acerca da terminologia utilizada na decisão proferida no 

caso MCI Communications v. AT&T. Segundo esse autor, a Corte do 7º Circuito 

parece ter se valido do termo monopolista no intuito de restringir a aplicação da 

doutrina das essential facilities, bem como para distinguir os casos de recusa unilateral 

de contratar com base nessa teoria, daqueles que envolvem joint ventures facilities, 

tratados com base na bottleneck theory.477 Assim, existiriam fortes razões “para crer 

que a corte valeu-se do termo para abranger o monopólio puro, embora limitado a um 

mercado reduzido”, já que os casos mais relevantes sobre o tema tenderiam a envolver 

alegações de situações de monopólio desse tipo.478

  Todavia, há precedentes afirmando o oposto. Nesse sentido, em texto 

específico sobre o assunto, a Organisation for Economic Co-Operation and 

Development – OECD anota que diversas decisões de cortes norte-americanas 

valeram-se da doutrina para resolver uma ampla categoria de casos, envolvendo tanto 

hipóteses de monopólio puro (que enseja a recusa unilateral de ceder acesso), como 

aqueles casos que envolvem grupos de empresas (oligopólios ou joint ventures) 

detentoras de poder de monopólio em um determinado mercado.479

                                              
475 Afinal, “negativas de acesso incapazes de produzir tal efeito normalmente estarão relacionadas a 
uma justificativa razoável.” (FARACO, Alexandre Ditzel. Regulação e Direito Concorrencial..., cit., 
p. 302). Como exemplo, tem-se a hipótese de “uma empresa que opera exclusivamente um duto para 
transporte de gás, mas que não atua na produção e venda desse produto, nem tem como obter os 
meios para tanto, não estaria tentando monopolizar este segundo mercado quando recusasse 
contratar com determinado produtor.” (Idem, p. 302). 
476 The Law and Economics of the Essential Facility Doctrine, cit., p. 455. 
477 Idem. Sobre a bottleneck theory, ver o item 4.1.3.1, acima. 
478 Do original: “There are reasons, however, to believe that the court intended the term to embrace 
pure monopoly, albeit confined to a narrow market.” (Idem). 
479 “In the US, state and federal courts (but neither the FTC nor the Supreme Court) have resorted to 
the essential facility doctrine in order to tackle a wide class of cases involving refusals to deal by 
monopolists (unilateral refusals) and groups of firms with monopoly power (concerted refusals) as 



ALEXANDRE WAGNER NESTER 199

  De fato, embora o caso United States v. Terminal Railroad Association480 

tenha envolvido uma combinação formalizada entre diversas empresas detentoras da 

essential facility em questão (terminais ferroviários organizados como um sistema 

unitário), ao longo dos anos a doutrina acabou sendo aplicada pelas cortes norte-

americanas em ambas as situações, com fulcro na Section 1 ou na Section 2, do 

Sherman Act, conforme a hipótese concreta. Dentre os precedentes mais 

representativos, que envolveram apenas um agente controlador de uma essential 

facility, pode-se citar os casos United States v. Griffith481 e Otter Tail Power Co. v. 

United States482. 

  PHILLIP AREEDA, analisando o cenário norte-americano, retrata essa 

situação fazendo referência tanto aos casos de combinação entre empresas que atuam 

em um mesmo mercado (multiform combinations) como aos de conduta praticada por 

uma única empresa monopolista (single firm conduct).483

  Em última análise, o que se reputa relevante é que a aplicação da 

doutrina das essential facilities pressupõe a existência de uma situação de monopólio – 

que poderá abranger tanto as situações de monopólio puro, detido por um só agente 

econômico, como aqueles arranjos entre empresas que, conjuntamente, exercem 

efetivo poder de monopólio em um determinado mercado484 – ou, ainda, a existência 

de uma situação de concentração de poder econômico a tal ponto que, apesar de não 

caracterizar propriamente uma situação de monopólio, possa inviabilizar a atividade de 

um potencial concorrente. 

                                                                                                                                             
well as by monopolists not competing downstream with the firm that was denied access to the facility 
(arbitrary refusals).” (OECD. The Essential Facilities Concept, cit. p. 56). 
480 Caso 224 US 383, 397 (1912). 
481 Caso 334 US 100 (1948). 
482 Caso 410 US 366 (1973). 
483 Essential facilities: An epithet in need of limiting principles, cit., p. 842-845. 
484 Não se ignora, todavia, que o monopólio puro enseja problemas diferentes daqueles decorrentes de 
recusas de contratar combinadas entre um determinado grupo de empresas detentor de grande poder 
econômico no mercado. 
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  Seja como for, o fato é que o monopolista somente será identificado, para 

os fins propostos neste trabalho, quando detiver efetivo controle sobre um 

determinado mercado relevante, dentro do qual se insere a essential facility. Não basta 

que o sujeito tenha sido declarado detentor de uma situação de monopólio ou de 

posição dominante, sendo indispensável averiguar, de fato, se ele detém efetivo poder 

econômico485, capaz de influenciar o mercado a ponto de impedir a entrada de um 

concorrente, criando uma barreira ao estabelecimento da concorrência. 

 

5.2.1.2 Abuso de poder econômico por parte do monopolista 

  Mas a aplicação da doutrina exige mais. Pressupõe a ocorrência de abuso 

do poder detido pelo monopolista.486 Afinal, conforme já apontado, a mera existência 

de poder econômico não basta, sendo necessário que esse poder seja exercido de forma 

exorbitante pelo seu detentor, limitando ou inviabilizando a concorrência.  

  Parte-se da idéia de que a mera existência do monopólio sobre uma 

essential facility não é, em princípio e por si só, ilegal. Isso vale tanto para o Direito 

norte-americano como para o Direito comunitário: assim como o Section 2 do 

Sherman Act, o artigo 86, do TCE, não veda que um agente detenha poder de 

monopólio, mas que o exerça de forma abusiva, no intuito de prejudicar ou eliminar a 

concorrência no mercado.  

  Conforme já apontado anteriormente, há um julgamento relevante da 

Suprema Corte norte-americana sobre esse tema, em que se definiu qual espécie de 

                                              
485 Nesse sentido, PHILLIP AREEDA anota que “by ‘monopolist’ we do not mean that the defendant 
is sole controller of the alleged essential facility. Rather, the alleged facility must be shown to 
dominate a properly defined relevant market. If the defendant is not an actual or potential monopolist 
of a realistically defined market, then it does not posses power over market output or price, and 
forcing access to its facility would not reduce actual or potential monopoly power that does not exist.” 
(Antitrust law - an analysis of antitrust principles and their application. Vol. IIIA. Boston/New 
York/Toronto/London: Little Brown and Co., 1996, p. 208; apud SIRAGUSA, Mario; BERETTA, 
Matteo. La dottrina delle essential facilities…, cit., p. 320). 
486 Nesse ponto vale o princípio geral declarado pela Suprema Corte do Estados Unidos no julgamento 
do caso United States v. Griffith, de acordo com o qual “the use of monopoly power, however lawfully 
acquired, to foreclose competition, to gain a competitive advantage, or to destroy a competitor, is 
unlawful.” (Caso 334 US 100 (1948)). Ver também o caso Berkey Photo v. Eastman Kodak Co. (603 
F.2d. 263, 276 (2d Cir. 1979) cert. denied 444 US 1093 (1980)).  
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poder de monopólio estaria a ofender a Section 2 do Sherman Act. Trata-se da decisão 

proferida no caso United States v. Grinnell Corp.487, pela qual se reputou necessária a 

presença de dois elementos para caracterizar esse tipo de ofensa: (i) a posse de poder 

de monopólio no mercado relevante; e (ii) a aquisição ou manutenção obstinada 

(wilfull) desse poder, sem que isso se confunda com crescimento derivado de uma 

prática empresarial legítima (produtos superiores, perspicácia negocial ou historic 

accident).488

  Assim também entende PHILLIP AREEDA489, quando afirma ser 

perfeitamente claro que o conceito de monopolização exige, para sua configuração, 

alguma parcela de incorreção. Deve haver monopólio somado com alguma incorreção 

na sua aquisição ou conservação – que se identifica com o abuso do poder de 

monopólio, que é contrário ao Direito. 

  Afinal, como previne ALEXANDRE DITZEL FARACO, “o recurso à 

doutrina das essential facilities não significa abandonar a análise usual feita no 

âmbito do direito concorrencial no tocante à identificação do poder econômico e de 

seu abuso. Sua especial relevância está na sistematização dos elementos que permitem 

concluir em que circunstâncias uma recusa apresentará um inquestionável caráter 

abusivo.”490

  A noção de essential facility, portanto, impõe que a situação de 

monopólio seja contrária à lei. Como visto, tanto o Shermann Act como o TCE contêm 

uma sistemática semelhante491 a respeito do tema. Ambos condenam o abuso de poder 

                                              
487 Caso 384 US 563 (1966); citado por EILEEN SHEEHAN (Unilateral Refusals to Deal and the Role 
of the Essential Facilities Doctrine…, cit., p. 80). 
488 Não se olvide, porém, que essa distinção raras vezes é fácil de se fazer. Assim como é difícil 
identificar se um monopólio adquirido legitimamente não está sendo utilizado indevidamente para 
restringir a concorrência (SHEEHAN, Eileen. Unilateral Refusals to Deal and the Role of the Essential 
Facilities Doctrine…, cit., p. 80). 
489 Essential facilities…, cit., p.846. 
490 Regulação e Direito Concorrencial..., cit., p. 304. 
491 O Artigo 86, do TCE, é mais focado no abuso de uma posição dominante, enquanto a Section 2, do 
Shermann Act, tem mais relação com a maneira pela qual um agente econômico adquire, expande ou 
mantém poder de monopólio (AREEDA, Phillip. Essential facilities: An epithet in the need of limiting 
principles, cit., p. 846-847). 
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econômico e, nesse escopo, dão base para a aplicação da doutrina das essential 

facilities. 

  Indo mais adiante, MARIO SIRAGUSA e MATTEO BERETTA 

demonstram atenção com o aspecto do abuso e ressaltam o perigo da utilização da 

doutrina de forma desviante do processo lógico, próprio da aplicação das situações de 

abuso de posição dominante, que impõe “uma individualização preliminar e 

minuciosa do mercado relevante nas suas dimensões geográfica e do produto, a 

sucessiva verificação da subsistência de uma posição dominante [posição de 

monopólio] nesse mesmo mercado por parte de uma determinada empresa e, enfim, a 

constatação de eventual comportamento abusivo desta.”492

  Nota-se, com isso, a preocupação no sentido de que a doutrina das 

essential facilities não elimine a necessidade de averiguação das situações normais, 

comuns no direito da concorrência, que impõem a adoção de medidas corretivas do 

abuso de posição econômica.  

  Deve-se considerar, em primeiro lugar, o mercado relevante em que se 

insere a essential facility. Dentro deste mercado, cujos limites devem ser devidamente 

definidos na forma exposta por PAULA A. FORGIONI493, é que o detentor da infra-

estrutura exerce o seu poder econômico, inviabilizando a concorrência para o terceiro 

ingressante.  

  Em segundo lugar, é necessário constatar se existe de fato uma situação 

de monopólio dentro desse mercado relevante, que elimine todas as alternativas 

possíveis para o concorrente, de modo que não reste nenhum substituto para a facility. 

  Por fim, a visualização do abuso do poder econômico por parte do 

monopolista também configura requisito indispensável. Esse abuso estará 
                                              
492 Do original: “Il rischio che sembrerebbe essere latente nel riferimento del naturale processo logico 
di applicazione delle disposizioni in tema di abuso di posizione dominante che, come noto, impone 
una preliminare scrupolosa individuazione del mercato rilevante nella sue dimenzioni merceologica e 
geografica, la successiva verifica della sussistenza di uma posizione dominante nello stesso da parte 
di uma data impresa e, infine, la constatazione dell’eventuale comportamento abusivo di questa.” (La 
dottrina delle essential facilities..., cit., p. 319). 
493 Com base nos aspectos complementares e indissociáveis do mercado relevante geográfico e 
mercado relevante material (mercado do produto) – Os Fundamentos do Antitruste, cit., p. 201-216. 
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caracterizado sempre que houver uma recusa injustificada494 de concessão de acesso a 

uma falicity qualificada como essencial. 

  O que se propugna, em suma, é que a caracterização de um monopolista 

para os fins de aplicação da doutrina das essential facilities não escapa a uma análise 

feita com base nos princípios tradicionais de direito da concorrência.495 Um agente 

será considerado monopolista, para tal fim, sempre que detiver poder de monopólio e 

fizer uso abusivo do mesmo – o que ocorrerá sempre que houver recusa injustificada496 

em ceder acesso a uma essential facility, assim qualificada. 

 

5.2.1.3 Monopólio no mesmo mercado ou em mercados verticalmente 

relacionados 

  É necessário também considerar que o monopolista pode exercer seu 

poder de monopólio no mesmo mercado em que o ingressante pretende atuar, mas 

também pode exercê-lo em um mercado adjacente (a montante).  

  A primeira hipótese geralmente coincide com as essential facilities que 

dão base para a prestação dos serviços públicos no modelo tradicional, sobre os quais 

se pretende implementar a concorrência quando isso se mostrar viável e mais eficiente, 

através do afastamento da noção paradigmática de monopólio natural.497  

  Conforme ressalta FEDERICA PARMIGGIANI, o problema do 

compartilhamento das infra-estruturas se apresenta no momento em que as respectivas 

atividades, desenvolvidas por um monopolista, são liberalizadas à iniciativa privada. A 

posição de superioridade usufruída pelo antigo monopolista não deriva de méritos 

                                              
494 Sobre as possibilidades de recusa justificável, ver capítulo 5.3, adiante. 
495 Nesse sentido, ALEXANDRE DITZEL FARACO anota que “A consideração desses elementos 
[relacionados no caso MCI Communications v. AT&T] não implica dispensar uma análise em linha 
com aquela usualmente verificada na aplicação do direito concorrencial, não sendo afastada a 
necessidade de efetivamente avaliar-se a existência, ou não, de poder econômico e de seu abuso. (...) 
A identificação de um monopolista só é possível a partir da delimitação do mercado relevante no qual 
aquele atua.” (Regulação e Direito Concorrencial..., cit., p. 299). 
496 A noção de “recusa injustificada” será objeto de análise mais detalhada no item 5.3, adiante. 
497 Sobre o tema: FARACO, Alexandre Ditzel. Regulação e Direito Concorrencial..., cit., p. 53.  
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próprios, mas sim do fato de ter estado alheio (geralmente por determinação legal) ao 

regime de concorrência.498  

  No segundo caso, se estará diante da hipótese de mercados verticalmente 

relacionados, em que a concorrência no mercado a jusante depende completamente da 

disponibilização da essential facility detida por um agente econômico no mercado a 

montante.  

  ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO exemplifica essa situação, após 

afirmar que a aplicação da doutrina normalmente “se dá em relação a uma empresa 

que domina uma instalação no mercado a montante (upstream) – na maioria das vezes 

uma rede –, mas que também participa direta ou indiretamente do mercado a jusante 

(downstream), no qual a referida instalação [a essential facility] é condição sine qua 

non para a participação (ex.: nenhuma empresa conseguirá prestar serviços de 

telefonia celular [downstream] se os seus clientes não puderem acessar a rede da 

telefonia fixa [upstream]).”499

  O fato é que não se exige que o ingressante demonstre que a recusa de 

acesso por parte do monopolista diga respeito à uma essential facility unicamente 

localizada somente no mercado a montante.  

  Não se nega que a doutrina das essential facilities tenha surgido nos 

Estados Unidos para atender casos de mercados verticalmente relacionados.500 

Contudo, diversas outras decisões se valeram da doutrina para dar conta dos casos 

                                              

500 E essa era a situação tanto no caso United States v. Terminal Railroad Association (Caso 224 US 
383, 397 (1912)). Não obstante, há quem afirme o contrário, com base em uma reiterpretação dos fatos 
daquele caso, para concluir que se tratava de um monopólio horizontal, que não admitia a aplicação do 
direito antitruste com base em prejuízos decorrentes de concentração vertical (REIFFEN, David; 
KLEIT, Andrew. Terminal Railroad Revisited: Foreclosure of an Essential Facility or Simple 
Horizontal Monopoly. The Journal of Law and Economics.Vol. 33, 1990; apud LIPSKY JR., Abbot B; 
SIDAK, J. Gregory. Essential facilities, cit., p. 1189). 

498 Il lento processo di liberalizzazione della telefonia in Itália, cit., p. 363. Para essa autora, “Il ricorso 
ai principi ispiratori della dottrina delle essential facilities permette, dunque, di rendere effetivamente 
accessibile una risorsa a chi, sulla base di legittime motivazioni, ne faccia richiesta, favorendo una 
reale apertura dei mercati.” (Idem, p. 363). 
499 Serviços Públicos e Concorrência, cit., p. 94. 
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mais variados, que envolvem também a concorrência no mesmo mercado em que atua 

o detentor da facility.  

  Como anuncia ROBERT PITOFSKY, é suficiente que o ingressante 

comprove que é um concorrente do monopolista (ou um potencial concorrente), já que 

a instauração da concorrência depende do acesso à facility, seja no mesmo mercado, 

seja em um mercado verticalmente relacionado.501

  Essa situação é retratada também por PHILLIP AREEDA e HERBERT 

HOVENKAMP, ao observarem que “Uma recusa arbitrária de negociar [externada] 

por um monopolista não pode ser ilícita a menos que estenda, preserve, crie, ou tente 

criar um significante poder de mercado em algum mercado, o qual poderia ser tanto o 

mercado primário no qual a empresa monopolista atua ou um mercado verticalmente 

relacionado ou mesmo colateral.”502_503

  Observe-se, enfim, que nos casos de mercados verticalmente 

relacionados não será necessária a configuração de um monopólio no mercado 

adjacente, em que o terceiro pretende ingressar, mas somente no mercado em que o 

monopolista efetivamente atua, isto é, onde se localiza a essential facility.504

                                              
501 Segundo o autor, “The principle, however, is that United States courts are simply not concerned 
with a demonstartion that the ‘essential facility’ relates to a distinct product market. The courts 
require only that plaintiff prove that the facility is indispensable for competition in a relevant market, 
is controlled by a monopolist who could practically male access available, and is not capable of 
duplication.” (The Essential Facility Doctrine under United States Antitrust Law, cit., p. 23). 
502 Do original: “An arbitrary refusal to deal by a monopolist cannot be unlawful unless it extends, 
preserves, creates, or threatens to create a significant market power in some market, which could be 
either the primary market in which the monopoly firm sells or a vertically related or even collateral 
market.” (Antitrust law: an analysis of antitrust principles and their application. Vol. IIIA. Boston/New 
York/Toronto/London: Little Brown and Co., 1996, p. 167; apud FARACO, Alexandre Ditzel. 
Regulação e Direito Concorrencial..., cit., p. 297). 
503 Em sentido contrário, GREGORY J. WERDEN aduz que pelo fato da essential facility ser estrutura 
(structure) e monopólio natural, ficaria complicado compreender como esse monopólio poderia, ele 
mesmo, ser deliberadamente adquirido ou mantido, razão pela qual a monopolização ilícita deve se 
verificar somente em um mercado verticalmente relacionado ao da essential facility (The Law and 
Economics of the Essential Facility Doctrine, cit., p. 458). Segundo o autor, o concorrente mencionado 
no caso MCI Communications v. AT&T “could not be in the market occupied by the essential facility; 
rather, the competitor must occupy an upstream or downstream market in which the controller of the 
essential facility also operates.” (Idem, p. 459). 
504 TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR observa que “Não é preciso que o fornecedor possa ou 
queira tornar-se um monopolista ou conquistar posição dominante no mercado adjacente. Basta que 
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5.2.1.4 A presença de uma essential facility 

  A segunda questão relevante no que tange ao primeiro requisito de 

aplicação da doutrina está em definir o que vem a ser uma essential facility para esse 

fim.  

  Note-se, desde logo, a dificuldade de se apresentar uma definição 

genérica para a expressão, já que a perfeita identificação de uma essential facility 

somente pode ser realizada no exame casuístico. É o que anuncia MARIA MANUEL 

LEITÃO MARQUES ao ponderar que “o facto de a própria definição do que constitui 

uma infra-estrutura ou recurso essencial apenas poder ser realizada caso a caso 

dificulta a construção de um conceito geral.”505

  Mas essa dificuldade não impede que sejam anotadas algumas 

características gerais que poderão auxiliar na compreensão da noção de essential 

facility e na identificação da sua existência em cada situação concreta. 

 

5.2.1.4.1 Tradução dos vocábulos 

  A tradução do termo essential não apresenta maiores dificuldades.506 Já 

desvendar o que efetivamente caracteriza a essencialidade de uma determinada facility, 

é outra história. Essa tarefa será desempenhada adiante. 

  A tradução do termo facility para a língua portuguesa, por outro lado, 

apresenta maior complicação. Impõe o esclarecimento de algumas questões, sob pena 

de distorção na compreensão do instituto. 

                                                                                                                                             
consiga, nesse mercado, uma posição de vantagem (resultante, na verdade, de sua posição 
monopolista ou dominante no primeiro mercado).” (Lei Geral de Telecomunicações e a Regulação dos 
Mercados, cit, p. 259). 
505 MARQUES, Maria Manuel Leitão. O Acesso aos Mercados não Regulados e o Direito da 
Concorrência, cit., p. 312. 
506 Em português: essencial, indispensável, imprescindível (Collins GEM Dictionary: Inglês – 
Português, Português – Inglês. London and Glasgow: William Collins, 1986). 
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  Os autores brasileiros que trataram especificamente do tema buscaram 

traduções que abrangessem a idéia de facility como algo passível de dominação por 

um só agente econômico e, por conseguinte, suscetível de compartilhamento.  

  Nesse intento, TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR507 utiliza o termo 

insumo. De fato, esse termo indica cada um dos elementos necessários à atividade 

econômica produtiva, tais como capital, trabalho, equipamentos, matéria-prima etc. 

Assim, não se nega que uma facility possa ser um insumo, mas outros elementos 

também podem sê-lo. Contudo, para dar cabo à linha de raciocínio aqui iniciada, 

prefere-se afastar esse vocábulo dada a sua amplitude. 

  CALIXTO SALOMÃO FILHO ou faz uso da expressão em inglês, ou a 

traduz para o termo genérico bem, ressalvando, com propriedade, que geralmente esse 

bem coincide com uma rede.508 Mas ao vocábulo bem, dada a sua generalidade, apõe-

se a mesma ressalva do termo insumo. 

  CARLOS ARI SUDFELD e JACINTHO ARRUDA CÂMARA509, assim 

como ALEXANDRE DITZEL FARACO, utilizam tanto o termo bem, como 

insumo510. Este último também fala em rede, enfatizando que “a caracterização de 

essential facilities estará normalmente relacionada à existência de redes.”511

  Já ANA MARIA DE OLIVEIRA NUSDEO menciona que o conceito de 

essential facility foi desenvolvido pela doutrina antitruste norte-americana para as 

hipóteses das indústrias reguladas em que ocorre o controle, por um monopolista, de 

determinado equipamento ou sistema essencial para o desenvolvimento de uma 

atividade econômica.512

                                              
507 Lei Geral de Telecomunicações e a Regulação dos Mercados, cit., p. 259, 
508 Regulação da Atividade Econômica..., cit., p. 54. 
509 A Regulação e as Listas Telefônicas. Revista de Direito Público da Economia. Belo Horizonte: 
Fórum, n. 1, jan./fev./mar. de 2003, p. 53. 
510 Regulação e Direito Concorrencial..., cit., p. 296-300. 
511 Idem, p. 298. 
512 NUSDEO. Ana Maria de Oliveira. A Regulação e o Direito da Concorrência: Agências 
Reguladoras e Concorrência, cit., p. 171. 
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  PEDRO DUTRA, por sua vez, preferiu o termo instalações quando 

trabalhou o tema da desagregação e compartilhamento das redes de 

telecomunicações.513 Da mesma forma, ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO.514  

  Os dicionários de língua geralmente traduzem a expressão no plural, 

tomando-a por instalações.515 Assim, uma facility compreenderia um conjunto de 

equipamentos, máquinas e/ou construções, inclusive serviços, que, unidos de forma a 

compor uma instalação, destinam-se à execução de uma tarefa específica.516

  Mas mesmo o termo instalações é reputado insuficiente, pois não agrega 

um fator relevante para que aquele conjunto possa desempenhar a tarefa a que se 

predispõe, qual seja, o fator organização. Sistema, nesse aspecto, afigurar-se-ia mais 

adequado. 

  Contudo, há ainda um outro vocábulo capaz de englobar também o fator 

organização ao conceito de facility, qual seja: infra-estrutura.517  

  Entende-se que esse termo518 também agrega o fator utilidade, no sentido 

de que uma infra-estrutura se presta para a execução de determinada atividade 

econômica.  

  Não se nega que infra-estrutura, nesse sentido, equivale ao conceito de 

estabelecimento empresarial, na sua acepção jurídica: “... o conjunto de bens que o 

                                              
513 DUTRA, Pedro. Desagregação e compartilhamento do uso de rede de telecomunicações, cit., p. 
181. 
514 ARAGÃO, Alexandre Santos. Serviços Públicos e Concorrência, cit., p. 91. 
515 Cofira-se: Collins GEM Dictionary: Inglês – Português, Português – Inglês. London and Glasgow: 
William Collins, 1986; ou ainda: MELLO, Maria Chaves de. Dicionário Jurídico: Português – Inglês, 
Inglês – Português. 7. ed. Rio de Janeiro: Elfos, 1998. 
516 Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 6. ed. Oxford: Oxford University Press, 2000, p. 471. 
517 GASPAR ARIÑO ORTIZ, cita a definição conferida pelo Diccionario de la Real Academia: 
“conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de 
una organización cualquiera.” (Principios de Derecho Público Económico…, cit., p. 682). 
518 Que é utilizado por MARIA MANUEL LEITÃO MARQUES: O Acesso aos Mercados não 
Regulados e o Direito da Concorrência, cit., p. 312; Regulação Sectorial e Concorrência, cit., p. 190; e 
O Ano da Concorrênica. In: A Mão Visível: mercado e regulação, cit., p. 215. 
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empresário reúne para exploração de sua atividade econômica. Compreende os bens 

indispensáveis ou úteis ao desenvolvimento da empresa (...).”519

  Logo, toma-se a infra-estrutura como um conjunto organizado de bens 

(que podem ser equipamentos, máquinas, prédios, construções e inclusive serviços) 

que possui uma utilidade específica, isto é, serve de base para a execução de uma 

determinada atividade econômica. Em certas circunstâncias, quando a natureza da 

atividade o exigir, a infra-estrutura poderá ser composta em forma de rede. 

  Reputa-se, enfim, ser esse o vocábulo capaz de traduzir com maior 

precisão o conceito que dá base à doutrina das essential facilities, ao menos para os 

fins do presente trabalho. 

 

5.2.1.4.2 O termo utilizado na doutrina estrangeira 

  A doutrina alienígena – tanto norte-americana como européia – tem 

dedicado poucas linhas para enunciar o exato significado do termo facility.  

  Por certo, o termo satisfaz aos países de língua inglesa. Mas parece que o 

termo se adapta também às aspirações dos demais países europeus. Geralmente, 

portanto, os esforços da doutrina estrangeira são engendrados para definir quais os 

elementos que identificam uma essential facility para fins de aplicação da teoria.  

  Note-se que todos os documentos oficiais produzidos no âmbito da 

União Européia que utilizam a expressão traduzem-na (quando o fazem) por infra-

estrutura ou rede (de infra-estrutura). Ao menos não se teve notícia de algum que 

fugisse à regra. 

  Há quem utilize, contudo, o termo input520 para se referir à facility que 

deverá ser objeto do compartilhamento. Fazem-no, por exemplo, HERBERT 

                                              
519 ULHOA COELHO, Fábio. Curso de Direito Comercial. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, Vol. 1, p. 
96. RUBENS REQUIÃO também se ocupa de elucidar o conceito, denominando-o de estabelecimento 
comercial (ou fundo de comércio) e chamando a atenção para a presença tanto de bens corpóreos 
(mercadorias, instalações, máquinas e utensílios) como de bens incorpóreos (contratos, ponto 
comercial, créditos e dívidas) (Curso de Direito Comercial. 25. ed. São Paulo: Saraiva, vol. 1, 2003, p. 
270 e 282-288). 
520 Em português: insumo, entrada, investimento (Collins GEM Dictionary: Inglês – Português, 
Português – Inglês. London and Glasgow: William Collins, 1986). 
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HOVENKAMP521 e EILEEN SHEEHAN.522 Já FEDERICA PARMIGGIANI utiliza a 

expressão risorse.523 Contudo, vale aqui a mesma crítica já feita para a utilização da 

palavra insumo: significa cada um dos elementos de uma atividade econômica. 

  Mantém-se, pois, a expressão infra-estrutura como sendo a mais 

adequada para refletir o termo oriundo da língua inglesa. 

 

5.2.1.4.3 Infra-estruturas, obras e redes 

  Importa destacar que infra-estrutura não se confunde com obra pública. 

A distinção é bem explicada por GASPAR ARIÑO ORTIZ, quando afirma que “o que 

diferencia o velho conceito de obra pública e do moderno conceito de infra-estrutura 

é a possibilidade de que neste último se integrem elementos não tangíveis (serviços) e, 

sobretudo, seu conteúdo finalista no sentido de que engloba todo o indispensável para 

que funcione uma organização”.524

  A noção de infra-estrutura, de acordo com essa concepção (que, repita-

se, coincide com a acepção jurídica de estabelecimento empresarial), significa algo 

mais do que um bem tangível (uma construção, uma instalação, ou um equipamento). 

Admite que sejam agregados bens materiais e imateriais, que, estruturados de forma 

organizada, servem de suporte para o desempenho de uma determinada atividade.  

  Depois, há que se considerar a interdependência entre os conceitos de 

infra-estrutura e de rede.  

                                              
521 Federal antitrust policy – The law of competition and its practice. St. Paul: West Publishing, 1994, 
p. 274. 
522 Unilateral Refusals to Deal and the Role of the Essential Facilities Doctrine…, cit., p. 67. Esse 
autor também utiliza o vocábulo asset (p. 74). 
523 Em português: recurso, meio (Michaelis: pequeno dicionário italiano-português, português-italiano. 
São Paulo: Melhoramentos, 1993). 
524 Principios de Derecho Público Económico…, cit., p. 682. Tradução livre do texto original: “Lo que 
diferencia el viejo concepto de obra pública del más moderno de infraestructura es la posibilidad de 
que en este último se integran elementos no tangibles (servicios) y, sobre todo, su contenido finalista 
en el sentido de que engloba todo lo indispensable para que funcione una organización”. 
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  Uma rede, em sentido amplo, pode ser definida como um sistema 

composto por diferentes elementos interligados entre si.525 Em um sentido mais estrito 

(e mais adequado para os fins do presente trabalho), uma rede pode agregar outros 

elementos caracterizadores, capazes de qualificarem a rede como uma infra-estrutura 

capaz de servir de base para a prestação de determinados serviços essenciais à 

coletividade, tais como o abastecimento de água, energia, transportes, comunicações 

etc.  

  Assim, é possível caracterizar uma rede de infra-estrutura (ou uma infra-

estrutura organizada em rede), como um conjunto de “instalações de valor estratégico, 

ramificadas pelo território e com conexão física entre seus extremos, caracterizadas 

por sua configuração unitária ao estarem entrelaçadas, sua capacidade limitada e sua 

duplicação anti-econômica devido aos seus altos custos de implantação, pelo que 

constituem condutores de passagem obrigatória para participar em um determinado 

mercado de interesse geral.”526  

  Nesse passo, reputa-se que idéia de rede é consubstancial ao conceito de 

infra-estrutura, a ponto de se poder afirmar que, em geral, uma infra-estrutura ou 

constitui (está configurada como) uma rede ou está ligada a uma rede, ainda que não 

                                              
525 “Una red se puede definir como un sistema o ‘grupos de dos o más componentes que funcionan 
conjuntamente con un interface’ [Katz y Shapiro (1994)]. Su característica principal es que cuanto 
mayor sea la red, mayor es la utilidad para los consumidores del servicio que se suministra por medio 
de esa red.” (LASHERAS. Miguel Ángel. La regulación económica de los servicios públicos. 
Barcelona: Editorial Ariel, 1999, p. 23). 
526 O conceito é dado por RAFAEL CABALLERO SÁNCHEZ (Infraestructuras en red y 
liberalización de servicios públicos. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 2003, p. 
151). No original: “El concepto estricto de infraestrutturas em red puede formularse como 
instalaciones de valor estratégico, ramificadas por el territorio y con conexión física entre sus 
extremos, caracterizadas por su configuración initaria al estar entrelazadas, su capacidad limitada y su 
duplicación antieconómica debido a sus altos costes de implantación, por todo lo cual constituyen 
conductos de paso obligado para participar en un determinado mercado de interés gerenal.” Na 
seqüência (p. 151-156), o autor trata individualmente cada um dos dados distintivos da definição das 
redes de infra-estruturas, a saber: o fato de implicarem custos econômicos muito elevados, o fato de 
agregarem construções de valor estratégico que servem ao interesse geral, o seu caráter ramificado 
(capilar) ao longo de um dado território, o que proporciona uma conexão física entre os extremos, bem 
como o seu duplo caráter unitário (ou ao menos unificado), qualificado pela sua capacidade limitada e 
inviabilidade econômica de sua duplicação. 
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seja correto afirmar que toda rede constitui uma infra-estrutura.527 O que não implica 

descartar, porém, os casos em que a infra-estrutura existirá independentemente da 

caracterização de uma rede (e.g., um galpão de armazenagem, um estádio de futebol, 

ou o prédio de uma universidade). 

  Uma rede de infra-estrutura pode ser contínua, descontínua ou 

intercambiável (respectivamente: uma estação ferroviária, ligada às demais pelas 

linhas férreas; um aeroporto, ligado aos demais aeroportos pelas vias aéreas528; redes 

de transporte intermodais, que combinam ferrovias com portos, rodovias etc.).  

  E pode, ainda, ser física ou virtual, conforme esteja ou não baseada em 

meios físicos de conexão entre os vários pontos que a compõem (respectivamente: 

rede de distribuição de energia elétrica e rede de telefonia celular). 

  O fato é que existem serviços cuja prestação somente pode ser 

viabilizada por meio de uma determinada infra-estrutura material (ou virtual) disposta 

na forma de rede. Isso ocorre em função da necessidade de aproveitamento, para o 

desenvolvimento dessas atividades, da economia de escala e das externalidades 

positivas derivadas dessa forma de organização.529  

  Contudo, não há como desconsiderar que existem atividades que 

necessitam ser desenvolvidas em economia de escala, mas que, nem por isso, 

caracterizam-se como serviços prestados em rede (e.g. a produção de mercadorias em 

geral), porque a utilidade econômica que se extrai do serviço não decorre propriamente 

da existência da rede (ou da sua prestação através de uma infra-estrutura de rede).  

                                              
527 ORTIZ, Gaspar Ariño. Principios de Derecho Público Económico…, cit., p. 682-683. Para esse 
autor, “la expresión ‘infraestructuras de red’ deviene redundante.” (p. 683).  
528 Isto é, os espaços aéreos delimitados pelas autoridades competentes, pelos quais trafegam as 
aeronaves. 
529 Sobre os serviços de telecomunicações ALEXANDRE DITZEL FARACO explica que a 
externalidade positiva coincide com o fato de que a adesão de cada novo usuário à rede aumenta a 
utilidade econômica do serviço para todos os demais, já que significa ampliação do alcance do serviço 
(Regulação e Direito Concorrencial..., cit., p. 175). Daí porque a “ação reguladora relativa às 
telecomunicações volta-se, marcadamente, para viabilizar o aproveitamento de tais externalidades 
positivas” (p. 175). 
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  Um serviço prestado através de rede difere dos demais na medida em que 

a sua própria utilidade depende da rede através da qual é prestado. O serviço é 

identificado pela rede sobre a qual se desenvolve (e.g. o serviço de telefonia, ou de 

fornecimento de água).  

  Já no segundo caso, não existe essa ligação necessária. O serviço (e.g. o 

conserto de um automóvel) pode até necessitar de uma determinada infra-estrutura 

(uma oficina mecânica, por exemplo), porém não se trata de uma rede de infra-

estrutura e isso em nada altera a natureza do serviço enquanto tal.  

  Assim, “O elemento que possibilita efetivamente qualificar uma rede 

está presente quando a própria característica da atividade econômica considerada é 

determinada a partir da existência de uma conexão entre os agentes envolvidos”. Daí 

porque, “no caso de uma atividade econômica estruturada a partir de uma rede, a 

própria utilidade a ser fruída está relacionada à conexão existente entre os seus 

usuários, ou entre esses e os fornecedores.”530

  Essa noção é facilmente apreensível no setor de telecomunicações, onde 

a utilidade de cada usuário do sistema relaciona-se diretamente com o número de 

usuários conectados: quanto maior esse número, maior a utilidade.  

 

5.2.1.4.4 A essencialidade da facility: o núcleo da definição de essencial facility 

para fins de aplicação da doutrina 

  A essencialidade (ou indispensabilidade) é o aspecto mais relevante para 

a caracterização de uma “essential facility”.  

  A identificação dessa marca característica deve partir das linhas básicas 

definidas nos precedentes judiciais paradigmáticos. Assim, toma-se agora como 

princípio aquilo que foi fixado pela Comissão Européia no caso Sea Containers v. 

Stena Sealink531, com base inclusive nos precedentes do Direito norte-americano: será 

                                              
530 FARACO, Alexandre Ditzel. Regulação e Direito Concorrencial..., cit., p. 173. 
531 Caso 94/19/CE, decidido em 21/12/1993. 
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uma essencial facility a “infra-estrutura sem cujo acesso os concorrentes não poderão 

prestar serviços aos seus clientes”.532

  Esse precedente evidencia que o ponto crucial da noção de essential 

facility reside na indispensabilidade533 da infra-estrutura para o desenvolvimento de 

uma atividade econômica em determinado mercado. Significa que, sem a utilização da 

facility, a atividade não pode nem mesmo ser concebida. Conseqüentemente, a recusa 

de acesso pelo detentor da facility significa uma barreira permanente e intransponível 

para os concorrentes desenvolverem aquela atividade, afastando por completo a 

possibilidade de concorrência.534  

                                              
532 Há várias decisões, tanto nos Estados Unidos, como no âmbito da União Européia, que adotam a 
linha de entendimento externada no caso Sea Containers v. Stena Sealink: Hecht v. Pro-Football, Inc., 
570 F.2d 982, 992-93 (D.C. Cir. 1977): “To be ‘essential’ a facility need not be indispensable; it is 
sufficient if duplication of the facility would be economically infeasible and if denial of its use inflicts 
a severe handicap on potential market entrants.”; Twin Labs., Inc. v. Weider Health & Fitness, 900 
F.2d 566 (2nd Cir. 1990): “As the word ‘essential’ indicates, a plaintiff must show more than 
inconvenience, or even some economic loss; he must show that an alternative to the facility is not 
feasible.”; Alaska Airlines, Inc. v. United Airlines, Inc., 948 F.2d 536, 542 (9th Cir. 1991): “the 
essential facilities doctrine imposes liability when one firm, which controls an essential facility, denies 
a second firm reasonable access to a product or service that the second firm must obtain in order to 
compete with the first.” City of Anaheim v. Southern California Edison Co., 955 F. 2d 1373 (9th Cir. 
1992): “a facility ‘controlled by a single firm will be considered ‘essential’ only if control of the 
facility carries with it the power to eliminate competition.”; America Online Inc. v. GreatDeals.net 49 
F. Supp. 2d 851, 862 (E.D. Va.1999): “An ‘essential facility’ is one which is not merely helpful but 
vital to the claimant’s competitive viability.”. 
533 Para MARIO SIRAGUSA e MATTEO BERETTA, a identificação dessa indispensabilidade deve 
ser feita sempre com base em critério rigorosamente objetivos (La dottrina delle essential facilities..., 
cit., p. 319, nota 115). Nesse aspecto, os autores reportam-se a JOHN TEMPLE LANG, para quem a 
identificação da indispensabilidade de uma facility depende de se identificar “whether the handicap 
resulting from the denial of access is one that can reasonably be expected to make competitors’ 
activities in the market in question either impossible or permanently, seriously and unavoidably 
uneconomic.” (Defining legitimate competition…, cit., tópico III, letra C).  
534 Daí ser correto afirmar que a determinação do que sejam “essential facilities is a question of 
estimating the extent of the handicap to competitors, and whether it would be permanent or merely 
temporary. There are no specific legal rules to resolve these cases; it requires application of basic 
principles of antitrust economics. The duty to provide access to a facility arises if the effect of the 
refusal to supply on competition is objectively serious enough: if without access there is, in practice, 
an insuperable barrier to entry for competitors of the dominant company, or if without access 
competitors would be subject to a serious, permanent and inescapable competitive handicap which 
would make their activities uneconomic. Hence, access to a facility is essential when refusal to supply 
would exclude all or most competitors from the market.” (OECD. The Essential Facilities Concept, 
cit., p. 94). 
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  Note-se que a indispensabilidade vai além de uma mera utilidade. Para a 

caracterização de uma “infra-estrutura essencial”, não basta a verificação apenas de 

uma vantagem para o agente que pretende obter o acesso. A constatação de uma 

situação apenas mais benéfica em razão da utilização da infra-estrutura não é 

suficiente. É fundamental que a facility seja vital para o desenvolvimento da atividade 

em questão: sem o acesso à facility, a atividade fica inviável.  

  ALEXANDRE DITZEL FARACO sintetiza essa idéia ao considerar que 

a existência de uma essential facility não está associada à presença de “qualquer tipo 

de bem cujo uso facilitaria a entrada de um agente em determinado mercado ou lhe 

garantiria uma maior competitividade, mas apenas verificar-se-á quando tal entrada 

fosse inconcebível sem o acesso àquele, na medida em que sua duplicação mostre-se 

inviável e não existam outras alternativas disponíveis.”535

  Com vista para o Direito comunitário, DANIEL GLASL sugere critérios 

semelhantes para caracterizar uma essential facility:536  

a) a facility deve consistir em uma infra-estrutura (ou infra-estrutura combinada 

com serviços), constituída de bens tangíveis ou intangíveis; 

b) deve ser praticamente ou razoavelmente impossível para novos concorrentes 

duplicar a facility; 

c) a facility deve ser considerada essencial, no sentido de ser indispensável para o 

desenvolvimento da atividade de que se trate. 

                                              
535 Regulação e Direito Concorrencial..., cit., p. 305. Por conseguinte, “a constatação de entradas em 
um mercado sem a utilização de determinado elemento de rede ou por meio da instalação de um novo, 
dispensando o acesso àquele já existente, indica que não se está diante de uma essential facility.” 
(Idem, p. 305).  
536 No original, consta que “…the following characteristic criteria for essential facilities in EC anti-
trust law may be suggested: (1) Facilities consist in infrastructure, or infrastructure combined with 
services related to them, which are of an auxiliary nature to an economic activity in a related but 
separated market. Tangible or intangible goods are unlikely to constitute such facilities. (2) It is 
practically or reasonably impossible for any new competitor to duplicate such facilities. (3) Such 
facilities, access to which is necessary in order to compete, are considered essential facilities.” 
(Essential Facilities Doctrine in EC Anti-trust Law…, cit., p. 308). Mas o autor ressalta que esses 
critérios não passam de guidelines, uma vez que não substituem a análise da situação concreta de cada 
mercado individualmente considerado. 
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  Enfocando mais especificamente o contexto norte-americano, DAVID 

GERBER relaciona quatro características comuns que, segundo ele, encontram-se em 

todas as essential facilities:537

a) a individualidade (uniqueness) da facility: não pode haver outra igual ou 

semelhante, que se preste à mesma finalidade; segundo o autor, implícita à 

noção de uniqueness está a inviabilidade de duplicação; 

b) manutenção da individualidade: no sentido de que, para manter a essencialidade 

da facility, o detentor somente pode ceder o acesso à sua utilização ou a 

produtos não duráveis, mas não uma parte da facility em si, de modo que ela 

permaneça de posse do monopolista538;  

c) centralização da facility nas mãos de um só monopolista: sob pena de não haver 

poder de monopólio539; e 

d) controle funcional: no sentido de que o monopolista deve ser capaz de gerir 

(regulate) o uso da sua facility, de modo a possibilitar o controle de quem a usa. 

  CALIXTO SALOMÃO FILHO, por seu turno, chama atenção para o 

elemento da dependência entre os agentes econômicos envolvidos: relação de 

dependência relativamente ao acesso da facility e impossibilidade para o ingressante 

(que pretende o acesso) de superar essa dependência edificando uma outra facility para 

si. Para esse autor, portanto, “Uma essential facility existe (...) diante de situações de 

dependência de um agente econômico com relação a outro, no qual a oferta de certos 

                                              
537 “All essential facilities share four salient characteristics. First, the facility must be unique. Second, 
it must remain unique while its output is widely distributed. Third, it must be centrally located in the 
path of users’ production. And fourth, it must have the ability to impede or enable the process by wich 
such users do their business.” (Rethinking the Monopolist’s Duty to Deal: A legal and Economic 
Critique of the Doctrine of  “Essential Facilities”. Virginia Law Review, vol. 74, 1988, p. 1072-1074). 
538 E.g., no caso de dutos e pontes, cede-se apenas o direito de passagem; e no caso de periódicos ou 
eletricidade, a natureza não durável do bem em questão basta para preservar a posição única do 
monopolista. 
539 Como já observado no item 5.2.1.1, acima, ao contrário do que assevera o autor norte-americano, 
uma situação de monopólio pode abranger tanto as situações de monopólio puro, detido por um só 
agente econômico, como aqueles arranjos entre empresas que, conjuntamente, exercem efetivo poder 
de monopólio em um determinado mercado. 
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produtos ou serviços não se viabilizaria sem o acesso ou o fornecimento do 

essencial”.540  

  Note-se que a dependência se verifica entre dois agentes individualmente 

considerados. E mais, reflete a ausência objetiva de alternativas razoáveis e suficientes 

para o agente econômico envolvido.  

  A questão é relevante para ressaltar que a noção de essential facility não 

é absoluta, mas relativa, uma vez que extraída da comparação entre dois ou mais 

agentes econômicos em um dado mercado: a relatividade reside justamente no fato de 

que a dependência é identificada a partir da situação específica desses agentes (sem 

considerar os demais agentes). Diferentemente ocorre com a noção de posição 

dominante, a partir da qual se considera a situação de um agente (o dominador) com 

relação a todos os outros agentes do mercado – nesse caso a dependência será 

absoluta, pois se verifica a partir da vinculação de todos os agentes econômicos em um 

determinado mercado.541

  Por fim, convém colacionar o entendimento exposto por HERBERT 

HOVENKAMP, acerca da definição de essential facility. Esse autor aponta três 

categorias do instituto, derivadas do entendimento jurisprudencial, relativas às 

situações em que o detentor da facility tem a possibilidade de atuar no mercado com 

uma vantagem insuperável sobre os potenciais novos entrantes.542

  Em primeiro lugar, o autor coloca que essential facilities existem ou 

naquelas situações de monopólio natural, ou para determinadas atividades que, embora 

realizadas por mais de um sujeito em comum (em regime de joint venture), apresentam 

economias de escala essencialmente elevadas – essa categoria parece abranger a 

                                              
540 Regulação e Concorrência..., cit., p. 40.  
541 Regulação e Concorrência..., cit., p. 40, nota 9. 
542 O texto original contém o seguinte trecho: “Most of the things found by Courts to be essential 
facilities have fallen in on of the three classifications: (1) natural monopoly or joint venture 
arrangements subject to significant economies of scale; (2) structures, plants or other productive 
assets that were created as part of a regulatory regime, whether or not they are properly natural 
monopolies; or (3) structures that are owned by the government and whose creation or maintenance is 
subsidized.” (Federal antitrust policy – the law of competition and its practice, cit., p. 274).  
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maioria das hipóteses concretas. Em segundo lugar, nos casos de infra-estruturas, 

instalações ou outros bens constituídos no âmbito de atividades submetidas a uma 

regulação pública. E por último, nos casos de estruturas de titularidade pública 

subsidiadas, isto é, criadas ou mantidas com financiamento público.543

 

5.2.1.4.5 Ampliação do conceito 

  Como já mencionado, a doutrina das essential facilities foi criada a partir 

de uma situação de monopólio de uma rede de infra-estrutura ferroviária544 e passou a 

ser largamente utilizada em outras situações similares, de infra-estruturas organizadas 

em rede. 

  Houve casos, porém, em que a doutrina foi aplicada para situações 

distintas e peculiares, tais como armazéns, estádios esportivos, estações de esqui, 

sistemas de processamento de notícias e sistemas computadorizados de reservas de 

passagens aéreas. Nesse sentido, portanto, conclui-se que uma essential facility não 

precisa ser uma fábrica ou um conjunto de equipamentos pesados545. A experiência 

demonstrou que o conceito se estendeu inclusive as situações de bens imateriais, que 

sejam objeto de proteção pelo direito de propriedade intelectual. 

  Como visto, nos Estados Unidos, um caso paradigmático nesse campo 

foi o Rural Telephone Service v. Feist Publications (de 1990) que envolveu os direitos 

de propriedade intelectual sobre as informações inseridas em listas telefônicas. Já no 

contexto da União Européia o primeiro caso dessa espécie foi caso Magill (Radio 

Telefis Eireann and Independent Television Publications v. Commission, de 1995) em 

                                              
543 Conforme ressalta CALIXTO SALOMÃO FILHO, acerca dessas três categorias expostas pelo 
autor norte-americano, somente a primeira (relativa aos monopólios naturais) “escapa de uma certa 
convergência com o setores submetidos a privatização no sistema brasileiro.” (Regulação da 
Atividade Econômica..., cit., p. 53, nota 2). 
544 Caso United States v. Terminal Railroad Association (224 US 383, 397 (1912)). 
545 DAVID GERBER. Rethinking the Monopolist’s Duty to Deal…, cit., p. 1072-1074. Já HERBERT 
HOVENKAMP sustenta que “At bottom, an essential facility is nothing more than a relevant market 
for some input that is crucial to the production of some secondary product.” (Federal antitrust policy 
– the law of competition and its practice, cit., p. 274).  
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que se discutiu a obrigação de compartilhamento de direitos intelectuais de 

propriedade.  

  ROBERT PITOFSKY analisou a questão da aplicação da doutrina aos 

bens intangíveis, abrangidos pela propriedade intelectual, tais como bases de dados, 

programas de computador e informações tecnológicas sobre produtos.546  

  Não se ignora que a limitação imposta ao direito de propriedade 

intelectual, decorrente da obrigação de compartilhamento atribuída ao seu detentor, 

pode conduzir a um desincentivo à inovação.547 Contudo, conforme admitido pelas 

Cortes norte-americanas que apreciaram a matéria548, a imposição de obrigações de 

compartilhamento (antitrust liability) a determinadas situações envolvendo 

propriedade intelectual – isto é, aqueles casos em que o insumo caracteriza uma 

essential facility – acaba produzindo o efeito de promoção da concorrência e, com 

esta, também o estímulo à inovação para fazer frente aos concorrentes. 

  Aquele autor cita diversos precedentes norte-americanos – não só das 

Cortes, mas também dos órgãos de promoção da concorrência (Departament of Justice 

e Federal Trade Commission) – em que se reputou que bens intangíveis, inclusive 

aqueles protegidos pelos direitos de propriedade intelectual, podem, em determinadas 

circunstâncias, ser considerados essential facilities.549

                                              
546 “When essential facilities claims have been raised in the context of assets protected by intellectual 
property laws – such as copyrighted databases or software – United States courts have applied the 
essential facilities doctrine just as they have when the undisputed natural monopolies involved 
utilities, transportation facilities or other physical assets. For example, one district court considered a 
claim applying the essential facilities doctrine to telephone directory listings in which defendant (the 
local telephone company and a publisher of telephone directories) claimed copyright protection.” 
(The Essential Facility Doctrine under Unites Estates Antitrust Law, cit., p. 11). 
547 Lembre-se que o incentivo à inovação caracteriza uma das razões de ser do direito de propriedade 
intelectual. 
548 ROBERT PITOFSKY cita como precedente, além do já mencionado Data General Corp. v. 
Grumman Sys. Support Corp., o caso Image Technical Servs., Inc. v. Eastman Kodak Co. (125 F.3d 
1195 (9th Cir. 1997) (The Essential Facility Doctrine under Unites Estates Antitrust Law, cit., p. 12). 
549 Nesse escopo, menciona casos envolvendo listas telefônicas: BellSouth Adver. & Publishing Corp. 
v. Donnelley Info. Publishing, Inc. (719 F. Supp. 1551, 1566 (SD Fla. 1988), rev’d on other grounds, 
999 F.2d 1436 (11th Cir. 1993), cert. denied, 520 US 401 (1994)), além do já mencionado Rural 
Telephone Service v. Feist Publications; casos relativos a direitos sobre software: Data General Corp. 
v. Grumman Sys. Support Corp. (761 F. Supp. 185, 191-92 (D. Mass. 1991), aff’d in part and 
remanded, 36 F.3d 1147 (1st Cir. 1994)); e Serv. & Training, Inc. v. Data General Corp. (737 F. 
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  Ou seja, na prática a doutrina acabou sendo estendida para casos diversos 

daqueles originalmente concebidos (de infra-estruturas e redes de infra-estrutura), 

alcançando também outras situações em que um agente econômico detém qualquer 

insumo indispensável ao desempenho da atividade do concorrente em um mercado 

adjacente àquele em que atua o monopolista, inclusive bens imateriais.  

  Dentro desses parâmetros e desde que atendidos os demais pressupostos 

de aplicação da teoria, é possível afirmar que qualquer bem econômico poderá ser 

reputado uma essential facility.550 A condição para que um bem possa ser qualificado 

como tal residirá na sua indispensabilidade para o desenvolvimento de uma 

determinada atividade econômica. O importante, na verdade, será a situação de 

dependência extrema de um agente econômico (o entrante) com relação a outro (o 

detentor da facility): sem o acesso aos bens caracterizados como essencial facilities, o 

entrante fica incapacitado de desenvolver a sua atividade econômica.551

  Em última análise, embora se possa inferir que a origem da noção de 

essential facility tenha estreita ligação com grandes infra-estruturas organizadas em 

rede, admite-se (ao menos dentro dos parâmetros acima expostos) que outros bens, 

com configuração bastante específica, também podem vir a ser qualificados como 

essential facilities.  

                                                                                                                                             
Supp. 334, 343-44 (D. Md. 1990)); casos de informações tecnológicas sobre a fabricação de 
microprocessadores de computador: Intelgraph Corp. v Intel Corp. (195 F.3d 1346 (Fed.Cir. 1999)); 
bem como casos de emissão de fatura telefônica decorrentes de acordos de roaming entre operadoras 
de telefonia celular: Sunshine Cellular v. Vanguard Cellular Sys., Inc. (810 F. Supp. 486, 497 (SDNY 
1992)) – pelos acordos de roaming “possibilita-se a utilização da rede e dos serviços de uma das 
operadoras pelos usuários da outra operadora pelos usuários conectados à rede da outra, quando 
estiverem em trânsito por uma região não atendida por esta” (ALEXANDRE DITZEL FARACO. 
Regulação e Direito Concorrencial..., cit., p. 314). 
550 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e Concorrência..., cit., p. 40. 
551 ALEXANDRE DITZEL FARACO traduz esse entendimento afirmando que “A essencialidade do 
bem, à qual vincula-se a abusividade da recusa, decorre da impossibilidade completa de uma 
atividade econômica ser desenvolvida sem o acesso àquele por parte dos agentes interessados em 
ingressar no respectivo mercado.” (Regulação e Direito Concorrencial..., cit., p. 300). 
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  Nesse sentido amplo, FEDERICA PARMIGGIANI entende que “a 

facility pode ser um produto, um serviço, ou a simples disponibilidade de infra-

estruturas ou centros de serviço.”552_553

  Entre nós, CARLOS ARI SUNDFELD e JACINTHO ARRUDA 

CÂMARA já apontaram que “a regra de proteção da concorrência que obriga o 

detentor de bem essencial a torná-lo acessível aos demais agentes econômicos, muito 

embora tenha origem em matéria de compartilhamento de infra-estrutura, é 

plenamente aplicável e estendida para bens de outra natureza (inclusive a bens 

imateriais, como os direitos de autor ou as listas de assinantes de telefone).”554

 

5.2.1.4.6 Síntese acerca do conceito de essential facility 

  Em princípio, considera-se uma essential facility aquela infra-estrutura 

(geralmente organizada em forma de rede) que seja monopolizada por um agente, que 

se mostre essencial (no sentido de ser indispensável/vital) para o desenvolvimento da 

atividade do concorrente.  

  O próprio conceito de infra-estrutura é bastante amplo555, no sentido que 

admite uma variedade bastante grande de situações concretas, diversas das já 

mencionadas: redes de telefonia fixa e celular, redes de transmissão e distribuição (de 

energia elétrica, gás, água, combustíveis líquidos etc.), infra-estruturas de transportes 

(ferrovias e estações ferroviárias, estações rodoviárias, portos e aeroportos).  

  Como visto, o conceito de essential facility foi deveras ampliado com a 

aplicação prática da teoria, tanto nos Estados Unidos como na Europa.  

                                              
552 Do original: “Nel senso ampio del termine la facility può essere un prodotto, un servizio, o la 
semplice disponibilità di infrastrutture o centri di servizio.” (Il lento processo di liberalizzazione della 
telefonia in Itália, cit., p. 361).  
553 Também TROY, Daniel E. Unclogging the Bottleneck: A New Essential Facility Doctrine. 
Columbia Law Review, vol. 83, 1983, p. 464. 
554 A Regulação e as Listas Telefônicas, cit., p. 53. 
555 Conforme aponta GREGORY J. WERDEN, “All of the cases that delineate the doctrine involve 
structures, provided that the term is defined broadly enough to encompass such things as local 
telephone exchanges.” (The Law and Economics of the Essential Facility Doctrine, cit., p. 452). 
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  Porém, cabe aqui ressalvar que a possibilidade de ampliação desse 

conceito deve ser tomada com cautela, a depender das peculiaridades de cada caso 

concreto, na medida em que se mostre adequado estendê-lo para outros bens ou 

insumos que não constituem, exatamente, infra-estruturas (facilities). 

  Logo, admite-se que a noção de essential facility possa ser estendida para 

abarcar situações que não coincidem com as hipóteses de infra-estrutura propriamente 

dita, mas casos em que um outro insumo, indispensável à execução de uma 

determinada atividade, é detido por um agente em posição de monopólio.  

  JOHN TEMPLE LANG, em texto sobre a licença compulsória em 

matéria de propriedade intelectual no Direito Comunitário, cita diversos exemplos ao 

afirmar que “uma ‘essential facility’ pode ser um produto tal como uma matéria-

prima, um direito de propriedade intelectual, um serviço, informação, infra-estrutura 

ou acesso a um local físico tal como um porto ou um aeroporto. (...) O princípio 

atualmente chamado ‘essential facilities’ tem sido aplicado na Europa para uma 

variedade de indústrias diferentes.”556

  Enfim e conforme já ressaltado, os exemplos são diversos e numerosos. 

 

5.2.2 A inviabilidade/impossibilidade para o concorrente duplicar a facility 

  A inviabilidade ou impossibilidade de duplicação é outra característica 

essential para a aplicação da essential facility doctrine.557  

  A razão é óbvia: se o novo concorrente tem condições, a um custo 

economicamente viável, de construir (desenvolver, produzir, elaborar, obter) uma 

facility similar àquela já existente, não terá direito a pleitear o acesso a esta sob o 
                                              
556 Do original: “In European antitrust law, an ‘essential facility’ may be a product such as a raw 
material, an intellectual property right, a service, information, infrastructure or access to a physical 
place such as a harbour or an airport. (…) The principle now called ‘essential facilities’ has been 
applied in Europe in a variety of different industries.” (Compulsory Licensing of Intellectual Property 
in European Community Antitrust Law. Documento produzido para a Federal Trade Commission 
Hearings, do Department of Justice em Washington DC (USA), em maio de 2002. Disponível em: 
<http://www.ftc.gov/opp/intellect/020522langdoc.pdf>. Acesso em 11 de novembro de 2005). 
557 “A closely related question to whether a facility is ‘essential’ is whether the facility can be 
reasonably or practically duplicated - the second part of the four-part test employed by many U.S. 
courts.” (OECD. The Essential Facilities Concept, cit., p. 88).  
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fundamento de que ela é essencial para a sua atividade econômica.558 Logo, não será 

razoável – proporcional – impor ao detentor da facility existente uma obrigação de 

compartilhamento. 

  Daí se afirmar que a possibilidade de duplicação elimina a característica 

da indispensabilidade da facility – isto é, facility duplicável a um custo viável não 

pode ser considerada uma essential facility.  

  Entretanto, isso não significa identidade entre os dois requisitos 

conceituais: essencialidade e impossibilidade de duplicação não se confundem. A 

aplicação da doutrina exige a presença de ambos os elementos. 

  Nesse diapasão, é possível imaginar a existência de facilities que reúnem 

ambos os requisitos, apenas um deles ou nenhum: a) facilities essenciais e duplicáveis; 

b) facilities essenciais e não duplicáveis; c) facilities não essenciais e duplicáveis; e, 

por fim, d) facilities não essenciais e não duplicáveis. A doutrina em questão, portanto, 

se aplica somente à primeira categoria. 

  A essencialidade, como já visto, relaciona-se com o fato da facility ser 

vital para o desenvolvimento da atividade. Significa que sem o uso da facility, os 

concorrentes do monopolista não têm como desenvolver a sua atividade econômica no 

mercado – seja no mercado principal (onde se localiza a essential facility), seja em um 

mercado verticalmente relacionado559 – razão pela qual a concorrência torna-se 

inviável. 

  A inviabilidade de duplicação, por sua vez, significa a impossibilidade de 

construir (desenvolver) outra facility igual ou paralela. 

                                              
558 “Obviously, if a competitor can duplicate the facility at a reasonable cost, it cannot be essential for 
the competitor to receive access to the facility from the monopolist. For this reason, facilities found to 
be essential often have been utilities, natural monopolies, or some other sort of asset involving large 
sunk costs which would be expensive and inefficient to duplicate.” (OECD. The Essential Facilities 
Concept, cit., p. 88). 
559 TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR menciona especificamente o caso dos mercados 
adjacentes. Nestes casos, segundo o autor, os novos potenciais competidores não “podem ser 
obrigados a entrar em dois mercados simultaneamente (o fornecedor e o adjacente) apenas para 
obter um importante insumo.” (Lei Geral de Telecomunicações e a Regulação dos Mercados, cit., p. 
259-260). Bastará, portanto, que o novo competidor comprove que “outro modo de aquisição do 
insumo é destituído de razoabilidade econômica.” (Idem, p. 260). 
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  Essa característica pode ocorrer por diversas razões: motivos de ordem 

técnica, urbanística ou ambiental, circunstâncias econômicas (quando a duplicação se 

mostrar excessivamente custosa ou ineficiente) ou ainda por imposição legal (tal como 

ocorre com a proteção conferida a determinados bens imateriais, pela legislação de 

propriedade intelectual). Os exemplos são diversificados e numerosos. 

  A hipótese mais comum é a de inviabilidade de duplicação por questões 

econômicas, em que o impedimento decorre dos elevados custos envolvidos na 

duplicação. A situação geralmente coincide com os casos de infra-estruturas 

complexas organizadas em regime de monopólio natural – redes de infra-estrutura nos 

setores de energia elétrica, transporte ferroviário e telecomunicações, que quase 

sempre são constituídas por bens, equipamentos e sistemas de custo muito elevado. 

Nesses casos, o acesso à infra-estrutura existente é imprescindível para que um novo 

operador possa ingressar no mercado, na medida em que a receita derivada da 

prestação do serviço não cobre os custos de eventual edificação de uma infra-estrutura 

paralela àquela historicamente constituída.  

  Depois, pode ocorrer de a duplicação simplesmente não ser viável por 

impossibilidade material absoluta: a duplicação de um porto ou aeroporto, e.g., pode 

ser impossível diante da falta de espaço físico suficiente em uma determinada cidade 

ou região. Reputa-se que esse impedimento decorre de fator técnico, isto é, a ausência 

de tecnologia capaz de superar o óbice físico.  

  Ainda sob o ponto de vista técnico, a duplicação pode ser impossível no 

caso de uma rede de infra-estrutura de grande amplitude e complexidade (como uma 

rede de telefonia fixa ou de distribuição de energia elétrica). Essa hipótese extrapola a 

inviabilidade econômica (que também é presente), pois as próprias características 

técnicas da infra-estrutura impedem a existência de duas redes paralelas. 

  A inviabilidade da duplicação da falicity pode decorrer também de 

fatores de ordem urbanística. Um exemplo desse motivo está na impossibilidade de se 

duplicar uma rede aérea de distribuição de energia elétrica, em vista dos efeitos 

nocivos de uma obra desse tipo acarreta não só em termos de segurança pública, mas 

também por razões ambientais e estéticas.  
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  Por último, a hipótese de impedimento de ordem ambiental pode ser 

exemplificada pela impossibilidade de duplicar uma linha férrea em um determinado 

trecho, em local de preservação ambiental permanente. Num caso como esse, a 

construção de uma nova infra-estrutura poderia causar um dano ambiental de 

proporção suficiente para tornar a obra proibitiva. 

  Enfim, e como já observado, os exemplos de inviabilidade de duplicação 

de essencial facilities são variados e numerosos. Apesar de haver inúmeros casos em 

que a possibilidade de duplicação seja fácil de perceber, há outros em que essa 

facilidade não ocorre. Nessas situações, a perfeita identificação da inviabilidade de 

duplicação torna-se uma tarefa penosa em razão de problemas fáticos e teóricos de 

difícil solução.  

  É evidente que a análise dessa circunstância deve ser feita da forma mais 

objetiva possível.560 Contudo, reputa-se improvável a obtenção de uma solução 

genérica segura acerca dos critérios objetivos a serem aplicados para todos os casos 

concretos.561 Logo, esse exame deve ser feito com base nas peculiaridades de cada 

situação. 

  Em última análise, portanto, as ponderações feitas acima e os casos 

concretos relacionados indicam que a inviabilidade de duplicação da facility depende 

do exame casuístico.  

 

5.2.3 A recusa, por parte do monopolista, de ceder o acesso à facility 

  O terceiro requisito resume-se à existência de uma recusa, por parte do 

detentor da facility, em conceder o acesso ao concorrente. A recusa, evidentemente, 

                                              
560 Essa é a opinião de MARIO SIRAGUSA e MATTEO BERETTA: “...la ‘non duplicabilità’ di una 
data facility va necessariamente apprezzata in termini oggetivi, e non soggetivi. In tal senso, v. par. 
51 delle conclusioni rese dall’Avvocato Generale Jacobs nella causa Oscar Bronner/Mediaprint: ‘the 
rest applied [by the Commission] is an objective one, concerning competitors in general. Thus a 
particular competitor cannot plead that it is a particularly vulnerable’ (…).” (La dottrina delle 
essential facilities..., cit., p. 320, nota 115). 
561 OECD. The Essential Facilities Concept, cit., p. 88. 
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deve ser precedida de um requerimento formal por parte do sujeito que demanda o 

acesso. 

  TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR chama a atenção para o fato de 

que essa recusa não precisa ser ostensiva, podendo ser “sofisticada por dificuldades no 

efetivo fornecimento”.562 A recusa, portanto, pode se verificar quando o monopolista 

promove alterações não razoáveis (de acordo com os padrões do mercado em voga) no 

fornecimento do insumo qualificado como uma essential facility, assim como em 

alterações das condições da sua utilização, de modo a tornar o acesso impraticável para 

o concorrente. Essa alteração pode se manifestar, e.g., através do aumento abusivo do 

preço do insumo, de modo que o acesso fique excessivamente custoso.563

  Quanto a esse requisito, cabe fazer uma breve ressalva acerca do 

entendimento que se pode ter sobre quem pode figurar na posição de requerente do 

acesso. Conforme já explicitado, a doutrina essential facility pode ser cogitada tanto 

em situações de monopólio no mercado em que se pretende implementar a 

concorrência, como em situações de mercados verticalmente relacionados (em que o 

monopólio detido no mercado a montante impede o acesso no mercado a jusante).  

  Reputa-se, assim, que a referência à recusa a concorrentes, feita no 

julgamento do caso MCI Communications v. AT&T, deve abranger qualquer terceiro 

ingressante: tanto o concorrente direto, que pretende atuar no mesmo mercado em que 

atua o detentor da facility, como aquele que pretende ingressar em um mercado 

adjacente (a jusante).  

  ROBERT PITOFSKY reforça esse entendimento afirmando que várias 

decisões nos Estados Unidos têm entendido que a questão vital a ser considerada no 

tocante ao relacionamento entre as partes em questão está em que o terceiro 

ingressante deve ser um potencial competidor do detentor da facility. Assim, “A 

relação de competição entre as partes – não a relação entre a essential facility e o 

                                              
562 Lei Geral de Telecomunicações e a Regulação dos Mercados, cit., p. 260. 
563 Idem, p. 260. 
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mercado relevante – é a pedra de toque da obrigação imposta sob a doutrina das 

essential facilities.”564

   Na opinião de GREGORY J. WERDEN565, a maioria dos casos 

concretos envolve recusas absolutas de contratar (ceder acesso), de modo que as 

Cortes tiveram poucas oportunidades para indicar algum critério que se prestasse para 

identificar até que ponto o monopolista, detentor da facility, pode exercer o direito de 

negociar com o terceiro ingressante, ou mesmo propor termos razoáveis para a 

concessão do acesso pleiteado pelo terceiro ingressante. Assim, conforme ressalta o 

autor, o que não fica esclarecido é se o monopolista pode, ou não, barganhar com o 

terceiro demandante para alcançar um resultado favorável (ou o mais favorável 

possível) para garantir a sua posição. Mais ainda, não fica claro se ao monopolista é 

garantido o direito de simplesmente recusar um pedido de acesso que se afigure 

despropositado ou abusivo.566

  O documento produzido pela Organisation for Economic Co-Operation 

and Development – OECD567, parece dar um norte para a questão, ao afirmar que há 

julgamentos das Cortes norte-americanas568 sugerindo que a recusa a um pedido de 

acesso formulado em termos razoáveis equivale à recusa (total) do acesso. Com isso, 

indica que a um monopolista não é dado recusar um pedido de acesso com base em 

justificativas implausíveis, ou ainda, não é dado se esquivar da obrigação oferecendo 

                                              
564 Do original: “The competitive relationship between the parties – not the relationship between the 
essential facility and the relevant market – is the touchstone of liability under the essential facilities 
doctrine.” (The Essential Facility Doctrine…, cit., p. 24). 
565 The Law and Economics of the Essential Facility Doctrine, cit., p. 456. 
566 Para ilustrar essa situação, GREGORY J. WERDEN faz menção ao caso Southern Pacific 
Communications Co. v. AT&T (740 F.2d 980, 1009 (CD Cir. 1984)), pelo qual a Corte Distrital do 
Distrito de Columbia (retratando o entendimento geral), embora tenha assentado que o acesso deve ser 
oferecido em termos razoáveis, deixou de indicar exatamente o quanto desarazoados devem ser os 
termos do acesso pleiteado e negado. 
567 The Essential Facilities Concept, cit., p. 89.  
568 O documento cita os casos Delaware & Hudson Ry. (902 F.2d at 179-80) e City of Chanute (955 
F.2d at 648), no qual se afirmou que “[a]ccess to an essential facility must be ‘upon such just and 
reasonable terms and regulations as will, in respect of use, character and cost of service, place every 
such company upon as nearly an equal plane as may be with respect to expenses and charges as that 
occupied by the proprietary companies’.” 
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um acesso em condições que ele sabe que não serão aceitas pelo demandante.569 

Contudo, no mesmo documento se reconhece que a noção do que sejam “termos 

razoáveis” permanece indefinida, devendo ser analisada caso a caso. 

 

5.2.4 A viabilidade de provimento do acesso à facility  

  O último requisito a ser observado no momento de se decidir pela 

aplicação da doutrina das essential facilities diz respeito à viabilidade (ou 

factibilidade) do acesso. 

  A viabilidade envolve sempre uma questão de fato, de modo que a sua 

verificação exige, necessariamente, a análise do caso concreto – isto é, também este 

requisito somente poderá ser observado caso a caso. Contudo, isso não impede a 

exposição das hipóteses mais freqüentes (ou possíveis de serem idealizadas), sem a 

pretensão de fornecer uma resposta definitiva para o tema. 

  O exame desse elemento se faz tanto sob o aspecto prático ou técnico, 

como sob os aspectos econômico e jurídico. A finalidade é identificar, em cada caso, a 

ausência de circunstâncias que poderiam eventualmente vedar o acesso (ou o 

compartilhamento) pelo novo concorrente.  

  Nesse sentido, TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR destaca que “O 

importante é que fique caracterizada a possibilidade do fornecimento, seja por razões 

técnicas ou quaisquer outras, deixado ostensiva a irrazoabilidade da alegação de 

eventuais dificuldades no modo, no tempo, na quantidade etc.”570  

  Porém, antes de colacionar as hipóteses possíveis, é necessário ponderar 

se a facility apresenta características físicas que restringem o acesso a um número 

ilimitado de sujeitos, de modo que somente um ou alguns sujeitos podem operá-la, ou 

se permite o acesso a um número ilimitado de sujeitos.571

                                              
569 “The theory is that a monopolist should not be permitted to circumvent liability simply by offering 
access on terms and conditions that it knows cannot be accepted.” (The Essential Facilities Concept, 
cit., p. 89). 
570 Lei Geral de Telecomunicações e a Regulação dos Mercados, cit., p. 260. 
571 ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO destaca a necessidade dessa distinção, ao mencionar que 
nos casos em que houver uma restrição física ou de outra natureza para o acesso de mais de um 
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  O primeiro caso diz respeito às infra-estruturas propriamente ditas, que 

podem ou não estar organizadas em rede (e.g., ferrovias, portos, armazéns, redes de 

telecomunicação, redes de transmissão de energia elétrica): o acesso do terceiro 

ingressante pode ser inviável quando a própria infra-estrutura não apresentar condições 

físicas. 

  No segundo caso, não se verifica a impossibilidade física de acesso. A 

facility não coincide com uma infra-estrutura (ou um bem material), mas sim com 

informações, softwares, bens protegidos pela propriedade intelectual, ou mesmo 

sistemas, que, dada sua natureza imaterial, podem ser disponibilizados a um número 

ilimitado de pessoas. 

  Não obstante, a inviabilidade de acesso, embora seja mais comum para a 

primeira categoria, em razão das condições físicas da facility572, também pode ocorrer 

para essa segunda categoria, a depender do motivo que a acarreta – afinal, a 

inviabilidade de acesso pode depender não apenas de fatores técnicos, mas também 

econômicos e/ou jurídicos.  

 

5.2.4.1 Motivos de ordem técnica 

  Sob o ponto de vista técnico, a inviabilidade de acesso poderá ocorrer 

por: (i) falta de capacidade física da facility; (ii) falta de condições técnicas de 

compartilhamento; (iii) impossibilidade, para o detentor da facility, de operar com 

eficiência. 

                                                                                                                                             
concorrente, existirá uma “séria questão regulatória de como será feito o compartilhamento da 
capacidade da infra-estrutura ainda não ocupada entre diversas empresas, respeitando-se, em 
principio, os contratos que já tenham sido firmados e critérios equânimes de divisão da rede.” 
(Serviços Públicos e Concorrência, cit., p. 96). O autor também menciona – glosando SANTIAGO 
MUÑOZ MACHADO (Servicio Público y Mercado. Madrid: Civitas, 1998) – a distinção comum, 
tanto nos Estados Unidos como na Europa, entre commom carrier e mandatory open access: “No 
primeiro, o acesso à rede se dá pró-rata entre todos; no segundo, se acede segundo a ordem de 
chegada.” (Idem, p. 96). 
572 Embora não se descarte a inviabilidade de acesso a determinados sistemas em função de uma 
limitação (virtual) de capacidade. 
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  A inviabilidade de acesso por razões físicas significa falta de capacidade 

excedente – da infra-estrutura, da rede, do imóvel ou do sistema.573  

  A regra indica que somente poderá ser imposto o dever de 

compartilhamento se se verificar a existência de uma capacidade excedente na infra-

estrutura, que permita o ingresso de um novo operador. Caso contrário e não havendo 

a possibilidade de expansão, o acesso se mostra inviável. 

  É necessário constatar, todavia, se a facility de fato está sendo totalmente 

utilizada – isto é, se a saturação decorre das suas limitações físicas reais. Isso porque, 

se estiver sendo mal utilizada pelo seu detentor, ou ainda, se o uso aparente não 

coincidir com o uso real574, o problema de falta de capacidade será apenas aparente e 

poderá ser resolvido através da aplicação de técnicas de operação mais eficientes e 

transparentes.  

  Logo, “se a capacidade da essential facility não está sendo 

completamente utilizada, ou se por sua natureza sua capacidade é ilimitada, é difícil 

encontrar justificativa para a recusa de acesso, especialmente se o detentor da facility 

(...) tem uma posição forte ou dominante no mercado a jusante.”575

  De outra parte, é necessário também constatar se a falta de capacidade é 

permanente (não eventual). Caso seja esporádica, a falta de capacidade pode ser 

administrada e, portanto (se isso for possível), não acarreta a inviabilidade do acesso.  

  Em segundo lugar, a inviabilidade pode ocorrer em razão da falta de 

condições técnicas para o compartilhamento – isto é, quando a facility apresentar 

características de ordem essencialmente técnica (ou de segurança) que impeçam a 

operação por um terceiro. 

                                              
573 Um exemplo é o caso de um porto cuja capacidade de atracação esteja sendo totalmente utilizada 
pelo atual operador. 
574 OECD. The Essential Facilities Concept, cit., p. 98. 
575 Do original: “If the capacity of the essential facility is not fully used, or if by its nature its capacity 
is unlimited, the justification for refusing access is harder to find, especially where the owner of the 
facility or its associated company has a strong or dominant position in the downstream market.” 
(OECD. The Essential Facilities Concept, cit., p. 98). 



ALEXANDRE WAGNER NESTER 231

  Trata-se de uma situação possível de se verificar no setor de 

telecomunicações, quando os diferentes operadores (o monopolista e o potencial 

concorrente) utilizam tecnologias de comunicação incompatíveis (não 

interconectáveis) em seus sistemas. 

  Outro exemplo reside no setor de dutos (gás, óleo, água etc.). O produto 

do ingressante pode apresentar características químicas distintas do padrão utilizado 

pelo monopolista. Nesse caso, a inviabilidade de compartilhamento decorre do risco de 

contaminação entre os produtos. 

  Exige-se, enfim, que o sujeito que pretende o acesso apresente condições 

técnicas e de segurança compatíveis com a facility existente. Evidentemente, os 

padrões vigentes devem ser estabelecidos de forma objetiva, transparente e razoável, a 

fim de possibilitar o seu efetivo cumprimento pelo potencial ingressante. 

  Por último, tem-se a hipótese de inviabilidade decorrente da 

impossibilidade de o monopolista continuar operando de forma eficiente sem dispor da 

capacidade total da infra-estrutura. 

  Trata-se de um problema que, em princípio e dependendo do caso, pode 

ser resolvido com a operação alternada da infra-estrutura, tal como ocorre com os 

portos, ferrovias, aeroportos etc. Contudo, admite-se que haverá casos em que isso não 

será possível.576

  Nesse ponto, convém trazer a opinião de GREGORY J. WERDEN, que 

se reportou ao caso Hecht v. Pro-Football577 para abordar o tema da viabilidade de 

acesso. Naquele caso, ficou assentado o entendimento de que “o direito antitruste não 

exige que uma essential facility seja compartilhada se esse compartilhamento for 

impraticável ou inibir a habilidade do requerido para servir aos seus consumidores 

                                              
576 “In sostanza, il problema risiede nello stabilire se il titolare di una facility che riesca a dimostrare 
che tutta la cpacità dell’infrastruttura può essere utilizzara da um solo operatore (o da un numero 
limitato di operatoti) per poter ottimizzare la produzione e la distribuzione dei prodotti o dei servizi 
offerti ai consumatori possa legittimamente rifiutare l’acesso ad altri operatori terzi. Le opinioni al 
riguardo sono contrastanti.” (MARIO SIRAGUSA e MATTEO BERETTA. La dottrina delle 
essential facilities..., cit., p. 330-331). 
577 Caso 570 F.2d 982, 992, 993 (DC Cir. 1977), cert. denied, 436 US 956 (1978). 
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adequadamente.”578 Assim, para o autor, essa circunstância “implica que o 

monopolista deve dar preferência para si mesmo e apenas deixar sua capacidade 

excedente disponível aos concorrentes.”579  

  O precedente indica que o acesso pode se mostrar inviável se o 

compartilhamento da facility for capaz de gerar para o monopolista a impossibilidade 

(ou um alto grau de dificuldade) de continuar prestando o seu serviço em termos 

adequados e sem interrupção.580

 

5.2.4.2 Motivos de ordem econômica 

  Motivos de ordem econômica, embora mais raros, também podem 

caracterizar a inviabilidade de prover o acesso a uma determinada essential facility.  

  Pode ocorrer, por exemplo, de uma empresa ter edificado uma 

determinada infra-estrutura de grande porte, arcando com os custos da construção 

(com recursos próprios ou mesmo mediante financiamentos públicos e/ou privados). 

Suponha-se que a referida infra-estrutura seja qualificada como uma essential facility e 

esteja relacionada com um interesse coletivo relevante (e.g. um determinado trecho 

ferroviário581).  

                                              
578 Do original: “...the antitrust laws do not require that an essential facility be shared if such sharing 
would be impractical or would inhibit de defendant’s ability to serve its customers adequately .” (The 
Law and Economics of the Essential Facility Doctrine, cit., p. 457). 
579 Do original: “implies that the monopolist may give preference to itself and only make its excess 
capacity available to competitors.” (Idem, p. 457). 
580 Essa última circunstância terá especial relevo quando se tratar de serviços tradicionalmente 
qualificados como serviços públicos, que até então eram prestados pelo Estado e foram liberalizados à 
iniciativa privada. Isso porque, nesses casos, o detentor da facility pode estar vinculado a determinadas 
metas de qualidade e universalidade (metas de interesse coletivo, portanto) que o impedem de 
conceder o acesso, sob pena de inviabilizar o cumprimento daquelas metas. Ou seja, se o 
compartilhamento for feito, o detentor da facility não terá condições de dispor da infra-estrutura de 
modo eficiente e, com isso, não poderá prestar o serviço dentro do padrão de qualidade exigido, ou 
ainda, não poderá levar os serviços a todos os usuários, conforme as metas de universalização a que 
está vinculado. 
581 Um caso relevante foi o relacionado com o Eurotúnel, que faz a ligação ferroviária entre a 
Inglaterra e a Europa Continental, sob o Canal da Mancha. O túnel foi construído por um consórcio de 
empresas, formado pela inglesa British Rail – BR e pela francesa Societé Nationale Chemins de Fer 
Francais – SNCF. De início, as construtoras pretendiam reservar para si toda a capacidade da infra-
estrutura disponível. Havia um acordo neste sentido, firmado com a Eurotunnel, empresa responsável 
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  Diante dessa circunstância de ordem econômica, é bastante razoável que 

em contrapartida à construção da facility a empresa obtenha o direito de explorá-la 

com exclusividade durante o tempo necessário para a recuperação do investimento e a 

obtenção de um determinado lucro em taxa pré-estabelecida.582 Assim, a empresa será 

a detentora da facility e do direito de exclusividade na sua exploração por um tempo 

determinado. Não fosse assim, o empreendimento seria inviável. Nesse caso, portanto, 

ocorre um óbice econômico ao compartilhamento, que impõe a adoção de uma medida 

regulatória específica por parte do Estado. 

 

5.2.4.3 Motivos de ordem legal (ou jurídica) 

  Por sua vez, um impedimento jurídico ao acesso ocorrerá sempre que 

houver uma norma legal ou constitucional garantindo a exclusividade para o titular da 

facility quanto ao seu uso e operação.  

  Nesses casos, a impossibilidade de acesso à essential facility decorre da 

orientação de política econômica adotada pelo ordenamento jurídico. Tratando-se de 

regra devidamente positivada, não caberá ao poder judiciário, ou mesmo às 

autoridades administrativas competentes, esquivar-se da aplicação da norma jurídica 

que estabelece o tal regime de exclusividade.  

  Era o que ocorria no Brasil no setor petrolífero, até a edição da Emenda 

Constitucional 09/95, pela qual se permitiu a exploração por empresas estatais e 

privadas de atividades que, até então, constituíam monopólio da União (artigo 177 da 

Constituição Federal) e eram exploradas com exclusividade pela empresa estatal 

Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS. 

 
                                                                                                                                             
pela operação do túnel. A Comissão Européia, reconhecendo que o acesso àquela infra-estrutura era 
indispensável para o transporte ferroviário internacional, interveio para estabelecer uma operação 
compartilhada, garantindo às construtoras o direito de explorar 75% da infra-estrutura durante os doze 
primeiros anos de operação, possibilitando assim que terceiros pudessem explorar os 25% restantes 
(Jornal Oficial L 354, 1994). 
582 Note-se que o impedimento, apesar de ser estabelecido pelo Estado (que confere o direito de 
exclusivo), decorre de uma circunstância essencialmente econômica: a impossibilidade de recuperação 
dos investimentos sem a garantia da exclusividade durante determinado prazo. 
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5.3 A recusa justificável por parte do detentor da facility 

  A decisão proferida no caso MCI Communications v. AT&T definiu com 

acerto os quatro requisitos indispensáveis que deveriam ser comprovados pelo sujeito 

que pretende o acesso a uma determinada facility. Entretanto, o aresto deixou de 

explicitar quais poderiam ser as possíveis defesas a serem apresentadas pelo seu 

detentor para recusar, de forma legítima, um pedido de acesso.583

  A lacuna, entretanto, é aparente, já que a solução para esse impasse pode 

ser extraída a partir da aplicação dos mesmos quatro requisitos propostos naquele 

precedente. Como se trata de elementos indispensáveis para a aplicação da doutrina, a 

ausência de um deles pode ser utilizada como justificativa plausível pelo detentor de 

uma facility para recusar um pleito de acesso.  

  O exame da plausibilidade da recusa, portanto, dependerá da verificação 

dos quatro requisitos já explicitados. Dificilmente haverá justificativa plausível na 

presença de todos. Por outro lado, na falta de um dos requisitos, o monopolista terá 

razões para apresentar uma justificativa com forte argumento para ser aceita. 

 

5.3.1 Legitimate business reason e objective justification 

  Mas o tema das justificativas possíveis para a negativa de acesso pelo 

monopolista apresenta ainda outros contornos merecedores de atenção. 

  CALIXTO SALOMÃO FILHO, tratando da recusa de interconexão de 

redes de telecomunicações, pondera que a razoabilidade da recusa pode ser analisada 

com base em critérios objetivos e subjetivos.584  

  Para esse autor, haveria dois critérios objetivos para se considerar uma 

recusa razoavelmente justificada, a saber: (i) quando a interconexão implicar em 

prejuízo para o detentor da facility; (ii) quando a interconexão implicar no 

aproveitamento, pelos concorrentes e sem ônus, dos benefícios obtidos em decorrência 

                                              
583 WERDEN, Gregory J. The Law and Economics of the Essential Facility Doctrine, cit., p. 457. 
584 Regulação da Atividade Econômica..., cit., p. 54, nota 4. 
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dos investimentos iniciais realizados pelo detentor da facility, bem como das pesquisas 

eventualmente realizadas.585  

  Por outro lado, os critérios subjetivos que fundamentam uma recusa de 

acesso em termos razoáveis seriam aqueles que, na visão do autor, significariam o 

verdadeiro ponto fraco da doutrina das essential facilities, uma vez que “dão margem 

para a possibilidade de fornecimento de acesso desigual à rede”.586 Nesses casos, a 

recusa vem fundamentada em motivos tais como “inexistência de poder econômico 

dos agentes, falta de espaço, incapacidade financeira, possível redução do volume das 

atividades ou dos padrões éticos e, por fim, o argumento de que a eficiência gerada 

pelo não compartilhamento é maior se comparada aos custos incorridos em virtude do 

compartilhamento.”587

  Contudo, há quem defenda que sempre haverá para o monopolista a 

possibilidade de tentar comprovar que está se valendo de vantagens adquiridas de 

forma legítima, em decorrência da boa administração em situação de concorrência leal. 

Ou ainda, comprovar que o compartilhamento que está sendo requerido não resultará 

em mais vantagens para os consumidores, mas o contrário.588  

  Esse tipo de justificativa para a recusa de concessão de acesso é 

defendida por parte da doutrina norte-americana, que afirma ser possível ao 

monopolista defender sua posição – e recusar o compartilhamento da facility que 

                                              
585 Idem. O autor cita alguns casos concretos que ilustram a aplicação de critérios objetivos para 
justificar recusas de acesso, dentre os quais: Almeda Mall Inc. v. Houston Lighting & Power Co. (615 
f.2d. 343 (1980)) e  Berkey Photo Inc. v. Esatman Lodak Co. (603 F.2d. 263(1979)). 
586 Idem, p. 55, nota 4. Os casos que exemplificam critérios subjetivos seriam: United States v. AT&T 
(524 F.Supp. 1336 (1981)) e Southern Pacific Comm. Co. v. AT&T (740 F.2d. 980 (1984)). 
587 Idem, p. 55. 
588 OECD. The Essential Facilities Concept, cit., p. 102. Nessa mesma linha, o documento defende que 
“It would certainly be a defence in a refusal of access case that the proposed use is inconsistent with 
the safety or technical standards of the facility or would otherwise interfere with its proper use, or 
would interfere with the efficient use of the facility by the existing users. If the use of the facility by a 
new entrant would genuinely cause serious congestion, access can be refused temporarily, and the 
question whether the available places should then be auctioned or otherwise reallocated would arise.” 
(Idem., p. 102). 
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detém – com base em motivos legítimos de ordem empresarial (legitimate business 

reasons ou reasonable business justification).589

  Ocorre que essa noção abre caminho para várias possibilidades de 

justificativa. O monopolista pode alegar: (i) que obtém melhores resultados (maiores 

lucros) sem o compartilhamento; (ii) que a concessão do acesso ao seu concorrente 

acarreta um retorno de investimento em nível menor do que aquele que foi previsto 

quando do início do empreendimento; (iii) que não existe capacidade excedente capaz 

de possibilitar o compartilhamento (tampouco possibilidade de expansão); (iv) que a 

qualidade dos seus serviços ou produtos pode diminuir com a utilização da mesma 

infra-estrutura por um terceiro. A dificuldade, porém, está em precisar se algum desses 

motivos pode ser qualificado como um motivo legítimo, capaz de justificar a recusa e 

afastar a aplicação da doutrina. 

  Convém citar a posição de PHILLIP AREEDA, que preconiza a 

possibilidade de duas espécies de justificativas empresariais (legitimate business 

purpose): de nível micro (micro level) e de nível macro (macro level).590

  As primeiras seriam focadas nas circunstâncias específicas do caso 

concreto. No exemplo citado pelo autor (parafraseando o caso MCI Communications v. 

AT&T), uma justificativa plausível poderia ocorrer se a AT&T, detentora de uma 

grande rede de telefonia, fosse capaz de demonstrar que a conexão de uma nova 

operadora (no caso, a MCI) acarretaria uma sobrecarga de energia no sistema, 

suscetível de gerar risco de acidentes com os usuários quando utilizassem o telefone.591

  Já as segundas não guardam relação com a situação particular ou pessoal 

do monopolista, mas sim com a política geral (general policy). Como exemplo o autor 

                                              
589 Para ALLEN KEZSBOM e ALAN V. GOLDMAN: “To prevent the essential facilities doctrine 
from completely overriding established Section 2 principles, the courts have been struggling to define 
the scope of what may be characterized either as an additional ‘element’ of plaintiff's claim or as an 
affirmative defense, namely, that a reasonable business justification precludes liability for the denial 
of access.” (No Shortcut to Antitrust Analysis: The Twisted Journey of the “Essential Facilities” 
Doctrine, cit., tópico IX.). 
590 Essential facilities: An epithet in need of limiting principles, cit., p. 850. 
591 Idem, p. 850. 
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cita a recusa de compartilhar uma infra-estrutura de grandes proporções (building 

facilities) tal como um grande laboratório de pesquisa. A justificativa para a recusa 

baseia-se no fato de que a obrigação de compartilhar a infra-estrutura, mesmo que 

possa beneficiar os consumidores de forma imediata, desencoraja os investimentos de 

longo prazo. Afinal, ninguém arriscaria investir pesadamente em um empreendimento 

de grande porte se soubesse, de antemão, que seria coagido a compartilhar com seus 

concorrentes a infra-estrutura resultante do seu investimento.592

  De outra parte, a literatura na União Européia alude a justificativas 

objetivas (objective justification ou objective reason) que podem ser apresentadas pelo 

monopolista para tentar justificar sua recusa de compartilhamento.593  

  Neste sentido, MARIO SIRAGUSA e MATTEO BERETTA, embora 

reconhecendo a dificuldade de se estabelecer o conteúdo do conceito, afirmam que “A 

aplicação da doutrina das essential facility encontra um limite na presença de uma 

justificação objetiva, que possa ser invocada pelo titular da infra-estrutura para 

justificar a negativa de acesso à mesma por parte do terceiro.”594

  Para os fins aqui pretendidos, reputa-se que as possibilidades de recusa 

não devem ser compreendidas em termos tão amplos quanto aqueles preconizados no 

contexto norte-americano. A adoção de uma linha de interpretação mais restritiva e 

objetiva, com base nos quatro elementos essenciais extraídos do caso MCI 

Communications v. AT&T, parece cair melhor, sob pena de esvaziar o conteúdo da 

                                              
592 Idem, p. 851. 
593 PAUL CRAIG e GÁINNE DE BÚRCA esclarecem que “the Court [o Tribunal de Justiça das 
Comunidades Européias] has developed the concepts of objective justification and proportionality in 
order to provide some flexibility in what would otherwise be too draconian an application of Article 
82 [do TCE].(…) Thus if there is an objective justification for the dominant firm’s conduct, and it is 
proportionate, then the firm will escape condemnation under this Article.” (EU LAW: Text, Cases and 
Materiais, cit., p. 976). 
594 Do original: “L’applicazione della dottrina dell’essential facility incontra un limite in presenza di 
una giustificazione obiettiva, che possa esser invocata dal titolare dell’infrastruttura per giustificare il 
diniego di accesso alla stessa da parte del terzo.” (La dottrina delle essential facilities..., cit., p. 323, 
grifado). Essa noção também se extrai do caso paradigmático para aquele ordenamento: Sea 
Containers v. Stena Sealink Line (Caso 94/19/CE). 
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doutrina das essential facilities. A noção corrente na União Européia, portanto, parece 

ser a mais adequada. 

 

5.3.2 Justificativas objetivas para a recusa de acesso 

  A idéia de justificativa objetiva retrata uma visão mais estreita do que 

aquela que se pode extrair da noção de legitimate business reasons – há quem afirme 

que incluiriam apenas razões de ordem técnica (inviabilidade técnica, ou falta de 

capacidade excedente) e comprometimento com objetivos de interesse público 

eventualmente estabelecidos para o detentor da facility.595

  O exame da plausibilidade da justificativa deve ser feito com base nos 

requisitos indispensáveis para aplicação da doutrina. Mas não apenas isso.  

  MARIO SIRAGUSA e MATTEO BERETTA preconizam que a 

legitimidade do comportamento do monopolista que nega o acesso deve ser 

interpretado com base em um teste de proporcionalidade, tomando por base: i) um 

balanceamento entre os interesses do titular da facility e o impacto que essa conduta 

pode gerar para a concorrência no mercado; e ii) a valoração da eventual presença de 

opções menos restritivas do que o compartilhamento.596

  Mais adiante, os mesmos autores ressalvam três premissas de caráter 

geral a serem levadas em conta antes da análise de cada uma das hipóteses de 

justificativa objetiva.597  

  Em primeiro lugar, apontam que sobre o comportamento do monopolista 

deve sempre incidir uma espécie de “presunção de ilegitimidade”, no sentido de que a 

recusa de acesso a um concorrente deve ser vista, ao menos em princípio, como um 

                                              
595 Com efeito: “the US requirement of a ‘valid business reason’ leaves more room for motivating 
discriminatory behaviour than the EU ‘objective justification’. In general, the latter requirement has 
been interpreted as including only technical feasibility (such as the lack of unused capacity) or 
compliance with public interest objectives imposed upon the owner of the facility, while commercial 
reasons, such as efficiency goals, have seldom been taken into account and the ‘wish to avoid helping 
competitors’ has been explicitly excluded as a valid motivation (British Midland vs Aer Lingus (OJ 
10/4/92, L 96 p. 34)).” (OECD. The Essential Facilities Concept, cit., p. 56). 
596 La dottrina delle essential facilities..., cit., p. 323. 
597 Idem, p. 323. 
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instrumento indevido para reforçar a sua posição no mercado598, restringindo ou 

eliminando a concorrência.599  

  Nesse passo, caberá ao monopolista, detentor da facility, demonstrar de 

forma consistente e persuasiva que o acesso e inviável. Caberá a ele o ônus da prova 

contra o requerimento de acesso, a fim de desconstituir aquela presunção de 

ilegitimidade que recai sobre si. 

  Em segundo lugar, destacam a importância de se levar em conta se o 

sujeito que requer o acesso pretende inserir no mercado um serviço ou produto novo 

(ou inovador), diferente daqueles que já estão disponíveis.600 A recusa, nesse caso, será 

suscetível de limitar o desenvolvimento tecnológico e, conseqüentemente, causar 

impacto negativo diretamente nos consumidores (caso haja demanda potencial para 

aquele produto novo), eis que serão privados de se beneficiar da novidade e da 

diversificação da oferta.601

  Em terceiro lugar, os autores chamam a atenção para a situação em que o 

detentor da facility não se mostra capaz de utilizá-la adequadamente e, em razão disso, 

não logra atender a demanda existente no mercado (dos produtos e serviços derivados, 

no caso de mercados verticalmente relacionados). Nessa hipótese, acusam, a situação 

do monopolista será particularmente delicada, pois a recusa acarretaria não somente a 

                                              
598 A tese se encaixa mais adequadamente no caso de mercados verticalmente relacionados, em que o 
monopolista (no mercado a montante) vale-se da sua posição para reforçar sua posição no mercado a 
jusante. 
599 Assim, “il rifiuto di accesso all’infrastruttura può essere visto come un chiaro mezzo attraverso il 
quale il titolare della stessa cerca di assicurarsi un vantaggio consistente ed ingiustificato sui 
concorrenti ancor prima del suo ingresso nei loro mercati.” (Idem, p. 323). 
600 Essa situação foi observada no – já referido – caso Magill (Radio Telefis Eireann and Independent 
Television Publications v. Commission).  
601 Para os autores, a solução para esse impasse seria drástica: “Laddove il rifiuto possa avere tali 
conseguenze, è lecito attendersi dalle autorità antitrust un atteggiamento particolarmente 
intransigente, tanto che è stato sostenuto che, in questi casi, vi sarebbe un obbligo di garantire 
l’accesso anche qualora l’infrastruttura sia satura (comprimendo magari l’utilizzo dei soggetti che 
già la utilizzano). Vá da sé che, in tali circostanze, la giustificazione del comportamento del titolare 
dell’infrastruttura si rivela ancor più difficile.” (Idem, p. 324). 
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impossibilidade do concorrente ingressar no mercado, como também prejudicaria 

diretamente os consumidores.602

 

5.3.2.1 Ausência de uma essential facility 

  Sempre será possível ao detentor da facility comprovar que não tem em 

mãos uma “essential facility” propriamente dita.  

  Poderá indicar que o acesso (ou o compartilhamento) não é indispensável 

(vital) para o sujeito que o pretende, diante da presença de outras formas possíveis 

para este desenvolver a atividade econômica pretendida. 

  Poderá também demonstrar que não exerce o seu poder de monopólio de 

forma exorbitante ou abusiva – isto é, poderá argüir que o exerce conforme a 

legislação vigente, sem limitar ou inviabilizar a concorrência.  

  Por fim, o detentor da facility poderá ainda comprovar que não detém 

efetivo controle sobre o mercado relevante, dentro do qual se insere a facility. Cogita-

se a possibilidade de um concessionário de serviço público desenvolvido com base em 

uma determinada infra-estrutura que ele opera, mas não detém poder de permitir ou 

negar o ingresso de terceiros. Ou seja, a concessão não confere ao detentor (operador) 

da facility essa prerrogativa, que permanece nas mãos da administração concedente. 

Em rigor, nesse caso o pedido de acesso (ou compartilhamento) não deve sequer ser 

direcionado ao detentor da infra-estrutura, mas sim à administração competente para 

decidir sobre a matéria. 

 

5.3.2.2 Possibilidade de duplicação da facility 

  Para negar o acesso de forma legítima, também será lícito ao 

monopolista revelar a possibilidade de duplicação da facility.  

  Para tanto, deve provar que o concorrente pode ingressar no mercado em 

condições competitivas sem necessidade de usufruir do direito de acesso à facility 

existente, na medida em que tenha condições de providenciar um outro meio (uma 

                                              
602 Idem, p. 325. 
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outra infra-estrutura paralela) para desenvolver sua atividade. Fazendo-o, o 

monopolista evidencia que os efeitos da recusa de acesso não criam uma barreira 

intransponível para o concorrente ingressar no mercado e, portanto, não caracterizam 

um obstáculo insuperável e permanente, a ponto de tornar a atividade do concorrente 

economicamente ineficiente.  

  Note-se, contudo, que essa hipótese não se confunde com a ausência de 

indispensabilidade. Admite-se, aqui, que a facility é indispensável para o exercício da 

atividade do concorrente. Porém, este não precisa do acesso à facility existente, uma 

vez que tem condições (econômicas, físicas, técnicas etc.) de construir (desenvolver, 

produzir, elaborar, obter) outra igual para si. 

 

5.3.2.3 Falta de recusa de acesso 

  Depois, não há como olvidar que o detentor da facility poderá 

simplesmente confirmar que nunca recusou o acesso pretendido pelo concorrente e que 

tem plena disponibilidade em negociar as condições de acesso mais adequadas de 

modo a satisfazer as necessidades de ambas as partes envolvidas.  

  Cumpre lembrar que a recusa pode decorrer não apenas de uma 

manifestação expressa (ostensiva) do monopolista neste sentido, mas também da 

imposição de condições impraticáveis e não razoáveis para o sujeito que demanda o 

acesso. 

 

5.3.2.4 Inviabilidade do acesso 

  Contudo, o requisito cuja ausência mais se encaixa como motivação para 

uma recusa de acesso é o da viabilidade do acesso.603 Trata-se da hipótese mais 

comum, que certamente dá ensejo à maior parte das recusas de contratar. 

                                              
603 ALEXANDRE DITZEL FARACO confirma o raciocínio afirmando: “Justificativas aceitáveis 
normalmente estão relacionadas à inviabilidade do uso pretendido, seja porque isso poderia 
comprometer a integridade da rede ou do elemento, seja porque não existe capacidade para 
acomodar o interessado.” (Regulação e Direito Concorrencial..., cit., p. 306, nota 521). 
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  Diversas razões podem ser admitidas, mas sempre com a devida cautela: 

deve-se verificar se o impedimento ao acesso efetivamente existe ou se, ao contrário, 

foi artificialmente criado pelo detentor da facility, na tentativa deliberada de impedir 

ou evitar o ingresso do concorrente no mercado. Neste caso, ter-se-á de admitir que a 

inviabilidade decorre do abuso da posição de monopólio por parte do titular, que é 

prejudicial à concorrência e não pode ser reconhecida como justificação objetiva para 

a recusa de acesso. 

  Trata-se de um fator de cautela ressaltado por MARIO SIRAGUSA e 

MATTEO BERETTA, quando afirmam a necessidade – cuja dificuldade é manifesta – 

de se diferenciar duas formas de atuação por parte do detentor da facility: de um lado o 

comportamento direcionado à criação de uma barreira ao ingresso de terceiros e, de 

outro, o comportamento que tem uma razão objetiva de ser, embora acarrete as 

mesmas conseqüências para os terceiros que pretendem o ingresso.604  

  Para ilustrar a hipótese, os autores colacionam o – já mencionado – caso 

do aeroporto de Frankfurt, no qual a FAG – empresa que explorava a infra-estrutura 

em regime de monopólio – recusava o acesso alegando que as limitações físicas do 

aeroporto não o permitiam. A Comissão Européia, ao apreciar o caso, reputou que 

existiam soluções para a falta de espaço, e que a eventual saturação da capacidade 

física do aeroporto não representava justificativa objetiva na medida em que a FAG 

tinha condições de criar espaços suplementares, mas não o fazia. 

  Concluem, afinal, que “quando ficar demonstrado que o titular da 

facility tem sistematicamente perseguido um projeto destinado precisamente a evitar a 

criação de condições objetivas para o acesso de terceiros, será plausível condenar o 

seu comportamento; quando, ao inverso, as escolhas feitas pelo titular da facility 

forem compreensíveis à luz de lógicas empresariais, tenham uma racionalidade 

intrínseca e, portanto, não forem compreendidas por uma vontade clara de erigir uma 

barreira ao ingresso de terceiros, parece que a repreensão ao titular da facility pelo 

fato de não ter adotado escolhas que poderiam ter criado espaços para o acesso de 

                                              
604 La dottrina delle essential facilities..., cit., p. 329. 
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terceiros representa uma excessiva – e, enquanto tal, não desejável – ingerência na 

liberdade e independência que deve ser reconhecida a esse sujeito na organização da 

sua própria atividade empreendedora.”605

  Assim, fica clara a necessidade de se investigar a intenção do detentor da 

facility, a fim de evidenciar se este está atuando com abuso do seu poder de 

monopólio. Não se desconhece, entretanto, a enorme dificuldade de ordem prática que 

isso pode gerar: consistente em verificar com precisão se as escolhas realizadas pelo 

detentor da facility são justificáveis sob o ponto de vista objetivo (em termos 

econômicos e empresariais), ou, ao contrário, se foram mascaradas e, em última 

análise, se prestam para impedir o ingresso de terceiros e a concorrência.606

  Anotada a ressalva, cabe analisar as possibilidades do detentor da 

facility, sempre com base no que já foi posto acerca do requisito da viabilidade do 

acesso. 

  Nesse passo, o monopolista poderá demonstrar que o acesso (ou o 

compartilhamento) é inviável por razões de ordem econômica: i) porque o sujeito que 

o pretende não preenche as exigências técnicas ou de segurança necessárias607; ii) 

porque a facility está saturada – isto é, não apresenta espaço físico suficiente 

(capacidade excedente), eis que já opera no limite608; ou ainda, iii) porque não terá 

condições de operar com eficiência caso ocorra o compartilhamento. 

                                              
605 Tradução livre do original: “quallora sia dimostrabile che il titolare della facility abbia 
sistematicamente perseguito un preciso disegno finalizzato ad evitare che si creino le condizioni 
oggetive per l’accesso di terzi, una condanna del suo operato è plausibile; quallora invece le escelte 
operate dal titolare della facility siano comprensibili alla luce di logiche aziendali, abbiano una loro 
insinseca razionalità, e non siano dunque ascrivibili ad una chiara volontà di erigere una barriera 
all’ingresso dei terzi, ci sembra che il rimproverare al titolare della facility il fatto di nona ver 
adottato scelte che avrebbero potuto creare spazi per l’accesso di terzi reppresenti una eccessiva – e, 
in quanto tale, non auspicabile – ingerenza nella liberta ed indipendenza che deve essere riconosciuta 
a detto soggetto nell’organizzazione della propria attività imprenditoriale.” (Idem, p. 329-330).  
606 Idem, p. 330. 
607 “It would certainly be a defence in a refusal of access case that the proposed use is inconsistent 
with the safety or technical standards of the facility or would otherwise interfere with its proper use, 
or would interfere with the efficient use of the facility by the existing users.” (OECD. The Essential 
Facilities Concept, cit., p. 102). 
608 MARIO SIRAGUSA e MATTEO BERETTA lembram, citando a opinião lançada pela Comissão 
Européia no caso do porto de Rodby (já mencionado), que a imposição do dever de conceder acesso ao 
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  Neste último caso, poucas vezes analisado, as opiniões divergem: de um 

lado, se afirma que a recusa de acesso pode ser justificável caso se apresente 

estritamente útil ao processo de crescimento vertical interno, à redução dos custos de 

produção e, conseqüentemente, à economia de escala; de outro lado, se sustenta que 

uma recusa não será justificável, pois um benefício marginal em favor dos 

consumidores não é suficiente para compensar a exclusão de um concorrente (e da 

concorrência), de modo que, nos casos em somente um operador pode operar a infra-

estrutura de modo eficiente, o direito de utilizá-la deve ser alternado no tempo.609

  Depois, o monopolista poderá comprovar que o compartilhamento é 

inviável por motivos de ordem econômica (impossibilidade de recuperação dos 

vultosos investimentos realizados para a construção da facility sem a garantia da 

exclusividade de sua exploração por um determinado período de tempo) ou também 

jurídica (existência de norma jurídica que lhe garanta a exclusividade do uso e 

operação da facility).  

 

5.3.2.5 Outras justificativas possíveis 

  Por fim, cumpre ainda relacionar outras quatro possibilidades de 

justificativa objetiva para a negativa de acesso, mencionadas pelos autores já citados, 

que trataram do tema de forma exaustiva: a falta de uma demanda insatisfeita no 

mercado (dos produtos ou serviços derivados); a ausência do titular da facility no 

mercado a jusante e/ou a existência de uma concorrência expressiva no mesmo; a 

                                                                                                                                             
concorrente em caso de saturação da facility – isto é, a criação forçada de um ambiente de 
concorrência – pode gerar efeitos benéficos, tais como a indução ao aperfeiçoamento/crescimento da 
facility, o aumento da qualidade do produto ou serviço, bem como a diminuição dos preços. Em 
contrapartida, essa obrigação pode acarretar um sacrifício excessivo aos interesses do detentor da 
facility, gerando o risco de desestímulo à iniciativa empreendedora privada, à criação de novas infra-
estruturas de grande porte e, de modo geral, uma redução dos investimentos privados (La dottrina 
delle essential facilities..., cit., p. 328). Daí porque afirmam – citando o caso Hecht v. Pro-Football – 
que “tale soluzione contrasta nettamente con la costante prassi giurisprudenziale delle corti 
stadunidensi, che negano sussista un obbligo del titolare della facility di condividere la stessa con 
eventuali terzi richiedente qualora ciò comporti una parellela compressione delle sua attuali attività.” 
(Idem, p. 328-329). 
609 Idem, p. 331. 
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baixa freqüência de acesso à facility; e, por fim, a insolvência (ou risco de insolvência) 

do terceiro que busca o acesso.610

 

5.3.2.5.1 Falta de uma demanda insatisfeita no mercado 

  A justificativa que se cogita para o monopolista consiste em afirmar que 

não existe demanda insatisfeita no mercado611, de modo que a entrada de um novo 

fornecedor teria o condão de criar uma superprodução indesejada.  

  Na verdade, essa justificativa é colocada apenas a título ilustrativo, já 

que SIRAGUSA e BERETTA esclarecem que ela não pode ser aceita como motivo 

legítimo para recusa de acesso.612 Não cabe ao monopolista, detentor da facility, o 

poder de decisão sobre qual deva ser a estrutura de mercado mais adequada.  

  Logo, fica claro que mesmo nos casos em que a demanda existente no 

mercado esteja sendo integralmente satisfeita pelo monopolista, a concorrência entre 

os produtores é viável e desejada, em vista das vantagens (ainda que potenciais) que 

acarreta para o consumidor final: aumento da qualidade e variedade, bem como 

redução dos preços. 

 

5.3.2.5.2 Ausência do titular da facility no mercado a jusante e/ou a existência de 

concorrência no mesmo 

  Essa hipótese somente é suscetível de ocorrer nos casos envolvendo 

mercados verticalmente relacionados – isto é, nos casos em que a facility localiza-se 

no mercado a montante e é essencial para o estabelecimento da concorrência no 

mercado a jusante. 

  Cogita-se a possibilidade de o monopolista indicar que a recusa de 

acesso à facility (localizada no mercado a montante) é justificável diante da sua 

                                              
610 SIRAGUSA, Mario; BERETTA, Matteo. Idem, p. 325-326 e 331-335.  
611 Embora os autores indiquem que essa hipótese vale para os casos de mercados verticalmente 
relacionados, reputa-se que ela pode ser cogitada também para a situação de um mercado único (onde 
se localiza a facility).  
612 Idem, p. 331. 
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ausência no mercado a jusante613, diante da ausência de interesse seu em ingressar 

neste mercado, ou, ainda, diante da existência de concorrência em nível expressivo 

neste mesmo mercado.  

  Nos dois primeiros casos, a justificativa baseia-se na absoluta 

impossibilidade do monopolista estar gozando (ou pretender gozar) de vantagens 

ilegítimas, inacessíveis para os demais concorrentes. 

  O terceiro caso parte da existência de um número razoável de pequenos 

fornecedores atuando em concorrência, cada qual detentor de uma pequena quota deste 

mercado. A justificativa terá por base o fato de que o ingresso de um novo operador 

não terá impacto significativo sobre a estrutura atual da concorrência no mercado. 

  Note-se, todavia, que esse motivo não será válido caso o terceiro 

ingressante tenha a intenção de introduzir um produto ou serviço novo para o qual 

existe demanda potencial. A novidade altera a estrutura do mercado derivado e impede 

que a concorrência existente seja motivo para vedar o acesso.614  

                                              
613 Como exemplo, menciona-se o caso Tiercé Ladbroke v. Commission (já estudado), cuja decisão 
reputou indispensável, para considerar abusiva a recusa de acesso, a participação do monopolista no 
mercado a jusante. No caso Fina/Italpetroli, apreciado pela Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato italiana (citado por SIRAGUSA e BERETTA – p. 332), adotou-se outro entendimento: de 
que a ausência do detentor da facility (um oleoduto) no mercado a jusante (de distribuição de petróleo) 
não impedia que se caracterizasse o abuso da posição dominante. Segundo os autores, esse último 
precedente deixa transparecer o princípio segundo o qual a doutrina das essential facilities assume não 
apenas um papel repressivo de condutas abusivas (capazes de conferir ao monopolista vantagens 
ilegítimas em detrimento dos demais concorrentes – reais ou potenciais – no mercado a jusante), mas 
também a função – mais geral – de prevenção de comportamentos que possam gerar um significativo 
impacto negativo na concorrência (Idem, p. 333). 
614 Neste mesmo sentido, JOHN TEMPLE LANG entende que “If there are a number of competitors 
in the downstream market and it is competitive, the refusal to supply one more will not have a 
significant effect on competition, unless it provides a different product or service from the others. An 
effect on competition cannot be deduced from the mere fact of a refusal to supply by a dominant 
enterprise, because the effects of the refusal occur in the downstream market and not in the market in 
which the enterprise is dominant. As a result, in single firm cases there is no duty to supply if the 
downstream market is competitive, even if there is spare capacity, unless the company seeking the 
supply can show that it will provide a significantly new kind of product or service not provided by 
existing competitors, or that it is being discriminated against to discourage it from competing 
vigorously.” (Defining legitimate competition…, cit., tópico III, letra E). Também PHILLIP AREEDA 
(Essential facilities: An epithet in need of limiting principles, cit., p. 852-853).  
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  Depois, há ainda dois fatores a considerar, em se tratando de produto ou 

serviço que não é novo, que põem em dúvida a possibilidade de o monopolista se valer 

dessa última justificativa.615  

  Primeiro (e conforme já apontado relativamente à ausência de demanda 

insatisfeita), é necessário ter em vista que não cabe ao monopolista, detentor da facility 

no mercado a montante, a competência de estabelecer qual deva ser a estrutura do 

mercado a jusante, nem tampouco de decidir se o nível de concorrência existente neste 

mercado é suficiente ou não, vedando ou permitindo o acesso de novos concorrentes.  

  Em segundo lugar, caso todos os concorrentes dependam do acesso à 

mesma facility para atuar no mercado a jusante, é evidente que a recusa de acesso a 

mais um sujeito caracteriza uma discriminação em benefício dos demais concorrentes 

que já usufruem do acesso. Ou seja, a recusa caracterizará tratamento desigual para 

sujeitos que se encontram na mesma situação, o que é vedado. 

  Em conclusão, reputa-se que a comprovação da ausência do monopolista 

no mercado a jusante (ou da sua falta de intenção de ingresso neste mercado) pode 

caracterizar justificativa objetiva capaz de motivar a recusa de acesso, já não se 

podendo afirmar o mesmo com relação à alegação que aponta para a existência – 

mesmo que comprovada – de concorrência no mercado a jusante.  

 

5.3.2.5.3 Baixa freqüência de acesso à facility  

  Indo adiante, cabe ponderar sobre a possibilidade do monopolista argüir 

que o acesso é impraticável diante da baixa freqüência de demanda à facility, ou ainda 

diante do número reduzido de aquisição do insumo pelo terceiro. 

  A justificativa teria por base a necessidade de se exigir um número 

mínimo de transações para tornar economicamente viável o acesso. Isso porque a 

utilização modesta (em demandas pequenas) geraria um custo unitário de acesso 

superior àquele praticado pelos sujeitos que utilizam a facility de forma intensa, com o 

risco de inviabilizar a utilização para o pretendente mais modesto. 

                                              
615 SIRAGUSA, Mario; BERETTA, Matteo. La dottrina delle essential facilities..., cit., p. 334.  
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  Contudo, uma solução para esses impasses pode ser alcançada levando-

se em conta que: (a) o acesso geralmente comporta custos fixos (devidos 

independentemente da intensidade da utilização da facility); e, ainda, (b) que a 

utilização intensa por parte de um sujeito pode viabilizar uma economia de escala (e a 

conseqüente redução do custo marginal de acesso), capaz de permitir que o detentor da 

facility conceda o acesso também ao modesto pretendente – o que é perfeitamente 

possível quando a essential facility consiste em uma determinada matéria-prima. 

 

5.3.2.5.4 Insolvência (ou risco de insolvência) do terceiro que busca o acesso 

  Por fim, há também a hipótese – talvez a mais singela de todas – do 

inadimplemento pelo terceiro ingressante da obrigação de pagar ao detentor da facility 

o preço justo acordado (ou imposto pela autoridade estatal competente, quando for o 

caso).616

  Assim, a não observância das condições fixadas para o exercício do 

direito de acesso, especialmente as que dizem respeito ao preço a ser pago, também 

pode ensejar uma recusa justificável por parte do monopolista. Com efeito, este não 

poderá ser obrigado a manter o direito de acesso caso o terceiro ingressante deixe de 

arcar com o ônus da contraprestação.  

  Em rigor, não é necessário nem mesmo que o inadimplemento ocorra, 

bastando o risco de inadimplemento futuro, decorrente da saúde financeira e 

econômica atual do terceiro pretendente. Assim, será lícito ao monopolista recusar o 

acesso se comprovar que o terceiro sequer apresenta condições financeiras e 

econômicas suficientes para arcar com o custo do acesso pretendido.  

  Depois, caso o acesso já tenha sido determinado e o respectivo preço 

fixado, pode ocorrer a insolvência superveniente, ou mesmo o mero inadimplemento 

voluntário. Em ambos os casos, será razoável admitir que o monopolista exerça 

validamente contra o terceiro a exceção do contrato não cumprido (exceptio non 

                                              
616 A temática do preço justo a ser pago pelo acesso será tratada adiante, no capítulo referente às 
condições do compartilhamento. 
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adimpleti contractus), exigindo a cessação da obrigação de conceder o acesso até que a 

obrigação seja regularmente adimplida com os devidos embargos. 

  Evidentemente que a recusa por inadimplemento superveniente deve ser 

fundamentada e permeada de razoabilidade e bom senso. O inadimplemento eventual, 

circunstancial e/ou justificado por parte do terceiro não poderá dar ensejo à recusa. 

Ademais, será razoável que se observe o direito ao devido processo e ampla defesa, 

através do aviso prévio para que o terceiro inadimplente tenha oportunidade (dentro de 

prazo hábil) para sanear o problema e/ou apresentar justificativa plausível para o 

inadimplemento. 

  Em última análise, parece claro que a recusa de acesso em função do 

inadimplemento – dentro dos critérios acima delineados – deve ser garantida ao 

detentor da facility como forma de proteger não apenas o próprio investimento, mas 

também a concorrência. Afinal, admitir o acesso em tais hipóteses significaria 

beneficiar indevidamente o terceiro inadimplente em detrimento do detentor (visto que 

o compartilhamento geralmente envolve custos diretos arcados por este), estimular 

condutas indesejáveis à concorrência como o chamado free-riding617, colocar em risco 

o desenvolvimento da atividade econômica por parte do detentor da facility (assim 

como o próprio consumidor, mesmo que indiretamente) e, até mesmo, a manutenção 

da integridade da essential facility.  

 

5.4 Os princípios propostos por PHILLIP AREEDA 

  Entende-se satisfatória uma sistematização da doutrina das essential 

facilities a partir dos quatro requisitos acima delineados, extraídos do caso MCI 

                                              
617 O free-riding consiste na conduta do sujeito (o free-rider ou o “carona”) que se aproveita das 
externalidades positivas derivadas da atividade econômica desenvolvida pelo seu concorrente – “Esse 
aproveitamento se dá toda vez que um agente econômico quer ter os benefícios mas não está disposto 
a arcar com os custos de uma determinada situações jurídica.” (SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito 
Concorrencial: As Condutas, cit., p. 245). Trata-se, pois, de uma conduta nociva à concorrência, 
geralmente vedada pelo direito antitruste (FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste, cit., p. 
346). 
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Communications v. AT&T. Não obstante, é digna de nota a opinião de PHILLIP 

AREEDA618, responsável por uma das críticas mais severas à doutrina.  

  Após questionar a tendência expansionista que as cortes norte-

americanas têm dado à doutrina619, esse autor sugere-lhe uma aplicação mais rigorosa, 

com base em seis enunciados que ele denomina princípios.620

  O primeiro princípio afirma que não existe uma obrigação geral de 

dividir uma essential facility. Mesmo quando houver condições e nítida intenção de 

estipular uma obrigação desse tipo, ela deve ser reservada para as hipóteses realmente 

excepcionais. 

  O segundo princípio indica que uma infra-estrutura detida por uma única 

empresa pode ser considerada essencial apenas quando for indispensável para garantir 

a presença do terceiro ingressante no mercado em condições de competitividade e, ao 

                                              
618 Essential facilities: An epithet in need of limiting principles, cit., p. 841-853. 
619 A crítica de PHILLIP AREEDA será abordada em tópico específico. 
620 No texto original, consta o seguinte: “I conclude by offering six principles that should limit 
application of the essential facilities concept. (1) There is no general duty to share. Compulsory 
Access, if it exists at all, is and should be very exceptional. (2) A single firm’s facility, as distinct from 
of a combination, is ‘essential’ only when it is both critical to the plaintiff’s competitive vitality and 
the plaintiff is essential for competition in the marketplace. ‘Critical to the plaintiff’s competitive 
vitality’ means that the plaintiff cannot compete effectively without it and that duplication or practical 
alternatives are not available. (3) No one should be forced to deal unless doing so is likely 
substantially to improve competition in the marketplace by reducing price or by increasing output or 
innovation. Such an improvement is unlikely (a) when it would chill desirable activity; (b) the plaintiff 
is not an actual or potential competitor; (c) when the plaintiff merely substitutes itself for the 
monopolist or shares the monopolist’s gains; or (d) when the monopolist already has the usual 
privilege of charging the monopoly price for its resources. (4) Even when all these conditions are 
satisfied, denial of access is never per se unlawful; legitimate business purpose always saves the 
defendant. What constitutes legitimacy is a question of law for the courts. Although the defendant 
bears the burden of coming forward with a legitimate business purpose, the plaintiff bears the burden 
of persuading the tribunal that any such claim is unjustified. (5) The defendant’s intention is seldom 
illuminating, because every firm that denies its facilities to rivals does so to limit competition with 
itself and increase its profits. Any instruction on intention must ask whether the defendant had an 
intention to exclude by improper means. To get ahead in the marketplace is not itself the kind of 
intention that contaminates conduct. (6) No court should impose a duty to deal that it cannot explain 
or adequately and reasonably supervise. The problem should be deemed irremedial and reasonably by 
antitrust law when compulsory access requires the court to assume the day-to-day controls 
characteristic of a regulatory agency. Remedies may be practical (a) when admission to a consortium 
is at stake, especially at the outset, (b) when divestiture is otherwise appropriate and effective, or (c) 
qhen, as in Other Tail   ”  

(Essential facilities..., cit., p. 852-853). 
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mesmo tempo, a presença desse terceiro for essencial aos fins da concorrência efetiva 

no mercado. A facility será indispensável – critical to the plaintiff’s competitive 

vitality – quando o terceiro efetivamente não puder competir sem ela e, ainda, quando 

não houver alternativa ou possibilidade de duplicação. 

  O terceiro princípio garante que o detentor de uma facility não será 

forçado a ceder acesso a menos que este acesso seja suscetível de melhorar 

substancialmente a concorrência – determinando uma redução dos preços ou um 

incremento da produção ou de inovações. Mas essa melhora será improvável de 

ocorrer quando: (a) reprimir uma atividade desejável, (b) o terceiro não for um 

concorrente atual ou potencial, (c) o terceiro ingressante apenas substituir o 

monopolista ou dividir com este os ganhos, (d) o monopolista já detenha o privilégio 

de cobrar um preço pela utilização de seus recursos. 

  De acordo com o quarto princípio, mesmo que preenchidas todas as 

exigências anteriores, a negativa de conceder acesso a uma essential facility não 

representa uma conduta per se ilegítima por parte do monopolista, já que pode ser 

validamente justificada por um propósito negocial legítimo (legitimate business 

purpose). Para PHILLIP AREEDA, caberá às cortes decidir acerca do que constitui 

efetivamente uma justificativa legítima. E mais: apesar do ônus de apresentar a 

justificativa para a recusa seja do monopolista (o defendant), recairá sobre o terceiro 

pretendente (o plaintiff) o ônus de persuadir a corte de que a justificativa apresentada 

pelo monopolista é improcedente. 

  O quinto princípio assinala que a intenção do monopolista é raramente 

fácil de compreender, já que praticamente todos os monopolistas que negam aos seus 

concorrentes o acesso às próprias infra-estruturas essenciais são movidos pela vontade 

de limitar a concorrência e incrementar os próprios lucros (trata-se de conduta natural 

do monopolista). Afinal, a intenção de estar à frente no mercado não tem o condão de, 

por si só, contaminar a conduta. Por isso, a intenção do monopolista será irrelevante. 

Qualquer análise acerca da intenção do monopolista deverá questionar se a negativa de 

acesso tem por fim excluir concorrentes por meios impróprios.  
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  Por fim, o sexto princípio designa que nenhum tribunal pode impor uma 

obrigação de conceder acesso que não possa ser explicada e adequadamente (ou 

razoavelmente) fiscalizada. Esse princípio é capaz de gerar um impasse de difícil 

solução com base no Direito Antitruste, que ocorrerá quando uma determinada 

obrigação de conceder acesso depender de um controle diário e constante 

(característico de uma regulatory agency) por parte do tribunal que impôs a obrigação. 

Mas a dificuldade não significa ausência de soluções. Em uma situação como essa, 

algumas medidas podem ser possíveis, especialmente quando: (a) se esteja cogitando 

da admissão de um consórcio entre as empresas envolvidas, especialmente no início, 

(b) se mostre adequada e efetiva uma desapropriação, ou (c) exista uma agência 

reguladora para controlar os termos do compartilhamento.  

  Contudo, ressalva PHILLIP AREEDA, a existência de uma solução para 

esses impasses não significa que se deva ignorar a regra geral: de que o 

compartilhamento compulsório é a exceção. 

 

5.5 Duas alternativas para a aplicação da doutrina das essential facilities 

  A essa altura, revela-se interessante a solução apresentada por CALIXTO 

SALOMÃO FILHO para a aplicação da doutrina das essential facilities, a fim de que o 

acesso à infra-estrutura essencial seja viabilizado àqueles agentes econômicos que dela 

dependem para desenvolver suas atividades competitivas no mercado.  

  De acordo com esse autor, isso pode ser realizado de duas maneiras: (a) 

mediante uma intervenção estrutural que tenha por objetivo eliminar as circunstâncias 

que acarretam o controle da infra-estrutura por um único agente; ou (b) através da 

imposição de um dever de compartilhamento ao monopolista, pelo qual será 

condicionado a suprir o acesso à infra-estrutura em termos amplos e equânimes.621

 

                                              
621 Regulação e Concorrência..., cit., p. 42. 
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5.5.1 Alterações na estrutura do mercado como forma de viabilizar o acesso 

  No primeiro caso, o entrave gerado pelo controle da essential facility por 

um monopolista deverá ser resolvido com a intervenção direta na estrutura do mercado 

em questão. A autoridade competente terá de impor medidas drásticas para os agentes 

dominantes, destinadas ao estabelecimento de condições de concorrência onde esta 

não existe. Poderá, por exemplo, determinar que se proceda à cisão da sociedade que 

controla a infra-estrutura, desmontando a situação de monopólio existente. Como 

resultado, mais de uma pessoa estará figurando no mercado.622  

  Contudo, o autor ressalva que as soluções estruturais nem sempre são 

possíveis, a depender do tipo de essential facility de que se esteja tratando. Assim, é 

perfeitamente possível que mais de um agente atue no mercado de fornecimento de 

softwares, quando este insumo for considerado uma facility essencial.623  

  Porém, na maior parte dos casos a infra-estrutura essencial não pode ser 

controlada (e ofertada) por mais de uma empresa. É o que ocorre, por exemplo, com as 

infra-estruturas organizadas em rede (telecomunicações, energia elétrica, gás etc.), nas 

quais se verifica a impossibilidade (física e econômica) de divisão da malha, pois 

qualquer subdivisão implicaria em perda da sua integralidade e, conseqüentemente, da 

sua utilidade.  

  Nesse ponto, contudo, CALIXTO SALOMÃO FILHO fala apenas da 

impossibilidade econômica da duplicação da rede, que estaria a inviabilizar a cisão do 

agente controlador para criar duas empresas concorrentes. Essa circunstância 

redundaria em uma única medida estrutural cogitável, válida apenas para os casos de 

mercados verticalmente relacionados, qual seja: proibir o controlador da infra-estrutura 

de ingressar no mercado a jusante – o que não evita, contudo, que esse monopolista 

                                              
622 “Nesse caso, a medida estrutural visaria à criação de condições concorrenciais na oferta do bem 
essencial, ou à separação das atividades relativas a este bem voltadas à produção de outros que dele 
dependem (especialmente quando o agente controlador do bem também concorre no mercado a 
jusante). Ambas as alternativas foram discutidas na rumorosa ação antitruste movida contra a 
Microsoft nos Estados Unidos.” (Idem, p. 42). 
623 Idem, p. 43. 
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atue de forma abusiva através da imposição de preços e condições discriminatórias 

para aquisição do seu produto final.624

  A alternativa de intervenção direta na estrutura do mercado, portanto, 

valerá apenas para um número muito limitado de casos.  

 

5.5.2 Imposição do dever de conceder o acesso 

  No segundo caso mencionado pelo autor, sendo impossível ou 

inadequada a adoção de medidas de ordem estrutural, restará para a autoridade 

competente a possibilidade de impor ao monopolista dever de permitir que o seu 

concorrente tenha acesso à infra-estrutura por ele detida.  

  Com isso, admite-se a posição do monopolista, “mas a sua legitimidade 

fica diretamente condicionada ao atendimento de uma obrigação ampla de 

fornecimento do bem [infra-estrutura] essencial às empresas que dele dependem na 

quantidade necessária à sua sobrevivência.”625

  Com relação a esse dever imposto ao monopolista, o autor em comento 

ressalta que não se resume a um mero dever de tolerar. Vai além. Consiste em 

verdadeira obrigação ativa de fornecer o acesso à essential facility.626 Significa que o 

monopolista deve agir positivamente para garantir ao concorrente o acesso em 

condições adequadas e isonômicas e a um preço justo, sob pena de se caracterizar 

efetiva recusa.  

  Fica evidente, com isso, que há condições a serem observadas por ambas 

as partes. E mais, que ao dever de conceder o acesso corresponde uma contraprestação 

pecuniária, a ser paga pelo concorrente.  

 

                                              
624 Idem, p. 43. 
625 Idem, p. 44. 
626 “Trata-se, portanto, de uma obrigação mais extensa do que aquela derivada da disciplina usual da 
recusa de contratar em sede antitruste (cuja casuística mais freqüente se constrói em torno de 
relações contratuais continuadas que são abruptamente e injustificadamente interrompidas).” (Idem, 
p. 44, nota 14). 
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5.6 As condições para o compartilhamento 

  De tudo o que foi exposto até aqui, extrai-se a possibilidade de 

solucionar o impasse gerado à concorrência pelas situações de monopólio que 

abrangem uma infra-estrutura qualificada como essential facility (ou outro insumo 

qualificado como tal) mediante a garantia de acesso aos concorrentes e, 

conseqüentemente, do uso compartilhado da facility.627

  Contudo, é evidente que esse compartilhamento não deverá ocorrer de 

forma incondicionada nem tampouco gratuita. Quando ficar evidente que a obrigação 

de compartilhamento da infra-estrutura consiste na melhor solução para o impasse 

concorrencial, diante da presença de todos os requisitos necessários e da ausência de 

quaisquer impedimentos para a aplicação da essential facility doctrine, a discussão 

passará a ser feita sobre as condições do compartilhamento. 

  É imprescindível que se estabeleçam de forma objetiva e transparente as 

condições segundo as quais o compartilhamento deve ser praticado pelas partes 

envolvidas. Isso sem olvidar o “problema regulatório” que se passará a enfrentar, tanto 

no que concerne à definição das condições de compartilhamento, como no que tange 

ao controle e fiscalização do seu cumprimento pelas partes envolvidas.628

  Há, pois, duas condições essenciais que devem ser observadas: a 

contrapartida econômica a ser arcada pelo terceiro ingressante (isto é, o pagamento de 

um preço justo ao detentor da facility) e o estabelecimento de condições isonômicas e 

adequadas para o terceiro ingressante.629

                                              
627 Caso contrário, a concorrência fica inviável: a atividade do concorrente não se desenvolve, já que 
depende do acesso à infra-estrutura existente, e o monopolista continua valendo-se da sua posição 
privilegiada, inclusive de maneira abusiva (SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e 
Concorrência..., cit., p. 44). 
628 “If it is possible to make a judgment regarding the desiradility of providing any non-owner Access 
at all, then the second level of complexity arises in monitoring and regulating the terms and conditions 
of usage for such non-owner users. Where such access has already been granted, only this second 
regulatory problem arises.” (LIPSKY JR., Abbot B; SIDAK, J. Gregory. Essential facilities, cit., p. 
1204). 
629 “La prassi decisionale sia comunitária che nazionale non lascia dubbi al riguardo; lo stesso vale 
per le numerose ipotesi in cui il diritto d’accesso è stato disciplinado per via di regolamentazione: il 
diritto d’accesso deve avvenire: (i) condizioni non discriminatorie e (ii) verso un ragionevole 
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5.6.1 O pagamento de um preço justo ao detentor da facility 

  O pagamento de um preço pela utilização da infra-estrutura é 

indissociável do direito de acesso.630 É inconteste que o sujeito que pretende obter o 

direito de acesso a uma determinada infra-estrutura essencial deve estar disposto a 

arcar com o custo correspondente. O detentor da infra-estrutura deverá ser ressarcido 

sempre que se sujeitar à obrigação de ceder acesso ao seu concorrente.631  

  O preço a ser cobrado do concorrente corresponde ao preço justo (ou 

preço razoável) e deve contemplar dois interesses opostos: o do detentor da facility 

(que pretende obter uma compensação adequada) e o do terceiro ingressante (que 

busca acessar a facility da forma menos onerosa, a fim de permitir o desenvolvimento 

da sua atividade em nível de competitividade).  

  O preço justo deve sem estipulado a partir da ponderação dos dois 

interesse antagônicos, acima indicados, sempre de acordo com os parâmetros impostos 

pelo mercado competitivo. Evidentemente que essa noção extrapola as situações de 

monopólio, em que não existe a concorrência. Nesse caso, o parâmetro a ser adotado 

será aquele que equivaleria caso existisse, naquele mercado relevante, uma situação de 

concorrência.632

                                                                                                                                             
corrispettivo.” (SIRAGUSA, Mario; BERETTA, Matteo. La dottrina delle essential facilities..., cit., p. 
335).  
630 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e Concorrência..., cit., p. 45. 
631 Afinal, “O compartilhamento do uso de rede põe-se como clara exceção ao exercício do direito da 
propriedade, em atendimento ao interesse público objetivado na defesa e na promoção da livre 
concorrência...” (DUTRA, Pedro. Desagregação e compartilhamento do uso de rede de 
telecomunicações, cit., p. 201-202). 
632 A questão da determinação do preço justo para o compartilhamento de infra-estruturas é tema que 
ganhou relevo no setor das telecomunicações, em razão do avançado estágio da regulação nesse 
campo. Na Comunidade Européia, por exemplo, vigora um comunicado da Comissão das 
Comunidades Européias (Commission Communication 98/C 84/03), que estabelece critérios 
específicos para a fixação dos preços de interconexão de redes de telecomunicação. De acordo com 
esse documento, os preços a serem praticados pelas operadoras devem ser preços competitivos, que 
considerem os custos médios de incrementação do sistema para o futuro, a longo prazo. No 
ordenamento brasileiro, também existe uma normatização bastante avançada para o setor: 
Regulamento Geral de Interconexão, estabelecido pela Resolução n.º 410/05, da ANATEL. Linha 
geral, a Lei 9.472/97 (Lei Geral das Telecomunicações) estabelece: “Art. 152. O provimento da 
interconexão será realizado em termos não discriminatórios, sob condições técnicas adequadas, 
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  De um lado, portanto, o preço deve ser suficiente para cobrir todos os 

custos (diretos e indiretos) que venham a recair sobre o monopolista, inclusive os 

investimentos realizados, e deve vir acompanhado de um lucro razoável, que remunere 

satisfatoriamente o monopolista pela disponibilização da facility. De outro, o preço a 

ser cobrado do terceiro não poderá ser demasiadamente alto a ponto de se tornar 

proibitivo.  

  Além do preço, eventuais despesas extraordinárias, decorrentes de 

alterações, adaptações ou ampliações necessárias para viabilizar a disponibilização da 

infra-estrutura para mais um operador, assim como os custos da transação633, também 

deverão correr por conta do terceiro ingressante. Entende-se que não seria razoável 

que o monopolista arcasse com despesas desse tipo, que certamente não existiriam 

caso não houvesse intenção (certamente contrária à sua vontade individual, mas 

convergente com o interesse coletivo) de se estabelecer um regime de concorrência 

naquele mercado. 

  JOHN TEMPLE LANG concorda nesse ponto, ao afirmar que o detentor 

de uma essential facility não pode ser obrigado a investir para criar a capacidade da 

infra-estrutura atender novos concorrentes. As despesas extras necessárias para prover 

o acesso ao novo concorrente, independentemente do período de amortização, devem 

ser custeadas por ele (ou, em se tratando de mais de um novo concorrente, devem ser 

cobradas de forma não discriminatória de todos eles). Com efeito, parece razoável que 

                                                                                                                                             
garantindo preços isonômicos e justos, atendendo ao estritamente necessário à prestação do serviço. 
Art. 153. As condições para a interconexão de redes serão objeto de livre negociação entre os 
interessados, mediante acordo, observado o disposto nesta Lei e nos termos da regulamentação. § 1° 
O acordo será formalizado por contrato, cuja eficácia dependerá de homologação pela Agência, 
arquivando-se uma de suas vias na Biblioteca para consulta por qualquer interessado. § 2° Não 
havendo acordo entre os interessados, a Agência, por provocação de um deles, arbitrará as condições 
para a interconexão.” 
633 MARIO SIRAGUSA e MATTEO BERETTA fazem referência às despesas inerentes à negociação 
com o terceiro, aos custos administrativos e contábeis decorrentes da instauração de uma relação 
comercial com o terceiro, bem como àqueles derivados da necessidade de coordenar a presença do 
terceiro. Apontam que “Sarebbe del tutto ingiustificato non trasferire totalmente tali costi sui soggetti 
che beneficiano dell’accesso.” (La dottrina delle essential facilities..., cit., p. 339). 
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o novo operador pague, direta ou indiretamente, o custo do investimento necessário 

para viabilizar a sua entrada no mercado.634

  Em última análise, portanto, fica evidente que o pagamento do preço 

justo está na essência do dever de compartilhamento como instrumento de um regime 

de concorrência. Esse dever imposto ao monopolista ficará plenamente caracterizado 

somente após a estipulação do preço justo a ser cobrado pela utilização da infra-

estrutura. Na mesma medida, o direito de obter o acesso à facility poderá ser gozado 

somente com o pagamento do respectivo preço justo.  

  O objetivo é que o setor onde se localiza a essential facility funcione “de 

forma equivalente [ou da forma mais próxima possível] à que ocorreria caso existisse 

um mercado competitivo. Só assim, os efeitos nocivos da existência de uma essential 

facility serão eliminados.”635

 

5.6.1.1 Critérios para a fixação do preço justo 

  Partindo da noção acima exposta, é conveniente a análise de alguns 

critérios que podem ser levados em conta no momento da fixação do preço justo pela 

utilização da essential facility.  

  Esses critérios – sistematizados por MARIO SIRAGUSA e MATTEO 

BERETTA636 – são: (i) o critério dos custos operacionais; (ii) o critério da 

remuneração dos investimentos realizados pelo detentor da facility; (iii) o critério da 

margem razoável de lucro; (iv) o critério do efficient component pricing rule; (v) o 

critério da vedação aos preços extremos (que será objeto de análise no tópico 

                                              
634 O autor destaca que “If extra capital investment is made to provide access to a new entrant, after 
whatever period of amortisation and notice is appropriate, the cost of the new investment should be 
charged in a nondiscriminatory way to all the users. After a specially constructed new facility is 
amortised, it would be discriminatory to make the new entrant bear a disproportionate share of the 
cost merely because of the time at which it obtained access. It seems reasonable, however, that a user 
should have to pay, directly or indirectly, the cost of a new facility constructed for its use, even if this 
means that it has initially higher costs than its competitors. In such a situation, the different treatment 
is justified.” (Defining legitimate competition..., cit., tópico III, letra H). 
635 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e Concorrência..., cit., p. 45.  
636 La dottrina delle essential facilities..., cit., p. 340-347. 
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seguinte); (vi) o critério da classificação do preço em função de parâmetros 

quantitativos (modulabilità dei costi d’accesso in funzione di parametri quantitativi); 

bem como (vii) o critério do cálculo do preço em função do rendimento realizado pelo 

terceiro (no mercado a jusante). 

  Ressalte-se que nenhum desses critérios opera isoladamente. A fixação 

do preço justo – conforme já demonstrado – decorre da ponderação de diversos 

fatores, com vistas às peculiaridades do caso concreto.  

  O primeiro deles – critério do custo operacional – é fundamental; porém, 

por si só, insuficiente. É evidente que o preço não deve cobrir somente o custo 

operacional que o monopolista incorrerá para promover o acesso do terceiro. Um 

critério lastreado apenas no custo significará verdadeiro confisco do valor patrimonial 

da facility, principalmente porque, em geral, esta resulta – mesmo que em parte – do 

investimento privado e/ou da atividade empreendedora do seu detentor.637

  Assim, além do custo operacional incorrido pelo monopolista, a 

estipulação do preço deve levar em consideração o critério da remuneração dos 

investimentos realizados pelo detentor da facility.638 Significa que o preço deve 

assegurar uma compensação adequada para o esforço econômico despendido para a 

criação, desenvolvimento e manutenção da infra-estrutura, inclusive como forma de 

retribuir o desincentivo a novos investimentos, decorrente da imposição da obrigação 

de ceder acesso ao concorrente. 

  Nesse ponto, portanto, o interesse do monopolista fica em destaque, 

principalmente naqueles casos em que a essential facility é resultado da sua própria 

capacidade empreendedora (isto é, quando foi edificada pelo monopolista); o que não 
                                              
637 É o que aponta DEREK RIDYARD: “this solution amounts a complete confiscation of the asset 
value associated with the essential facility (…) in the generality of cases it will be highly irresponsible 
for competition laws to be used to negate the value of assets that have been generated be the 
investments, effort or risk-taking of those who happened to have created something of commercial 
value. Interventions that ignore considerations of dynamic efficiency for static efficiency objectives 
represent the ‘nightmare scenario’ for business.” (Essential Facilities and the Obligations to Supply 
Competitors under UK and EC Competition Law. ECLR - European Competition Law Review. 
Oxford: Sweet & Maxwell, vol. 8, 1996). 
638 Para SIRAGUSA e BERETTA, este seria o critério que tutela da maneira mais adequada os 
interesses do titular da essential facility (La dottrina delle essential facilities..., cit., p. 340). 
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elimina a necessidade de atenção também para os casos em que o monopolista 

adquiriu o direito sobre a facility construída com recursos públicos – tal como ocorre 

nas concessões de serviços públicos que, até pouco tempo, eram prestados diretamente 

pelo Estado. Neste caso, embora o monopolista não tenha arcado com os custos da 

construção da facility, pode tê-la adquirido mediante o pagamento de um elevado 

preço de outorga, assim como, pode ter arcado com o custeio das melhorias, 

conservação e manutenção da facility, desde o início da sua operação. 

  Depois, deve-se considerar também o critério da margem razoável de 

lucro para o monopolista, já que este terá de dispor, em favor do seu concorrente (para 

que este realize sua atividade lucrativa), de um bem que é fundamental para sua 

atividade econômica e pelo seu lucro. Essa margem de lucro, ademais, é perfeitamente 

compatível com o regime de mercado capitalista, segundo o qual o titular de qualquer 

bem tem o direito de explorá-lo, apropriando-se dos frutos dele provenientes.  

  A efficient component pricing rule639, por sua vez, corresponde à regra 

elaborada pelos economistas norte-americanos WILLIAM J. BAUMOL E J. 

GREGORY SIDAK640 – em desuso na Comunidade Européia – que permite ao titular 

da facility exigir um preço equivalente ao lucro bruto que deixa de perceber em razão 

da utilização da facility (ou parte dela) pelo seu concorrente. Todavia, essa regra não 

permite identificar os custos evitados pelo titular da facility pela redução de produção 

(se e quando houver redução) decorrente do compartilhamento com o terceiro.  

  Prosseguindo, há o critério da classificação do preço em função de 

parâmetros quantitativos, que leva em conta o princípio segundo o qual ninguém 

poderá se opor à possibilidade de previsão de uma redução do preço em função da 

intensidade da sua utilização pelo terceiro ingressante – ou mesmo no volume de 

aquisição por parte do terceiro, caso a essential facility seja constituída por uma 

matéria-prima. Essa redução justifica-se pela existência de custos fixos para cada 

                                              
639 Em português: regra do componente eficiente do preço.  
640 Ver: The pricing of Inputs sold to Competitors. Yale Journal of Regulation. New Haven: Yale Law 
School, vol. 11, 1994, p. 171; apud SIRAGUSA, Mario; BERETTA, Matteo. La dottrina delle 
essential facilities..., cit., p. 343. 
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prestação641 (isto é, para cada parcela de fornecimento de acesso). Assim, quanto 

maior a utilização da facility por parte do terceiro, menor o custo e menor o preço – em 

termos proporcionais, logicamente. 

  Por último, pelo critério do cálculo do preço em função do rendimento 

realizado pelo terceiro642, admite-se que o preço seja calculado com base em um 

percentual razoável sobre a renda obtida pelo terceiro com a utilização da essential 

facility. Trata-se de um mecanismo que se assemelha ao pagamento de royalties pela 

concessão de licença por parte do detentor do direito de propriedade industrial ou 

intelectual; e, portanto, não deixa de ter a função de compensar o (já comentado) 

desestímulo aos novos investimentos, decorrente da imposição da obrigação de 

compartilhamento de uma facility. 

 

5.6.1.2 Preços extremos e suas conseqüências 

  Existe uma evidente dificuldade de estabelecer de forma objetiva os 

limites que tornam inediciente a fixação do preço, seja sob o ponto de vista do 

monopolista, seja sob o prisma do terceiro. Cumpre, no entanto, ressaltar ao menos em 

linhas gerais as possíveis conseqüências da fixação de um preço extremo. 

  O estabelecimento de um preço excessivamente baixo caracteriza 

remuneração insatisfatória para o titular da infra-estrutura e uma conseqüente 

ineficiência econômica. Implica em uma inadequada transferência de renda entre o 

monopolista e o agente ingressante.  

  Ademais, e acima de tudo, a adoção de um preço muito baixo significa 

efetivo desestímulo para investimentos e inovações tecnológicas. Esse desincentivo 

reflete não apenas no monopolista (isto é, setor específico em que o compartilhamento 

foi imposto), mas na economia como um todo, já que a criação de um ambiente de 

restrição aos investimentos privados (derivado da imposição de uma restrição 

                                              
641 SIRAGUSA, Mario; BERETTA, Matteo. La dottrina delle essential facilities..., cit., p. 346. 
642 Embora SIRAGUSA E BERETTA refiram-se aos rendimentos percebidos pelo terceiro no mercado 
a jusante (a valle), reputa-se que esse critério também pode ser aplicado nos casos em que o terceiro 
atua – e aufere rendimentos – no mesmo mercado em que se encontra a facility. (Idem, p. 346). 
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anticoncorrencial em um caso particular) pode afastar novos investidores (de modo 

geral), que passam a temer que medidas anticoncorrenciais semelhantes lhes possam 

ser aplicadas. 

  O preço excessivamente alto, por seu turno, impõe como resultado certo 

uma restrição à concorrência, eis que impede que o terceiro ingresse no mercado e 

opere com condições competitivas. Caracteriza, portanto, abuso do poder econômico 

por parte do monopolista. Em termos práticos, equivale a uma recusa de acesso.  

  CALIXTO SALOMÃO FILHO relaciona a prática de preço exorbitante 

pelo monopolista com o abuso de poder econômico por desvio de função, o que 

culminaria com a aplicação das sanções correspondentes, tal como previsto na lei. 

Segundo o autor, “A conseqüência legal da cobrança de preços não compatíveis com o 

mercado concorrencial, tratando-se de bem essencial, representa, objetivamente, uma 

ilicitude da conduta sem que seja necessária analise da situação específica de preço e 

custos do agente no caso concreto. A razão é simples, e pode ser encontrada na 

disciplina do desvio de função”643, sistematizada no âmbito do direito 

administrativo.644

  De acordo com essa tese, o detentor de poder econômico possui uma 

função determinada no mercado competitivo, cujo perfeito cumprimento inclusive 

legitima o próprio poder econômico. Essa função corresponde exatamente ao 

fornecimento de bens a um preço competitivo nos parâmetros do mercado. Já o seu 

desvio coincide com a cobrança de preços acima do valor competitivo.  

  O autor explica, afinal, que a regra que veda o desvio de função, que já 

vigora para o sistema econômico em geral, ganharia um reforço a mais nas situações 

                                              
643 Regulação e Concorrência..., cit., p. 46.  
644 Por todos, cita-se CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, para quem: “Existe função, em 
Direito, quando alguém dispõe de um poder à contra de dever, para satisfazer o interesse de outrem, 
isto é, um interesse alheio.” Logo, quem detém um poder (poder-dever) exerce-o como instrumento 
para atingir a finalidade pré-estabelecida pelo ordenamento. E, quando exerce esse poder para 
finalidade diversa, pratica desvio de poder (desvio de função): “Com efeito, entende-se por desvio de 
poder a utilização de uma competência em desacordo com a finalidade que lhe preside a instituição.” 
(Desvio de Poder. Revista de Direito Público. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 89, 1989, p. 26-
27).  
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de compartilhamento de infra-estrutura estabelecido com base na doutrina das 

essential facilities. Isso porque nesses casos é imposta ao monopolista a obrigação de 

conceder o acesso (e atuar para que isso se concretize) em contrapartida a um preço 

justo. Essa obrigação caracteriza um dever específico, cujo descumprimento basta para 

caracterizar o desvio de função e, com isso, o abuso de poder econômico por parte do 

monopolista.645  

 

5.6.2 O acesso em termos não-discriminatórios e razoáveis 

  Já se afirmou que a obrigação imposta ao monopolista com base na 

doutrina das essential facilities exige uma atitude positiva por parte desse último no 

sentido de garantir ao concorrente o acesso efetivo à infra-estrutura essencial. Chama-

se a atenção, agora, para o fato de que essa atuação também deve garantir, para o novo 

ingressante, o acesso em condições eqüitativas e não discriminatórias – relativamente 

aos demais usuários da falicity, que podem ser terceiros (demais concorrentes) ou o 

próprio monopolista (diretamente ou através de empresas do mesmo grupo 

econômico).  

  Essa noção é corrente na doutrina. JOHN TEMPLE LANG, por 

exemplo, anota que nos casos de portos, aeroportos e estações ferroviárias, em que o 

acesso pode exigir a distribuição de horários de chegada e partida, bem como de 

períodos em atracadouros e garagens, “o detentor da essential facility será (...) 

obrigado a atuar como uma empresa independente atuaria e distribuir ou organizar 

os espaços [slots] sem nenhuma discriminação em favor das suas próprias atividades 

ou dos usuários existentes.”646

                                              
645 Idem. p. 47. 
646 Do original: “Where, as in case of airports or harbours, access may require the allocation of 
arrival and departure times and periods in berths, the owner of the essential facility is (subject to 
specific measures e.g. on railways or airport slots) obliged to behave as an independent company 
would behave and to allocate or arrange slots without any discrimination in favour of its own 
activities or those of the existing users.” (Defining legitimate competition…, cit., tópico III, letra H). 
Em termos semelhantes, MARIO SIRAGUSA e MATTEO BERETTA citam o caso de uma empresa 
gestora de um porto (e que concede acesso à infra-estrutura portuária para outras empresas de 
transporte com balsa) para afirmar que “In questo caso, le condizioni applicate a tali soggetti 
costituiranno un valido termine di paragone per apprezzare la ragionevolezza delle tariffe imposte ad 
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  Também já foi objeto de expressa referência em diversas decisões 

judiciais, desde o caso inaugural (United States v. Terminal Railroad Association) até 

o paradigmático MCI Communications Corp. v. AT&T Co., já referidos. 

  Assim, fica patente que o compartilhamento imposto com base na 

doutrina em questão somente se aperfeiçoará se o monopolista possibilitar o acesso do 

concorrente em termos isonômicos e sem discriminação. Como parâmetro, devem ser 

adotadas as condições já impostas aos sujeitos que usufruem do direito de acesso à 

essential facility ou, na ausência destes, os mesmos padrões que vigoram para o 

detentor da facility devem valer para o novo operador.  

  Sob outro enfoque, o concorrente que pretende o acesso também não 

poderá dar azo à criação de situações discriminatórias que tornem o acesso inviável. 

Significa que os novos concorrentes que ingressam no mercado através do uso de uma 

infra-estrutura já instalada devem atender a todos os padrões técnicos já vigentes. Da 

mesma forma que se veda a imposição, por parte do monopolista, de impedimentos de 

ordem técnica para o novo concorrente, não é concebível que o novo concorrente 

imponha os padrões técnicos que deverão ser utilizados para o seu uso.647 Também 

nesse sentido, portanto, o compartilhamento deve ser realizado em termos não 

discriminatórios.  

  Fundamental, ainda, evitar a prática do cherry picking ou cream 

skimming648, que significa escolher a melhor parte do mercado. Essa prática deve ser 

vedada tanto ao monopolista – visto ser o detentor de informações privilegiadas quanto 

ao mercado que se desenvolve a partir da facility da qual é titular – como ao terceiro 

                                                                                                                                             
una nuova impresa richiedente, che intenda effetuare transporti in concorrenza con l’impresa di 
navigazione verticalmente integrata nell’impresa che gestice il porto.” (La dottrina delle essential 
facilities..., cit., p. 336). 
647 “New entrants can be required to accept all reasonable technical requirements to ensure the safe 
and efficient use of the facility by all users, and to provide reasonable credit-worthiness guarantees.” 
(LANG, John Temple. Defining legitimate competition…, cit., tópico III, letra H). 
648 Em português: “colher a cereja” ou “separar a nata”. PEDRO DUTRA explica que “O cherry 
picking ou o cream skimming deriva de uma situação especial, a ocorrer em um mercado que foi 
aberto à concorrência; nele o incumbente vê-se impossibilitado de recuperar os custos de aquisição, 
ampliação e atualização tecnológica da rede, pois a competiçào, que passou a existir nesse mercado, 
não o permite.” (Desagregação e compartilhamento do uso de rede de telecomunicações, cit., p. 209). 
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ingressante. Essa segunda hipótese torna-se viável quando “ao entrante abre-se a 

possibilidade de ofertar seus serviços seletivamente aos melhores usuários, em 

condições mais competitivas do que as ofertadas pelo incumbente, pois desonerado o 

entrante do custo de instalação com que o incumbente arcou...”649  

  Mas a garantia de compartilhamento em termos não discriminatórios 

pode ainda apresentar outras facetas, especialmente em se tratando de mercados 

verticalmente relacionados, quando o detentor da facility concorre com o terceiro 

ingressante no mercado a jusante. De pronto, avulta grande dificuldade em se 

estabelecer um critério objetivo para as condições a serem impostas ao terceiro, nos 

casos em que a empresa detentora não possua contabilidade separada para a atividade 

de gestão da facility e para aquela desenvolvida no mercado derivado. A contabilidade 

única torna extremamente difícil averiguar o caráter discriminatório eventualmente 

praticado quanto aos preços e também quanto às demais condições impostas pelo 

titular da facility.650

  A primeira solução para esse impasse se obtém através da separação 

contábil para as diferentes atividades: de gestão da infra-estrutura e de operação (ou 

prestação do serviço com base na infra-estrutura)651, a fim de conferir maior 

transparência às condições praticadas com base na infra-estrutura. 

  Outra solução, mais severa, é a separação das atividades de gestão e de 

operação da infra-estrutura, no mercado a jusante (trata-se da técnica denominada 

unbundling, já estudada no capítulo 2.10 deste trabalho). A adoção desse remédio 

parte do pressuposto de que a mera separação contábil pode não ser suficiente para 

                                              
649 DUTRA, Pedro. Idem, p. 208-209.  
650 Um exemplo característico é o do caso Sea Containers v. Stena Sealink Line, já estudado, em que 
as atividades de administração e operação do porto de Holyhead eram feitas por companhias coligadas. 
651 MARIO SIRAGUSA e MATTEO BERETTA exemplificam a possibilidade de separação contábil 
mencionando a regra imposta pela Diretiva 91/440/CCE, da Comunidade Européia, que regula o 
desenvolvimento das ferrovias comunitárias e direito de acesso às respectivas infra-estruturas, 
estabelecendo que os Estados-membros devem garantir a separação contábil das atividades relativas ao 
serviço de transporte e aquelas referentes à gestão da facility (La dottrina delle essential facilities..., 
cit., p. 337). O mesmo problema pode ser colocado com relação a diversas infra-estruturas, tais como 
redes de telecomunicação ou de transmissão de energia, oleodutos, gasodutos etc.  
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conferir a transparência necessária, bem como evitar ingerências prejudiciais aos 

terceiros ingressantes por parte do monopolista. 

  Contudo, é necessário ainda considerar que mesmo a completa separação 

das atividades de gestão e operação da infra-estrutura – que certamente retrata a 

melhor solução – pode não ser suficiente para eliminar por completo os conflitos de 

interesse daí advindos e o risco de tratamento discriminatório contra o terceiro 

ingressante. A separação não garante, por si só, uma gestão absolutamente imparcial 

da facility, pois a companhia que fica com a atribuição de geri-la (eventualmente 

criada para tal fim) geralmente continua tendo algum vínculo societário com a 

companhia que opera a atividade no mercado a jusante (ambas continuam pertencendo 

ao mesmo grupo econômico).652  

  Ademais, a separação das atividades de gestão e operação implica uma 

excessiva ingerência no processo de organização da estrutura e na estratégia 

empresarial do titular da facility – interferência esta que pode ser relevada diante da 

necessidade de implementação da concorrência em prol do interesse coletivo. E, por 

fim, pode também implicar em significativo acréscimo dos custos de gestão do 

monopolista, tendo em vista a necessidade de manutenção de duas companhias 

diferentes. 

 

5.6.3 Competência para a fixação das condições de compartilhamento 

  Reputa-se que as condições adequadas e o preço do acesso deverão 

sempre ser fixados em comum acordo entre as partes envolvidas, condicionadas à 

aprovação pela autoridade estatal competente para regular a atividade ou o setor em 

questão.653 Caso não seja viável alcançar uma solução em comum acordo, a 

                                              
652 SIRAGUSA, Mario; BERETTA, Matteo. Idem, p. 338. 
653 A definição de qual seja “autoridade regulatória competente” dependerá das características 
específicas de cada ordenamento jurídico. Há um universo de possibilidades. A competência 
regulatória pode estar centralizada no Estado ou conferida a algum órgão ou entidade estatal, com 
graus de autonomia com relação ao poder central. Admite-se entidades com competência regulatória 
abrangente, assim como casos, atualmente freqüentes, de entidades com competência regulatória 
específica para cada setor relevante da economia (telecomunicações, energia elétrica, portos, 
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controvérsia deverá ser resolvida pela autoridade regulatória competente654, sempre de 

forma objetiva e transparente.  

  Deve-se sempre ressalvar a possibilidade da autoridade regulatória 

avocar a competência para decidir, caso não se alcance nenhum acordo em 

determinado interregno de tempo pré-estabelecido. É possível inferir que a maioria dos 

casos em que se confere a possibilidade de acerto entre as partes envolvidas, mesmo 

que apenas com relação ao preço, a decisão final acaba sendo exarada pelo Estado – a 

experiência demonstra que agentes em conflito nessa espécie de situação dificilmente 

alcançam uma composição que atenda aos interesses de ambas as partes envolvidas. 

Apesar disso, reputa-se que deve-se conceder espaço para a livre negociação entre as 

partes, mesmo que seja para possibilitar à autoridade estatal competente a coleta de 

todas as informações possíveis acerca do conflito, especialmente no que concerne à 

extensão da pretensão externada por cada uma das partes.  

  E mais, caso haja necessidade de intervenção da autoridade estatal, será 

imprescindível que a fixação das condições de acesso conte com ampla participação 

dos agentes envolvidos (tanto no que se refere ao preço a ser pago ao monopolista, 

quanto no que concerne às condições técnicas do compartilhamento), a fim de evitar 

situações de impossível execução, conflitos entre as partes, ou mesmo incerteza 

durante a execução do que restar estabelecido.  

  Posteriormente, é imprescindível que o processo decisório da autoridade 

estatal respeite o devido processo legal em todos os seus aspectos, inclusive com 

possibilidade de manifestação e produção de provas pelas partes, não apenas para 

evitar eventual lesão a direitos, mas acima de tudo para que se alcance o melhor 

resultado possível para o estabelecimento da concorrência.  

  O ideal é que vigorem, em cada ordenamento, regras claras e objetivas a 

respeito dos deveres que devem ser cumpridos pelas partes envolvidas, bem como do 

alcance dos poderes a serem exercidos pela autoridade competente para analisar o caso 
                                                                                                                                             
transportes terrestres, transporte aéreo etc.), tal como ocorre com as agências reguladoras 
independentes no Brasil. O tema é vasto e certamente escapa aos objetivos do presente trabalho. 
654 Ou mesmo através da intervenção do poder judiciário, se o ordenamento jurídico permitir. 
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de compartilhamento. Nesse escopo, GASPAR ARIÑO ORTIZ propugna que a 

adoção de uma regulamentação específica (um estatuto jurídico das redes, nas 

palavras do autor) para garantir que o acesso às infra-estruturas com base na doutrina 

das essential facilities seja realizado de forma não discriminatória e em termos 

objetivos.655

 

5.6.4 Síntese acerca das condições de compartilhamento 

  O concorrente que obtém o direito de acesso, mas não o exerce 

adequadamente (seja porque deixa de observar os padrões técnicos da infra-estrutura, 

seja porque deixa de efetuar o pagamento do preço correspondente), não pode 

pretender continuar valendo-se desse direito apenas sob o argumento de que o acesso é 

indispensável ao desenvolvimento da sua atividade econômica.  

  Em outras palavras, se o sujeito não utiliza a infra-estrutura de acordo 

com as condições pré-estabelecidas, arcando com os respectivos encargos, declina do 

direito de acesso.  

  As condições para o compartilhamento, portanto, configuram verdadeiras 

premissas para o exercício do direito de acesso à essential facility, que, uma vez 

ignoradas, acarretam a sua perda. Nesse caso o detentor da facility terá plena razão 

para pleitear o cancelamento da sua obrigação de ceder o acesso ao concorrente 

inadimplente. Afinal, nada justifica que ele seja constrangido a garantir o acesso desse 

concorrente, arcando com o custo correspondente, deixando de utilizar a infra-

estrutura no período em que o concorrente o faz e, até mesmo, sofrendo os prejuízos 

eventualmente decorrentes da má-utilização (ou utilização fora dos padrões técnicos) 

da infra-estrutura pelo concorrente. 

                                              
655 GASPAR ARIÑO ORTIZ escreve que a necessidade de regras claras a serem observadas pelos 
agentes envolvidos no compartilhamento faz com que “un elemento clave del nuevo modelo de 
regulación para la competencia sea la aprobación del Estatuto jurídico de las redes, esto es, de las 
condiciones para ejercer el acceso en términos objetivos, no discriminatorios, con fijación de un 
canon por su uso y determinación exacta de las razones que pudieran justificar una denegación de 
acceso (recuérdese que un canon excesivo es equivalente a una denegación).” (La regulación 
económica…, cit., p. 115). 
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5.7 Uma definição para a doutrina das essential facilities 

  Com base no que foi apresentado, reputa-se cabível propor uma 

definição genérica para a doutrina das essential facilities.  

  MARIO SIRAGUSA e MATTEO BERETTA, por exemplo, anotam que 

a doutrina corresponde ao “princípio jurisprudencial pelo qual se reconhece um 

direito de acesso em condições equilibradas e não discriminatórias àquelas infra-

estruturas cuja utilização seja indispensável ao desenvolvimento de determinada 

atividade a jusante.”656

  Nessa linha, a opção que se faz é pelo conceito que compreende a 

essential facility doctrine como o princípio jurídico segundo o qual se reconhece a 

determinados agentes econômicos, mediante o pagamento de um preço justo, o direito 

de acesso às infra-estruturas e redes já estabelecidas (assim como a determinados 

insumos e bens), que são indispensáveis para o desenvolvimento da sua atividade 

econômica, cuja duplicação é inviável, e que se encontram na posse de outros agentes 

(normalmente em regime de monopólio natural), seus potenciais concorrentes.  

  A esse direito de acesso corresponde uma obrigação específica do 

detentor da infra-estrutura de ceder o acesso ao terceiro, em termos não-

discriminatórios e razoáveis, a fim de viabilizar os objetivos e políticas de 

concorrência preconizados pelo Estado. 

  Assim, sob o enfoque do detentor da essential facility, a doutrina pode 

ser compreendida como o princípio que lhe impõe, em determinadas circunstâncias e 

mediante a observância de pressupostos específicos, a obrigação de ceder a terceiros, 

inclusive potenciais concorrentes, o acesso à infra-estrutura caracterizada como 

indispensável (essencial) ao desenvolvimento de determinada atividade econômica e 

cuja duplicação é inviável, em contrapartida ao recebimento de um preço justo, que 
                                              
656 No texto original consta que “si è andato affermando nel diritto della concorrenza non solo 
comunitario ma acche nazionale un principio giurisprudenziale che vuole venga riconosciuto un 
diritto all’accesso a condizioni eque e non discriminatorie a quelle infrastrutture il cui utilizzo sia 
indispensabile alle svolgimento di determinate attività inprenditoriali a valle.” (La dottrina delle 
essential facilities..., cit., p. 260-261).  
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inclua uma indenização pelos investimentos realizados, o custo decorrente da 

disponibilização da facility e uma remuneração razoável. 

  De modo geral, deve-se estar diante de um caso em que a recusa de 

acesso signifique, em termos práticos, vedação à concorrência, já que sem usufruir do 

acesso à facility, torna-se impossível para o terceiro concorrer no mesmo mercado em 

que atua o detentor da infra-estrutura ou em mercado a jusante.657

 

                                              
657 É o que afirma CALIXTO SALOMÃO FILHO: “A essential facility doctrine foi desenvolvida para 
aquelas situações identificadas pela doutrina econômica como de monopólio natural, em que há um 
bem (geralmente uma rede) de tal importância que é impossível minimamente competir sem que exista 
acesso a esse bem.” (Regulação da Atividade Econômica..., cit., p. 54.).  
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6 A CRÍTICA À DOUTRINA DAS ESSENTIAL FACILITIES 

  Não obstante ter sido utilizada como fundamento para diversas decisões 

judiciais, a doutrina das essential facilities continua sendo fonte de controvérsia, 

especialmente pelo poder judiciário e pela doutrina norte-americanos. Ainda avultam 

inúmeras dúvidas sobre o seu significado e o seu âmbito de aplicação, assim como 

acerca da própria definição do que seja uma essential facility.658  

  RICHARD A. POSNER, partindo da premissa de que as recusas de 

contratar incondicionadas, por parte de empresas dominantes, nunca poderiam ser 

consideradas violações da Section 2 do Sherman Act, chega a afirmar que a essential 

facility doctrine é, em regra, inconsistente com os objetivos do antitruste. E, por ser 

prejudicial e desnecessária, deveria ser posta de lado.659

  Na Europa ocorre algo semelhante. Embora a doutrina permeie 

praticamente todos os aspectos do direito antitruste das Comunidades Européias e dos 

Estados-membros – tendo tido um significativo desenvolvimento durante a década de 

1990, especialmente no setor das telecomunicações – desde o início deu ensejo a muita 

crítica.660

  Neste capítulo, a intenção é apresentar um resumo das posições críticas 

mais representativas e das questões controvertidas mais relevantes acerca da doutrina.  

                                              
658 SIRAGUSA, Mario; BERETTA, Matteo. La dottrina delle essential facilities..., cit., p. 261, nota 3. 
659 O entendimento de RICHARD A. POSNER nesse sentido (originalmente exposto na obra Antitrust 
Law. 2. ed. Chicago and London: The Univesity of Chicago Press, Pp. xi, 316, 2001.) é relatado por 
HERBERT HOVENKAMP (The Rationalization of Antitrust. Harvard Law Review. Vol. 116, n. 3, 
jan./2003, p. 933), quando afirma que “Posner argues strenuously that simple, unconditioned refusals 
to deal by dominant firms should never by violations of the Sherman Act (…). The Antitrust Law 
treatise is less categorical only because it is driven by the need for some fidelity to the existing case 
law. The treatise’s position is that the essential facility doctrine is ‘generally inconsistent with 
antitrust’s purpose’, ‘both harmful and unnecessary and should be abandoned’. However, the treatise 
goes on to explain the doctrine and, while never rejecting it, seeks to develop principles for limiting its 
scope. This is largely the position that the courts have adopted, although the Supreme Court has 
neither explicitly embraced nor reject the doctrine.” 
660 SHEEHAN, Eileen. Unilateral Refusals to Deal and the Role of the Essential Facilities Doctrine…, 
cit., p. 71. 
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6.1 A crítica desenvolvida por PHILLIP AREEDA 

  A crítica mais consistente foi exposta por PHILLIP AREEDA, em um 

artigo publicado em 1990661, através do qual anuncia, logo de início, que a essential 

facility doctrine representa mais um epíteto em busca de princípios limitadores do que 

uma doutrina, pois indica apenas as exceções ao direito de um sujeito manter para si as 

suas próprias criações.662

  O motivo da assertiva, para o autor, reside no fato de que não se 

encontram decisões em que conste uma consistent rationale para a “assim chamada”663 

doutrina das essential facilities, ou que explorem os custos sociais, os benefícios e os 

custos administrativos advindos da imposição do compartilhamento de um bem entre o 

sujeito que o desenvolve e um seu concorrente. Como ressalta, entre os precedentes 

utilizados para confirmar a doutrina, a maioria faz referência apenas por dedução e de 

forma muito restritiva.664  

  De acordo com PHILLIP AREEDA, o poder judiciário atua com base em 

clichês, dando ensejo a uma evolução do Direito que se estende em três estágios. No 

primeiro, surge um caso extremo que é respondido por um tribunal. O segundo é um 

estágio expansionista, durante o qual o entendimento do tribunal é aplicado e, devido à 

falta de resistência por parte de juízes com pouca experiência no assunto, a doutrina se 

expande até os limites daquele entendimento. Por fim, o terceiro estágio é o do 

retrocesso, que inicia quando a expansão se torna ridícula.665 A essential facility 

                                              
661 Essential facilities: An epithet in need of limiting principles, cit., p. 841-853. 
662 Do original: “It is less a doctrine than as epithet, indicating some exception to the right to keep 
one’s creations to oneself, but not telling us that those exceptions are.” (Idem, p. 841). 
663 “‘so-called’ because most Supreme Court cases invoked in support do not speak of it and can be 
explained without reference to it.” (Idem, p. 841). 
664 Idem, p. 841. 
665 No original: “As with most instances of judging by catch-phrase, the law evolves in three stages: 
(1) A extreme case arises to witch a court responds. (2) The language of that response is then applied 
– often mechanically, sometimes cleverly – to expand the application. With too few judges experienced 
enough with the subject to resist, the doctrine expands to the limits of its language, with little regard to 
policy. (3) Such expansions ultimately become ridiculous, and the process of cutting back begins.” 
(Idem, p. 841). 
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doctrine configuraria um desses casos e estaria atualmente (i.e., em 1990) na fase 

expansionista, que necessita ser revertida.  

  Como exemplo da tese, o autor questiona os três precedentes geralmente 

utilizados para afirmar a doutrina (enfatizando que nenhum deles usa a expressão 

essential facility): United States v. Griffith666, Otter Tail Power Co. v. United States667 

e Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp.668 A opinião externada pode ser 

resumida conforme abaixo. 

  Em United States v. Griffith, concluiu-se que um monopolista não pode 

valer-se do seu poder econômico no mercado para restringir a concorrência ou obter 

vantagens sobre os concorrentes. A linguagem utilizada poderia condenar o 

monopolista que recusa o acesso dos concorrentes à sua facility ou seus produtos. 

Entretanto, o autor defende que as palavras utilizadas pela Corte não levam a esse 

resultado.669

  Otter Tail Power Co. v. United States era um caso mais relevante, 

embora tenha se valido da mesma fórmula do United States v. Griffith. A Suprema 

Corte entendeu que a recusa da Otter Tail de fornecer energia para os municípios 

requerentes ou mesmo de transmitir energia de outros fornecedores, através de suas 

linhas de transmissão, violava a Section 2 do Sherman Act. Contudo, o caso é bastante 

limitado, estando longe de estabelecer uma regra geral de contratar. A Otter Tail era 

detentora de um monopólio natural regulado. O atendimento ao pleito dos municípios 

poderia implicar em desobediência àquela regulação e em prejuízo aos consumidores. 

Ademais, nesse caso já existia uma autoridade administrativa com competência para a 

regulação dos preços e dos termos da distribuição local de energia. Assim, a Corte até 

                                              
666 Caso 334 US 100 (1948). 
667 Caso 410 US 366 (1973). 
668 Caso 472 US 585 (1985). 
669 Segundo o autor, “...it would be strange indeed to regard those words as such vast legislative 
pronouncements from a case that did not adress essential facilities.” (Idem, p. 847). 
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poderia ter obrigado a Otter Tail a contratar com os municípios, mas nunca avocar 

para si a competência regulatória.670  

  Por fim, com relação ao caso Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands 

Skiing Corp., o autor manifesta estranheza quando ao fato do caso ter sido tratado 

como um caso de monopólio, já que não era essa a situação da Aspen Skiing Company 

(a defendant, no caso). Contudo, a propriedade da Aspen Skiing, que abrangia três 

montanhas onde se organizava uma estação de esqui, foi considerada um monopólio 

pela Suprema Corte. Uma quarta montanha localizava-se na propriedade da Aspen 

Highlands Skiing Corporation (a plaintiff), onde esta organizava uma outra estação de 

esqui. Durante alguns anos ambas as empresas ofereceram tíquetes de passagem que 

abrangiam as quatro montanhas. Porém, em um dado momento, a Aspen Skiing 

resolveu não mais permitir que a Aspen Highlands oferecesse tíquetes para suas 

montanhas, causando-lhe prejuízos, mas sem pôr em risco a vitalidade do seu negócio 

(uma peculiaridade do caso reside no fato de que a única montanha da Aspen 

Highlands era tão atrativa quanto as três montanhas da Aspen Skiing, razão pela qual 

não poderiam ser qualificadas como uma essential facility). Ao final, a Aspen 

Highlands teve sua demanda atendida pela Suprema Corte. Porém, esse caso não 

poderia ter ido tão longe, por diversas razões, a saber: (i) a Corte valorizou muito a 

recusa de contratar da Aspen Skiing, bem como da sua (suposta) posição de 

monopolista; (ii) uma conduta tal como a da Aspen Skiing é geralmente considerada 

como sendo absolutamente privilegiada (i.e., legítima em razão do direito de 

propriedade); (iii) a conduta da Aspen Skiing poderia ter sido justificada em um 

legítimo propósito comercial (tal como admitido pela própria Corte); (iv) todos os 

casos de essential facilities devem reconhecer justificativas de nível macro (macro 

level legitimate business purpose); (v) matérias como aquela posta em causa (que 

envolvem policy decisions) deveriam ser decididas por juízes e não pelo júri, como 

ocorreu no caso em questão.671

                                              
670 Idem, p. 847-848. 
671 Idem, p. 848-851. 
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  Com base na análise desses casos, PHILLIP AREEDA aduz que não 

seriam idôneos para justificar a amplitude com a qual a doutrina foi aplicada, pois as 

situações concretas às quais se referiam tratavam, na verdade, ou de recusas de 

contratar que tinham por fim a deliberada intenção de excluir o concorrente do 

mercado (United States v. Griffith e Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing 

Corp.), ou da hipótese de um monopólio natural disciplinado por uma regulação 

pública (Otter Tail Power Co. v. United States). 

  O que o autor afirma, enfim, é que a essential facility doctrine configura 

verdadeira exceção ao direito de propriedade. Admite que o comportamento natural de 

todo monopolista (e não só deste, mas de todos os agentes econômicos em um 

mercado concorrencial) tende a eliminar a presença de qualquer concorrente no 

mercado, de modo que os monopolistas que negam aos seus concorrentes o acesso às 

próprias infra-estruturas essenciais são movidos pela vontade de limitar a concorrência 

e incrementar os próprios lucros. Com efeito, assevera ser evidente que “a razão de 

todo negociante rejeitar a divisão dos frutos do próprio trabalho com os concorrentes 

é porque ele deseja vencer no mercado.”672  

  Por esses motivos, o autor preconiza que a doutrina seja aplicada de 

maneira mais rigorosa, condizente com o verdadeiro objetivo do direito antitruste, qual 

seja, a busca da máxima eficiência alocativa e produtiva. Para tanto, o autor propõe 

uma reconfiguração da doutrina com base nos seis princípios já relacionados no item 

5.4 acima, que podem ser sintetizados da seguinte forma: (1) a obrigação de dividir 

uma essential facility deve ser reservada para as hipóteses realmente excepcionais; (2) 

uma infra-estrutura pode ser considerada essencial apenas quando for indispensável 

(porque não é possível duplicá-la) para garantir a presença do terceiro ingressante em 

condições de competitividade, sendo que essa presença deve ser necessária para a 

concorrência efetiva no mercado; (3) o detentor de uma facility não será forçado a 

ceder acesso a menos que esse acesso seja suscetível de melhorar substancialmente a 

                                              
672 Do original: “Of course, the reason by any business declines to share the fruits of its labor with 
competitors is because it wants to win in the marketplace.” (Idem, p. 850). 
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concorrência; (4) a recusa de conceder acesso a uma essential facility não representa 

uma conduta per se ilegítima por parte do monopolista, já que se admitem recusas 

validamente justificadas; (5) qualquer análise da intenção do monopolista deverá 

questionar se a negativa de acesso tem por fim excluir concorrentes por meios 

impróprios; (6) nenhum tribunal pode impor uma obrigação de conceder acesso que 

não possa ser justificada e adequadamente (razoavelmente) fiscalizada.673

  Não obstante, fica claro que mesmo esse autor – que questionou a 

validade dos precedentes utilizados para dar base à doutrina – admite que a sua 

aplicação poderia ser apropriada, em determinadas situações excepcionais, para 

obrigar um monopolista a negociar com seus concorrentes.674 Não fosse assim, não 

teria formulado os princípios acima mencionados, a fim de disciplinar, limitar e 

controlar a aplicação da doutrina aos casos concretos possíveis. 

 

6.2 A crítica desenvolvida por ALLEN KEZSBOM e ALAN V. GOLDMAN 

  O ataque formulado por ALLEN KEZSBOM e ALAN V. GOLDMAN é 

muito mais contundente. Afirmam que a essential facility doctrine, pelo modo como 

tem sido aplicada, acabou se tornando um “rótulo vazio” e, na prática, tem acarretado 

um desvio de curso na análise antitruste.675  

  Os autores relatam que a doutrina tem sido crescentemente utilizada para 

estabelecer obrigação de compartilhamento de determinadas facilities através da 

demonstração de algo diverso daquilo que se tem tradicionalmente exigido pelas 

teorias da recusa de contratar (refusals to deal) e da monopolização. E que, em função 

disso, vem sendo largamente empregada como método simplificado (short-cut metod) 

por muito agentes econômicos para comprovar supostos abusos de poder de 

                                              
673 Idem, p. 852-853. 
674 PITOFSKY, Robert. The Essential Facility Doctrine under United States Antitrust Law, cit., p. 8. 
675 “In practice, however, the doctrine has become an empty label and, in turn, has fostered a 
misleading approach to antitrust analysis.” (No Shortcut to Antitrust Analysis: The Twisted Journey 
of the “Essential Facilities” Doctrine, cit., tópico I). 
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monopólio e obter, com isso, o compartilhamento de determinadas facilities reputadas 

essenciais para o desenvolvimento de suas atividades.  

  Ou seja, asseveram que a doutrina tem sido utilizada como um atalho por 

potenciais concorrentes que, não dispondo de conhecimento ou habilidade para se 

fazerem por si mesmos, pretendem se valer dos esforços e dos investimentos alheios 

(mais especificamente, dos seus concorrentes que alçaram posição de destaque), 

apropriando-se daquelas facilities que se apresentarem úteis para o seu ingresso no 

mercado.676 Os autores repreendem com firmeza essa concepção equivocada da teoria, 

que muitas vezes acaba sendo admitida pelas cortes, inclusive em situações em que, na 

sua visão, não existia motivação antitruste para apuração de nenhuma ilegalidade. 

  Mas a insatisfação de KEZSBOM e GOLDMAN com a amplitude com 

que as cortes norte-americanas têm aplicado a doutrina é externada ainda sob outros 

aspectos.  

  Afirmam, por exemplo, que a doutrina das essential facilities tem sido 

manejada para criar condições competitivas em mercados a jusante, mesmo quando 

não existe evidência da efetiva ocorrência de uma situação de monopólio carecedora 

de correção. Dessa forma, sua aplicação tem-se prestado para eliminar a necessidade 

de comprovação da intenção de monopolizar ou o abuso de poder econômico em casos 

de tentativa de monopolização.677  

  Nesse ponto, contudo, não há como discordar da crítica, até pelo que já 

se afirmou no curso deste trabalho. Contudo, a necessidade de se comprovar o abuso 

do poder de monopólio pelo detentor da essential facility, não acarreta, tal como 

pretendem os críticos em voga, o esvaziamento da doutrina. Significa, isto sim, que ela 
                                              
676 Os autores afirmam que “the doctrine is in vogue with plaintiffs who view it as a short-cut method 
for proving seeming ‘abuses’ of ‘monopoly’ power. The concept of an essential facility has been used 
by would-be competitors who do not have the skill or drive to ‘blaze their own path’, but instead 
simply wish to appropriate, under the guise of requiring ‘fair’ access to ‘essential’ facilities, the 
capital investment and business efforts of their successful predecessors in the relevant market.” (Idem, 
tópico I). 
677 Nesse sentido, aduzem que “the essential facilities doctrine does not eliminate the requirement for 
proof of intent in ‘attempted’ monopolization cases nor does the doctrine alter any element of the 
requirements for proof of ‘actual’ monopolization cases. The essential facilities doctrine in reality is 
an empty label that misleads by promising content that it cannot deliver.” (Idem, tópico VIII). 
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não pode descuidar de questões preliminares que devem ser levadas em conta em 

praticamente toda adoção de medidas antitruste, especialmente aquelas que envolvem 

a coibição do abuso de poder de monopólio.  

  Os autores também censuram a doutrina por acarretar a penalização dos 

agentes empreendedores e bem sucedidos que, apesar de exercer poder econômico de 

forma lícita, acabam tendo que compartilhar suas conquistas com os potenciais 

concorrentes recém chegados no mercado. Sob esse enfoque, a essential facility 

doctrine seria totalmente contraproducente em termos de eficiência econômica, na 

medida em que desestimula os empreendedores a maximizar seus esforços com a 

criação de facilities que, ao cabo, por serem reputadas essenciais pelos seus 

concorrentes, acabam sendo oneradas com a obrigação de compartilhamento.  

  Para KEZSBOM e GOLDMAN, o Direito antitruste tradicional sempre 

reconheceu que a aquisição ou manutenção de uma posição de monopólio caracteriza 

uma prática ilegal, de modo que, na sua visão, a análise proposta pela essential facility 

doctrine não deveria ser utilizada para alterar esse entendimento, feito com base nas 

teorias antitruste tradicionais. Nesse contexto, para os autores, a crítica poderia ser 

levada a campo através do reconhecimento de justificativas comerciais (business 

justification defense), a fim de mitigar os prejuízos causados pela aplicação indevida 

da doutrina por determinadas cortes. 

  Mais adiante, acusam a doutrina de ignorar a definição tradicional de 

mercado relevante (com base nos critérios do mercado geográfico e do mercado do 

produto). Afirmam que, ao aplicar a doutrina, muitas cortes substituem a identificação 

do mercado relevante com a determinação da essencialidade da facility, com base na 

perspectiva do agente que requer o acesso (o potencial concorrente).  

  Não se nega a necessidade de se fixar com precisão o mercado relevante 

(dentro do qual o monopolista e o potencial concorrente atuam), conforme o que já foi 

exposto no item 5.2.1.2, acima. Entretanto, nesse particular parece que KEZSBOM e 

GOLDMAN confundem as noções de mercado relevante e essencialidade. Com efeito, 

pelo que se apreende da análise dos requisitos de aplicação da doutrina, explicitados 
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com base no que ficou assentado no caso MCI Communications Corp. v. AT&T678, o 

mercado relevante e a essencialidade da facility são elementos distintos, que devem ser 

verificados em etapas igualmente distintas. Reconhecer que o monopolista exerce seu 

poder de monopólio dentro de um determinado mercado relevante não é o mesmo que 

qualificar uma facility como essencial em função da sua indispensabilidade para o 

desenvolvimento da atividade do concorrente naquele mesmo mercado ou em um 

mercado adjacente. 

  Ao fim, os autores fecham com uma crítica severa, declarando a falta de 

independência da doutrina com relação à análise antitruste tradicional, de modo que 

não passaria de um estratagema sendo manejado para organizar conceitos e fatos que 

poderiam criar obrigações antitruste em dado caso concreto – obrigações estas que não 

seriam reconhecidas caso a análise fosse realizada com base nos princípios tradicionais 

do Direito antitruste.679  

  Nessa linha, acreditam (apesar de reconhecem que não é esse o 

entendimento que tem prevalecido no poder judiciário) que “a essential facilities 

doctrine deveria ser enxergada, no máximo, como uma sinalização para a corte 

acerca da alegação formulada pelos requerentes de que o caso contempla um estado 

de coisas a partir do qual a corte pode inferir a existência, por parte do requerido, do 

‘desejo obstinado [willful] de adquirir ou manter poder de monopólio’ 

(monopolization) ou da ‘intenção’ de monopolizar (attempted monopolization).”680  

                                              
678 Caso 708 F.2d 1081 (7th Cir. 1983). 
679 “However, that the essential facilities doctrine has no logical place in the spectrum of antitrust 
tools is not to say that appropriate tools do not exist to deal with bottleneck monopolies, monopoly 
leveraging or blocked market access. Contrary to views expressed elsewhere, we believe that 
traditional antitrust analysis properly applied should lead to illegality in appropriate cases. But the 
essential facilities doctrine, with its allegations of ‘essentiality’, are not a substitute for traditional 
analysis.” (No Shortcut to Antitrust Analysis: The Twisted Journey of the “Essential Facilities” 
Doctrine, cit., tópico IX). 
680 Do original: “the essential facilities doctrine should be viewed, at most, as signaling to the court 
the plaintiff's assertion that the case contains a state of facts from which the court may infer the 
existence of a defendant's ‘willful acquisition or maintenance of monopoly power’ (monopolization) or 
‘intent’ to monopolize (attempted monopolization).” (Idem, tópico IX). 



ALEXANDRE WAGNER NESTER 280

  E, mais, entendem que mesmo que o caso em questão pareça admitir a 

implementação desse tipo de remédio antitruste, o ônus da prova deve recair sobre o 

agente que pleiteia o acesso, nunca sobre o detentor da facility.681  

 

6.3 A crítica desenvolvida por ALAN OVERD e BILL BISHOP 

  ALAN OVERD e BILL BISHOP, por sua vez, enfocam o cenário 

europeu e alertam que a grande maioria dos pleitos formulados com base na essential 

facility doctrine na realidade traduz uma tentativa, por parte do terceiro que pretende o 

acesso, de manejar a legislação antitruste a fim de obter uma vantagem legítima sobre 

o seu potencial concorrente (o monopolista).682 Por essa razão, aconselham que as 

autoridades antitruste deveriam ser céticas com relação a esses pedidos de acesso, 

tendo em vista os efeitos prejudiciais que a aplicação exaltada da doutrina pode 

acarretar, em especial no que diz respeito ao desincentivo a inovações.683

  Os autores diferenciam as hipóteses em que a facility é caracterizada por 

uma infra-estrutura ou um bem privado, daquelas em que a facility consiste em uma 

infra-estrutura desenvolvida durante anos (ou décadas) com recursos públicos, tal 

como dutos para o transporte de gás.  

  No primeiro caso, afirmam não ser usual admitir que o pedido de acesso 

possa ser aceito, tendo em vista o desestímulo que a imposição de compartilhamento 

deste (obtido com recursos privados, às custas da atividade empreendedora do seu 

titular) pode acarretar – não apenas para o mercado específico em que se localiza o 

                                              
681 Nessa linha, indicam que “a plaintiff may allege that it is confronted by an ‘essential facilities’ 
monopolist, but should not be relieved of the burden of establishing the existence of a relevant market 
in which the monopolization or attempted monopolization is allegedly occurring, nor of establishing 
the existence of anti-competitive agreements between alleged conspirators.” (Idem, tópico IX). 
682 Essential Facilities: The Rising Tide. ECLR - European Competition Law Review. Oxford: Sweet & 
Maxwell, v. 19, 1998, p. 183. 
683 “Competition authorities should treat such claims with skepticism because the overzealous 
application of the essential facility doctrine has the potential seriously to undermine the incentive for 
firms to innovate.” (Idem, p. 183). 
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bem (ou para o mercado derivado), mas para a economia de um modo geral, na medida 

em que a notícia de que esse tipo de pleito está sendo acatado se difunde.684  

  Já na segunda hipótese, da facility edificada ao longo do tempo com 

dinheiro público, evidente que se torna muito mais palatável a idéia de que será 

submetida a um compartilhamento por todos aqueles que pretendam desenvolver 

atividade competitiva no setor (isso sem olvidar da eventual e necessária 

contraprestação ao atual titular da facility, responsável pela sua gestão). 

  Na visão dos autores, enfim, o argumento contrário ao detentor da 

facility – de que o acesso permite incrementar a concorrência em benefício dos 

consumidores – deve prevalecer somente em situações excepcionais: “Essential 

facilities verdadeiras são raras e uma aplicação demasiadamente liberal da (...) 

doutrina não é, no longo prazo, do interesse dos consumidores – e isso é o que 

importa, no final das contas, para a legislação da concorrência.”685

 

6.4 A crítica desenvolvida por GREGORY J. WERDEN 

  GREGORY J. WERDEN, que estudou a aplicação da essential facility 

doctrine no ordenamento norte-americano, chega a uma conclusão semelhante à dos 

doutrinadores mencionados no tópico antecedente.  

  Para este autor, a doutrina somente deveria ser invocada naquelas 

situações em que o acesso obrigatório é capaz de gerar vantagens econômicas 

(economic welfare).686 Logo, não prestaria para aqueles casos em que o acesso 

obrigatório não é imposto para resolver um problema de concorrência propriamente 

dito, ou ainda, quando o acesso acarreta resultados danosos. 

                                              
684 Idem, p. 183. Os autores afirmam que a concessão de acesso a bens que foram desenvolvidos em 
um ambiente de risco empresarial acarreta séria ameaça de que as inovações (i) deixem totalmente de 
ocorrem; (ii) sejam sistematicamente adiadas; ou (iii) ocorram em uma escala muito inferior àquela 
reputada normal pra o caso da ausência da obrigação de acesso (Idem, p. 185).  
685 “True essential facilities are rare and an over-liberal application of the essential facilities doctrine 
is not in the long-term interest of consumers – and that is what competition law is about in the end.” 
(Idem, p. 185). 
686 The Law and Economics of the Essential Facility Doctrine, cit., p. 479. 
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  Mas a questão realmente relevante ventilada pelo autor envolve a 

administração do acesso obrigatório determinado pelo poder judiciário. Colocar em 

prática esse tipo de remédio jurídico é o problema que merece atenção (the problem of 

relief).  

  Em princípio, o autor reconhece que o acesso obrigatório pode gerar 

efeitos econômicos positivos, especialmente se a essential facility caracterizar um 

insumo único (isto é, marcado por uma individualidade sem igual no mercado). Porém, 

alerta para a extrema dificuldade de se determinar esses efeitos e se são realmente 

positivos, sendo certo que essa habilidade está além da capacidade das cortes judiciais. 

Daí a necessidade de que a essential facility esteja submetida a uma regulação prévia, 

que seja capaz de estabelecer parâmetros adequados para o preço e outras condições 

do acesso.687  

  Diante disso, conclui que a essential facility doctrine não deve ser 

invocada quando não houver uma autoridade regulatória capaz de supervisionar 

adequadamente a implementação do acesso determinado pelo judiciário, havendo 

inclusive inúmeras razões para se eliminar completamente a doutrina como uma forma 

de atuação antitruste.688 Por essa razão, os problemas envolvendo essential facilities, 

freqüentes nas indústrias de larga escala, serão resolvidos de forma mais adequada 

através da legislação (normatização advinda do poder legislativo) e pela regulação 

administrativa.689  

  Por fim, WERDEN pondera que o anseio pela adoção de uma política 

que permita acessos obrigatórios não pode ser posto em prática de forma isolada, mas 

                                              
687 “If the essential facility is a bottleneck that prevents the delivery of the relevant product to certains 
costumers, mandated access would enhance welfare, but only if the facility is subject to preexisting 
regulation that can effectively control the price and other terms of access.” (Idem, p. 479). 
688 Idem, p. 479.  
689 Para GREGORY J. WERDEN, a abstenção da Suprema Corte em reconhecer de forma expressa a 
essential facility doctrine é de todo prudente. E as cortes inferiores deveriam seguir o exemplo e 
rejeitar a doutrina (Idem, p. 480). 
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como parte de um programa regulatório mais abrangente, que leve em conta inclusive 

a experiência da própria indústria regulada.690

   De forma similar, STANLEY M. GORINSON também questionou a 

capacidade das cortes de justiça norte-americanas substituírem as autoridades 

reguladoras para determinar o acesso obrigatório a facilities que funcionam em 

mercados regulados.691 Para este autor, a solução adequada para esses problemas 

poderia ser obtida mediante a participação da autoridade reguladora na escolha do 

melhor remédio jurídico e na sua implementação – isto é, colocar a autoridade 

reguladora para trabalhar em conjunto com a corte de justiça a fim de estabelecer a 

melhor saída para o caso concreto. Com isso, as autoridades reguladoras estariam 

aplicando sua expertise de forma direta para o estabelecimento de uma decisão 

efetivamente executável. Evitar-se-ia, em última análise, decisões que engessam a 

regulação existente e não permitem adaptação à dinâmica da realidade do mercado – 

problema que é especialmente freqüente para as indústrias que evoluem de forma 

rápida em função do avanço tecnológico, tal como ocorre no setor das 

telecomunicações.692  

  Por outro lado, visualizando a mesma problemática, BRUCE M. OWEN 

atenta para o fato de as agências especializadas presentes no cenário norte 

                                              
690 No original consta que “the desirability of a policy of mandated access cannot be determined in 
isolation, but rather should be considered as part of a comprehensive program of industry legislation 
or regulation. Finally, industry expertise may be invaluable in formulating either a policy of mandated 
access or the terms of access.” (Idem, p. 480). 
691 Overview: Essential Facilities and Regulation. Antitrust Law Journal, vol. 58, 1990, p. 876-877. O 
autor toma por base as decisões proferidas nos casos envolvendo as redes de telecomunicações 
(networks decrees), em especial o caso United States v. AT&T Co. (552 F.Supp. 131 (DDC 1982)), 
que envolveu as redes detidas pelas Bell Operating Companies (operadoras locais controladas pela 
AT&T), para afirmar que “The decree court has supplanted the FCC as the regulator of the 
telecommunications industry. In essence, what we now have is Judge Greene deciding what new 
services ought to be provided, how they ought to be provided, when they ought to be provided, and 
how long they will be provided.” (Idem, p. 876). 
692 Para o autor, portanto, “One way to deal with these problems is to invite the regulator to participate 
in the implementation of relief. (…) Working in tandem with a court to fashion relief in such instances 
is likely to have a much better result. Taking FCC regulations and embodying them in decrees, such as 
the Networks decrees, which freeze these regulations in time until some antiquated test are met, will 
not solve problems in rapidly evolving industries.” (Idem, p. 877). 
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americano693, embora sejam detentoras de vasta experiência e expertise nos seus 

respectivos setores (experiência esta que muitas vezes é até mesmo superestimada), 

tendem a desenvolver uma sistemática predisposição contra os grupos de interesse não 

representados, como o dos consumidores. E essa predisposição atenta frontalmente 

contra a concorrência.694

  Logo e em princípio, as cortes com competência para aplicação do 

direito antitruste teriam uma vantagem contra as agências especializadas, na medida 

em que não possuem nenhuma predisposição contra qualquer grupo específico 

(principalmente os interesses dos consumidores), o que as tornaria mais sintonizadas 

com os objetivos da concorrência. Por outro lado, às cortes judiciais faltaria 

capacidade analítica independente, ou mesmo equipes de suporte, para determinar o 

grau ótimo de integração vertical que cada mercado exige. Isso sem contar na enorme 

variação de capacidade específica que poderia ocorrer entre os vários juízes.695  

  Essas questões – que identificam a inadequação da atuação das agências 

especializadas existentes, bem como põem em causa a habilidade do poder judiciário 

para lidar com as situações de aplicação da essential facility doctrine – aliadas à falta 

de interesse do poder legislativo em enfrentar problemas dessa ordem, levam o autor a 

sugerir outra via: a criação de uma nova agência reguladora – uma Federal 

Commission on Industrial Structure – com competência específica para a 

implementação de medidas destinadas a adequar a estruturação vertical dos mercados, 

bom com as condições de acesso a setores organizados em regime de monopólio.696

                                              
693 Por exemplo: a ICC (Interstate Commerce Commission), a FCC (Federal Communications 
Commission), a FERC (Federal Energy Regulatory Commission), a CAB (Civil Aeronautics Board), a 
FTC (Federal Trade Commission) ou a SEC (Securities and Exchange Commission).  
694 “The scholarly literature suggests that specialized regulatory agencies tend to develop a systematic 
bias against underrepresented interest groups, such as consumers. (…) Such agencies often pursue a 
program of taxes and subsidies to shift rents among the industry groups they regulate. These 
Programs are incompatible with efficient competition.” (Determining Optimal Access to regulated 
Essential Facilities. Antitrust Law Journal, vol. 58, 1989-1990, p. 892-893). 
695 Idem, p. 893. 
696 “Present institutions seem ill-equipped to deal with the problem of determining the optimal degree 
of vertical integration, especially in industries where existing regulation has distorted structures or 
incentives. Accordingly, present institutions are unlikely to impose economically efficient assurances 
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  Para BRUCE OWEN, enfim, uma agência com esse perfil e essa 

competência (a exemplo do bem sucedido Ministry of International Trade and 

Industry – MITI, do Japão) seria capaz não só de aliviar o encargo político das 

agências atuais para lidar com essas questões, bem como evitar impor às cortes a 

indesejada responsabilidade pela escolha da política concorrencial mais adequada para 

cada setor da economia.697

 

6.5 Contra-ponto à crítica 

  Os críticos da essential facility doctrine parecem acreditar que suas 

censuras e acusações acerca da falta de base legal da doutrina a farão desaparecer.698 A 

técnica mais comum consiste basicamente em reinterpretar casos julgados com base na 

doutrina, utilizando outras teorias antitruste.699

  Contudo, é certo que uma mesma prática pode ser enfocada sob vários 

aspectos anticoncorrenciais, que nem sempre são completamente distinguíveis entre si. 

A doutrina das essential facilities se sobrepõe sobre outras teorias. Assim, essas 

reclassificações não prestam para eliminar as idéias e conceitos que baseiam essa 

doutrina, especialmente a de que, em determinadas circunstâncias, um detentor de uma 

determinada facility considerada essencial (indispensável para o desenvolvimento de 

                                                                                                                                             
of access to essential facilities. Courts are likely to err widely in all directions; agencies are likely to 
err systematically in favor of special interests. Congress is likely to procrastinate. A new agency, a 
Commission on Industrial Structure, with a broad mandate to review the economic structure and 
access regulations affecting regulated industries, including industries that enjoy extensive immunity 
from foreign competition or from U.S. antitrust enforcement, may be an approach worth exploring.” 
(Idem, p. 894). 
697 Idem, p. 894. 
698 ALLEN KEZSBOM e ALAN V. GOLDMAN, por exemplo, afirmam que o seu trabalho intenta 
auxiliar as cortes federais a desenvolver um processo de correção da aplicação da doutrina que, na sua 
visão, “becomes little more than a gloss on a claim under Sherman Act Section 2 (or Section 1). Thus, 
the essential facility terminology could function as a shorthand expression to the court of the type of 
fact-pattern that the plaintiff believes is to be found in the case.” (No Shortcut to Antitrust Analysis: 
The Twisted Journey of the “Essential Facilities” Doctrine, cit., tópico IX).  
699 SHEEHAN, Eileen. Unilateral Refusals to Deal and the Role of the Essential Facilities Doctrine…, 
cit., p. 73. 
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uma certa atividade) pode, efetivamente, ser obrigado a prover acesso ao seu 

concorrente a fim de se promover a concorrência no mercado.700

  A aversão encontra fundamento não só na falta de definição do que são 

as essential facilities, mas também na falta de orientação por parte das autoridades de 

concorrência, tanto as norte-americanas (Federal Trade Commission) como as 

européias (e.g. a Comissão das Comunidades Européias) acerca dos termos em que o 

acesso a essas essential facilities deve ser concedido. Mesmo as decisões mais 

completas não contemplam orientações exaustivas acerca desses problemas-chave. 

  Contudo, esses impasses não têm força suficiente para fazer tabula rasa 

da essential facility doctrine. Mas servem de alerta. Denotam os problemas a serem 

enfrentados e superados. Indicam que a aplicação da doutrina exige a adoção de uma 

metodologia rigorosa. 

  Nesse sentido, portanto, considera-se que as críticas – em especial a 

contribuição de PHILLIP AREEDA – são extremamente valiosas para superar os 

problemas derivados da aplicação da doutrina das essential facilities, auxiliando na 

determinação do seu exato campo de aplicação e dos seus limites. 

 

                                              
700 Idem, p. 74. 
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7 APLICAÇÃO DA DOUTRINA DAS ESSENTIAL FACILITIES NO DIREITO 

BRASILEIRO 

  Nesta etapa do trabalho, o objetivo é esclarecer se a doutrina das 

essential facilities compatibiliza-se com o ordenamento jurídico brasileiro e, em caso 

positivo, se a doutrina tem campo para aplicação, diante do contexto atual da evolução 

da ordem econômica nacional.  

  Nesse escopo, far-se-á uma análise da evolução do nosso cenário 

econômico, do Direito positivo (a fim de identificar normas em vigor a recepcionar 

aquela teoria), dos trabalhos doutrinários publicados e, enfim, dos casos concretos que 

podem tê-la contemplado, ainda que não de forma expressa. 

 

7.1 O sistema econômico brasileiro: formação com base em monopólios  

  Nunca vigorou, no Brasil, um regime de concorrência minimamente 

satisfatório. Desde o princípio, a economia brasileira se desenvolveu basicamente em 

torno de monopólios públicos e privados. Praticamente toda a estrutura econômica 

brasileira deriva da influência do poder econômico no mercado – ora do Estado, ora 

dos grandes grupos econômicos privados. 

  Esse quadro, que remonta à época da colonização portuguesa, em que 

predominava o monopólio da metrópole sobre a colônia, evoluiu para o monopólio das 

monoculturas exportadoras, passando posteriormente para o monopólio dos senhores 

de escravos sobre a importação dos bens de consumo, para as monoculturas 

exportadoras no período industrial (monopólio dos grandes exportadores industriais), 

para os monopólios públicos estabelecidos na Constituição e através de Lei (que 

tinham por meta o incentivo às grandes empresas nacionais) e, mais recentemente, 

para os monopólios de direito estabelecidos pelo ordenamento jurídico e os 

monopólios de fato exercidos pelos grandes grupos empresariais.701

                                              
701 No âmbito do presente trabalho não se pretende uma exposição exaustiva sobre essa evolução. Para 
um retrospecto histórico completo, consultar: PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Economia Brasileira..., 
cit.; BAER, Werner. A Economia Brasileira. 2. ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Nobel, 
2002; e FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. 21. ed. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1986.  
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  Os serviços públicos, por sua vez, sempre foram vistos como inerentes à 

noção de monopólio, pressupondo-se que a Administração seria capaz de, direta ou 

indiretamente, prestá-los da forma mais adequada.  

  Na visão de FLORIANO AZEVEDO MARQUES NETO, essa noção 

confundia o efeito da subordinação da atividade ao regime de direito público com a 

sua exclusão do domínio econômico, de modo que a exploração dessa atividade 

tornava-se coisa fora do comércio (res extra comercio), imune à exploração 

econômica.702

  E, conforme ressalta ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO: “As 

razões – ideológicas, técnicas e econômicas – para este estado de coisas foram, 

basicamente, de duas ordens: (a) a circunstância de os serviços públicos constituírem, 

inclusive por razões tecnológicas, monopólios naturais (...); (b) a concepção de que 

estas atividades, ainda que possuíssem conteúdo econômico, não poderiam, face ao 

estreito liame com os direitos fundamentais e com a solidariedade social, ser 

submetidas à lógica do lucro e do mercado.”703  

 

7.2 A ordem econômica na Constituição Federal de 1988 

  Praticamente todas as Constituições brasileiras previram alguma espécie 

de monopólio estatal. A Constituição de 1988, ao menos em certa medida, operou em 

sentido diverso, restringindo a faculdade do Estado de atuar como agente econômico e 

propugnando uma economia de mercado.704

  No artigo 173, fixou que a exploração direta da atividade econômica do 

Estado será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou a 

relevante interesse coletivo. Por outro lado, constituiu monopólio da União para as 

atividades enumeradas no artigo 21, bem ainda manteve o monopólio da União sobre 

as jazidas de petróleo e gás natural e atividades afins (artigo 177).  
                                              
702 A Nova Regulação dos Serviços Públicos, cit., p. 21. 
703 Serviços Públicos e Concorrência, cit., p. 60. 
704 COMPARATO, Fábio Konder. Ordem Econômica na Constituição Brasileira de 1988. Revista de 
Direito Público, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 93, 1990, p. 270-271. 
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  O monopólio, portanto, justificou-se ora por razões técnicas 

(indivisibilidade das redes), ora para assegurar a disponibilização à coletividade de 

determinados serviços reputados relevantes (que a iniciativa privada não pudesse ou 

não quisesse prestar), ou ainda por motivos de segurança nacional. 

  Ao contrário das anteriores, a nova Carta Constitucional “preferiu seguir 

o critério da enumeração taxativa dos setores ou atividades em que existe 

(independentemente, pois, de criação por lei) monopólio estatal, deferido agora 

exclusivamente à União (artigos 177 e 21, X, XI e XII). Quer isto dizer que, no regime 

da Constituição de 1988, a lei já não pode criar outros monopólios, aos previstos 

expressamente no texto constitucional, pois contra isto opõe-se o princípio da livre 

iniciativa, sobre o qual se funda a ordem econômica (artigo 170)”.705

  Não obstante, a Constituição de 1988, na redação original, ainda manteve 

o entendimento de que uma atividade considerada como serviço público não poderia 

ser aberta para a exploração em regime de competição, por diversos prestadores. 

Estava permeada pela concepção político-ideológica de que o Estado deveria ser o 

principal agente promotor dos serviços públicos. 

 

7.3 A evolução da economia brasileira para um sistema de livre concorrência: a 

nova ordem econômica 

  A reforma constitucional desencadeada na década de 1990, com a edição 

de diversas Emendas Constitucionais, alterou significativamente esse panorama. 

Através dessa onda reformadora, que seguiu a tendência predominante na Europa 

desde o início dos anos 80, promoveu-se a flexibilização dos monopólios das 

telecomunicações (EC 8/95 – artigo 21, XI, XII), da distribuição de gás canalizado 

pelos Estados (EC 5/95 – artigo 25, § 2º), do petróleo e gás natural (EC 9/95 – artigo 

177), bem como o fim da reserva de mercado na navegação de cabotagem (EC 7/95 – 

                                              
705 COMPARATO, Fábio Konder. Monopólio Público e Domínio Público..., cit., p. 149. 
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artigo 178) e o fim da reserva de mercado no setor de mineração (EC 6/95 – artigos 

170, IX e 176, § 1º).706

  Essas mudanças foram extremamente profundas. Significaram muito 

mais do que meras alterações pontuais no texto constitucional. Foram fundamentadas 

em (e puseram em prática) uma verdadeira transformação das concepções políticas e 

ideológicas acerca do papel do Estado na economia e da forma de prestação dos 

serviços considerados essenciais para a coletividade. Implicaram, enfim, em uma 

modificação radical da ordem econômica disciplinada no Texto Constitucional – 

muitas vezes através de um processo de mutação constitucional que deriva mais de 

alteração do sentido do que do texto.707

   Várias inovações foram representativas desse novo panorama. O 

alargamento do campo para atuação empresarial privada, que passa a explorar (com 

base nos métodos próprios da atividade empresarial privada e na busca pelo lucro) 

vários serviços até então submetidos ao monopólio. A ampliação dos limites dos 

serviços públicos suscetíveis de concessão. A conseqüente permissão para a cobrança 

de tarifas em vez de taxas, com significativa – embora disfarçada – elevação da carga 

tributária.708

                                              
706 Uma síntese completa desse processo de abertura é demonstrada por MARCOS JURUENA 
VILLELA SOUTO, que relata a flexibilização dos monopólios estatais, a redução de barreiras ao 
capital estrangeiro, a disciplina do princípio da livre iniciativa (pela Lei 8.031/90, que instituiu o 
Programa Nacional de Desestatização), a privatização de empresas estatais, a concessão de serviços 
públicos, a criação das agências regulatórias independentes, a edição da Lei de Arbitragem (Lei 
9/307/96), a modernização dos portos pela Lei 8.630/93, bem como a edição da nova Lei de Defesa da 
Concorrência (Lei 8.884/04). (Direito Administrativo da Economia, cit., p. 130-134). 
707 Neste sentido: JUSTEN FILHO, Marçal. Empresa, Ordem Econômica e Constituição. Revista de 
Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, n. 212, abr./jun. de 1998, p. 123. O autor explica que 
“A extensão dos efeitos da reforma constitucional deriva da natureza da Constituição e dos princípios 
que regem sua interpretação e aplicação. Alterar alguns dispositivos produz modificações muito mais 
extensas do que a simples substituição das regras revogadas.” (Idem, p. 123-124). 
708 “É que o Estado remete a comunidade a arcar com os custos correspondentes às atividades 
privatizadas, sem que isso seja acompanhado da redução dos tributos existentes – especificamente no 
que tange aos impostos. (...) Cada vez que o Estado se retira de uma certa atividade e reduz seus 
gastos, sem reduzir os tributos, está produzindo o efeito de elevação da carga fiscal. ” (JUSTEN 
FILHO, Marçal. Idem, p. 126). 
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  Com isso, estabeleceu-se no Brasil um novo paradigma de abertura do 

mercado à livre iniciativa e à livre competição, com o qual não se coadunam as idéias 

de monopólio e reserva de mercado.709 Restabeleceu-se com vigor a idéia da livre 

iniciativa como propulsora da economia e do novo papel do Estado, como agente 

planejador, fomentador, fiscalizador e coibidor das anormalidades do mercado.  

  O modelo de Estado Regulador, tal como apontado anteriormente, se 

altera diante desse novo panorama. Nesse modelo, ampliam-se os campos para atuação 

regulatória do Estado, inclusive de forma quantitativa, em vista do acréscimo da 

produção de normas para regular situações que antes não eram submetidas a essa 

forma de intervenção estatal. Intensificam-se também os instrumentos de atuação 

estatal sobre as relações econômicas, através do Direito do Consumidor e do Direito da 

Concorrência. Altera-se a finalidade, eis que a regulação estatal passa a visar à 

limitação da atividade dos agentes econômicos privados.  

  Não se nega que esse processo não se desenvolveu, no Brasil, tal como 

nos países desenvolvidos, mormente os europeus. A economia brasileira nunca atingiu 

um desenvolvimento sustentável que o permitisse, nem tampouco logrou eliminar os 

pontos de estrangulamento na esfera econômica e social: “Nada disso: permanecem 

sérias falhas estruturais, ao lado dos eventuais vícios na conduta dos agentes 

econômicos. O país não atingiu um nível de desenvolvimento adequado (nem privado, 

nem público) que porventura autorizasse uma concepção puramente regulatória como 

paradigma da intervenção econômica estatal.”710

                                              
709 Não se olvide que essas mudanças não operam instantaneamente, sendo imprescindível um período 
de transição, durante o qual garante-se o privilégio de exclusividade ao investidor privado ingressante 
no mercado antes monopolizado, como forma de compensar os investimentos inicialmente realizados. 
Após esse período, porém, poderá ocorrer a quebra da exclusividade, a fim de se estabelecer um 
regime de concorrência. (SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo da Economia, cit., 
p. 254). 
710 MOREIRA, Egon Bockmann. O Direito Administrativo da Economia, a Ponderação de Interesses e 
o Paradigma da Intervenção Sensata. In: Estudos de Direito Econômico. Belo Horizonte: Fórum, 2004, 
p. 53-54. E termina: “Isto é, e como soe acontecer com países subdesenvolvidos. O Estado brasileiro 
não dispõe de condições estruturais mínimas as quais permitissem a sua inserção no mundo dos 
‘Estados Mínimos’ ou ‘Estados Reguladores’. A american style regulation, em sua concepção unitária 
pura, ainda não pode ter abrigo no contexto econômico brasileiro.” (Idem, p. 54). 



ALEXANDRE WAGNER NESTER 292

  Não obstante, o fato é que se deu início a um processo de abertura – 

ainda em curso – cujos resultados a sociedade já tem experimentado, em alguns 

campos de forma evidente (como o das telecomunicações), em outros de forma ainda 

incipiente. E houve, paralelamente, um significativo incremento da regulação estatal 

na economia em diversos setores estratégicos. O Estado brasileiro não é mais o Estado 

Empresário (embora a atuação direta típica desse modelo estatal não tenha sido 

afastada), mas sim o Estado – pretenso Estado Regulador – que tente a se orientar para 

o absenteísmo, mas que certamente nunca vai atingi-lo, sob pena de negar a sua 

própria existência.711  

  Essa realidade, segundo o mesmo EGON BOCKMANN MOREIRA, 

acarreta a necessidade de uma nova compreensão do relacionamento do Estado 

brasileiro com a economia, que deve ocorrer com base no paradigma da intervenção 

sensata, isto é uma intervenção “proporcional e razoável ao mercado e aos interesses 

públicos e privados postos em jogo.” Afinal, “Num sistema capitalista que celebra 

constitucionalmente a liberdade de iniciativa, a liberdade de empresa e a liberdade de 

concorrência (...), a intervenção do Estado na Economia há de ser necessária, 

ponderada, excepcional e pontual – com finalidade pública e específica.”712

  Em síntese, vê-se hoje no Brasil uma tendência a pôr em evidência a 

atividade regulatória (normativa) do Estado, com o objetivo de limitar a atuação dos 

agentes privados, que ganham cada vez mais espaço, a fim de alcançar os objetivos 

que não coincidem diretamente com os interesses dos agentes econômicos privados.713  

  Com efeito, a regulação estatal deve servir de instrumento para a 

obtenção dos valores fundamentais eleitos pela Constituição. Afinal, não há como 

                                              
711 SOUZA, Whashington Peluso Albino de. Primeiras Linhas de Direito Econômico. 5. ed. São 
Paulo: LTr, 2003, p. 331. 
712 O Direito Administrativo da Economia, a Ponderação de Interesses e o Paradigma da Intervenção 
Sensata, cit., p. 81. 
713 Na leitura da Ordem Econômica da Constituição de 1988 feita por EGON BOCKMANN 
MOREIRA: “cabe ao Estado estabelecer limites à atuação dos agentes econômicos privados, bem 
como gerar meios de uma melhor distribuição da riqueza. Isso através da regulação normativa ou da 
intervenção direta – regulando ou agindo, cabe ao Estado gerar os benefícios sociais que o mercado 
não produz.” (Idem, p. 69). 
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perder de vista que “toda e qualquer proposta de privatização tem de ser 

acompanhada de instrumentos jurídicos destinados a assegurar a realização dos 

valores fundamentais. Somente pode ser admitida na medida em que orientada à 

defesa e persecução de tais valores. Qualquer projeto de reforma do Estado apenas 

pode ser admitido quando evidenciado que se trata de uma estratégia mais adequada 

para realização dos mesmos valores fundamentais que produziram o Estado de Bem-

Estar Social.”714

  Essa atividade regulatória ganha maior relevância – e exige muito mais 

prudência – diante das seqüelas decorrentes da ausência de um desenvolvimento 

econômico adequado. A regulação para a concorrência, no cenário brasileiro, impõe a 

necessidade da adoção de todas as cautelas possíveis para evitar que o princípio da 

livre iniciativa sobreponha-se a outros princípios, em especial o da dignidade da 

pessoa humana, alçado à condição de valor fundamental pela Constituição Federal 

vigente.715

 

7.4 Teorização da doutrina das essential facilities em face do Direito brasileiro: 

compatibilidade com a Constituição 

  É inevitável reconhecer que alguns setores da economia brasileira – 

notadamente os que se desenvolvem com base em infra-estruturas e redes 

tradicionalmente compreendidos como monopólios naturais – têm sido orientados a 

                                              
714 JUSTEN FILHO, Marçal. O Direito das Agências Reguladoras Independentes, cit., p. 14. 
715 Nesse sentido, novamente a lição de MARÇAL JUSTEN FILHO, que vem sendo deveras repetida: 
“Os direitos e garantias relacionados com a ordem econômica são derivação daqueles impostos como 
princípios gerais. Assim, o valor fundamental assumido pela Constituição é a dignidade da pessoa 
humana (art. 1º, inc. III). Todos os direitos de natureza econômica e relacionados com a atividade 
empresarial têm pertinência com esse postulado e não podem ser a ele contrapostos. As faculdades de 
desenvolver atividades econômicas e de buscar o lucro são instrumentos de realização da dignidade 
de todas as pessoas humanas envolvidas, sejam os empresários, sejam os demais integrantes da 
comunidade (diretamente relacionados com a empresa).” (Empresa, Ordem Econômica e 
Constituição, cit., p. 117). 
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admitir a concorrência como sendo a melhor via (ou a via mais eficiente) para a 

realização dos valores de interesse coletivo eleitos pelo ordenamento jurídico.716

  Um dos desafios que surgem a partir da adoção de um modelo de 

economia de mercado – e da moderna regulação das atividades econômicas que até 

então eram qualificadas como serviços públicos de feição tradicional – está em definir 

qual a regulação adequada para as infra-estruturas e redes estabelecidas 

historicamente, ou mesmo aquelas criadas recentemente para atender setores 

emergentes, que ficaram concentradas nas mãos de um só agente econômico. 

  Nesse contexto é que entra em cena o compartilhamento – sistematizado 

pela doutrina das essential facilities – por meio do qual se permite que todos os 

operadores interessados possam ter acesso àquelas infra-estruturas e redes, desde que 

obedecidos os aspectos técnicos e de segurança e desde que o seu detentor seja 

adequadamente remunerado. 

  Mas algumas questões persistem.717 Como, afinal, compatibilizar a 

obrigação de compartilhamento com a garantia da livre iniciativa, ou com o direito de 

propriedade? Há compatibilidade entre o compartilhamento de infra-estruturas e o 

Direito da Concorrência? Qual será, enfim, o fundamento costitucional para o 

compartilhamento de infra-estruturas no Direito brasileiro? 

 

                                              
716 Como já apontado neste trabalho, essa tendência segue a vaga que tem dominado o cenário dos 
países mais desenvolvidos, mormente os europeus, onde vigora com força a noção de que os 
monopólios não subsistem em uma economia aberta. Com efeito, atualmente, na Comunidade 
Européia, circula a idéia de que “Se for atribuído a uma empresa o monopólio de um serviço público 
que poderia ser igualmente prestado por outras empresas, o processo de selecção deve ser 
transparente. Se as infra-estruturas constituírem um monopólio natural, como acontece com os 
gasodutos e certas infra-estruturas de telecomunicações, todos devem ter possibilidade de as utilizar 
nas mesmas condições.” (Panorâmica das Actividades da União Européia – Concorrência. 
Disponível em: <http://europa.eu.int/pol/comp/overview_pt.htm>. Acesso em 05 de outubro de 2005).  
717 MARQUES NETO, Floriano Azevedo. A Nova Regulação dos Serviços Públicos, cit., p. 27. 



ALEXANDRE WAGNER NESTER 295

7.4.1 Doutrina das essential facilities e livre iniciativa  

  O ordenamento jurídico brasileiro privilegia a livre iniciativa, a livre 

empresa e a livre concorrência718, que são valores reputados essenciais – valores 

fundantes – da Ordem Econômica e Financeira (CF, artigo 170, caput, inciso IV e 

parágrafo único).719 A livre iniciativa, em especial, é alçada à condição de princípio 

fundamental da República (CF, artigo 1º, IV).720

  Mas a Constituição, como visto, também eleva o princípio da dignidade 

da pessoa humana à condição de princípio fundamental da República (CF, artigo 1º, 

III)721, além de celebrá-lo amplamente no contexto da Ordem Econômica (CF, artigo 

170).722

  EGON BOCKMANN MOREIRA sintetiza esse quadro principiológico 

afirmando que a Constituição Federal institucionalizou um sistema econômico de 

capitalismo misto, que conta com a dúplice iniciativa (estatal e privada), e vem 

“qualificado por princípios que afastam a sua compreensão como a de um Estado 

Liberal clássico, a prestigiar apenas o direito de propriedade, a livre iniciativa e o 

livre jogo das forças de mercado.”723 Há, como visto, outros valores a serem 

                                              
718 Sobre o tema: GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, cit., p. 180; 
PROENÇA, José Marcelo Martins. Concentração Empresarial e o Direito da Concorrência, cit., p. 4. 
719 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da 
propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, 
inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e 
de seus processos de elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 
VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.” 
720 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político.” 
721 Vide nota imediatamente anterior. Já o artigo 34 estabelece que a União poderá, em regime de 
exceção, intervir nos Estados e no Distrito Federal para assegurar a observância de princípios 
constitucionais tais como o da dignidade da pessoa humana (inciso VII, alínea b). 
722 Vide nota 719. 
723 O Direito Administrativo da Economia, a Ponderação de Interesses e o Paradigma da Intervenção 
Sensata, cit., p. 62-63. 
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prestigiados, encabeçados e orientados pela garantia fundamental da dignidade da 

pessoa humana.724  

  Entende-se que a doutrina das essential facilities se conforma 

perfeitamente com o princípio da livre iniciativa – calibrado pela interpretação 

sistemática do Texto Constitucional, especialmente à luz do princípio da dignidade da 

pessoa humana.  

  O princípio do livre acesso às infra-estruturas e redes traduz uma 

evidente celebração do princípio da livre iniciativa. Afinal, sem o acesso à infra-

estrutura detida pelo monopolista (ou agente em situação de posição dominante) torna-

se impossível a atuação do terceiro que tenciona desenvolver atividade competitiva. 

Sem o compartilhamento da infra-estrutura essencial (qualificada como essential 

facility), o sujeito que pretende estabelecer concorrência será tolhido na sua garantia à 

livre iniciativa.  

  Sob esse enfoque, portanto, a teoria que determina o compartilhamento 

de infra-estruturas e redes essenciais para o desenvolvimento da atividade econômica 

do concorrente – isto é, para o desenvolvimento da concorrência – mostra-se 

perfeitamente compatível com o princípio constitucional da livre iniciativa, 

especialmente em se considerando que concorrência é a via adequada para a melhor 

satisfação dos interesses da coletividade. 

  É evidente que quando se fala em compartilhamento o interesse do 

terceiro ingressante não é o único a ser tutelado. Não se ignora a necessidade de 

sopesamento deste com os demais interesses envolvidos no compartilhamento, nem 

tampouco a necessidade de se averiguar a presença de todos os elementos necessários 

para a aplicação da doutrina. E, para o caso da atividade em questão ser definida como 

serviço público (e sujeita ao regime que lhe é próprio), não há como ignorar a 

necessidade de se estabelecer um equilíbrio entre concorrência, universalização do 
                                              
724 Logo, “e apesar de o prestígio à liberdade individual lato sensu ser uma máxima próxima do 
incontrastável, os seus aspectos da liberdade de empresa, de iniciativa e de concorrência sofrem uma 
verdadeira atenuação jurídico-axiológica quando alinhadas à dignidade da pessoa humana e à 
justiça social – o que se torna ainda mais relevante frente ao Direito Administrativo da Economia.” 
(Idem, p. 63). 
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serviço (quando houver metas dessa natureza impostas ao detentor da essential 

facility)725 e continuidade da sua prestação (face à impossibilidade de se aceitar que a 

atividade do detentor da facility seja posta em risco em razão do compartilhamento).  

  Ou seja, não basta assegurar ao terceiro que pretende o 

compartilhamento o exercício pleno da garantia à livre iniciativa. Há outros fatores a 

considerar: os interesses dos usuários ou consumidores, as metas de universalização ou 

mesmo o princípio da continuidade do serviço público.726 É da ponderação de todos 

esses princípios e interesses, sempre lastreada pelo princípio da proporcionalidade, é 

que se extrai o sentido correto para a aplicação doutrina das essential facilities.  

 

7.4.2 Doutrina das essential facilities e direito de propriedade 

  A tutela da propriedade privada é direito fundamental assegurado pelo 

artigo 5º, caput e inciso XXII, da Constituição Federal727, além de constituir princípio 

da ordem econômica, nos termos do inciso II, do artigo 170, da Carta. 

  Contudo, a Constituição também estabelece que “a propriedade atenderá 

a sua função social” (artigo 5º, XXIII).728 Já o artigo 170, III, prevê a função social da 
                                              
725 CALIXTO SALOMÃO FILHO preocupa-se em esclarecer esta outra face da regulação em 
situações de posição dominante, lembrando que se a rede é única - tal como ocorre, muitas vezes no 
setor de telefonia fixa – é necessário garantir o atendimento amplo a todos os consumidores. Importa, 
pois, “indagar se é suficiente a regulação concorrencial, i.e., se a escolha individual, desde que 
garantida, é suficiente para organizar a respectiva atividade. A resposta é negativa. A universalização 
é, via de regra, não-lucrativa, pois implica estender a rede até consumidores longínquos e sem poder 
aquisitivo. Por outro lado, a empresa privada não estará disposta a estender a prestação de serviço 
simplesmente pelas externalidades sociais positivas que apresenta.” (Regulação da Atividade 
Econômica..., cit., p. 57). 
726 É nesse sentido que FLORIANO AZEVEDO MARQUES NETO afirma que “A regulamentação 
do uso das redes do incumbente não deve ser tal que atenda apenas ao interesse do entrante 
(obrigando o incumbente a investir não para atender o beneficiário potencial da universalização, mas 
apenas para viabilizar a estratégia empresarial do competidor), comprometendo a universalização 
(em virtude quer da inversão nas prioridades de investimento, quer por subtrair drasticamente 
receitas do incumbente, inviabilizando a geração de receitas) e ou ponto em risco a continuidade (em 
virtude dos problemas de segurança e confiabilidade gerados por eventual falta de crédito nesse 
compartilhamento).” (Universalização de Serviços Públicos e Competição: o caso da distribuição de 
gás natural, cit., p. 41-42). 
727 “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXII – é garantido o direito de 
propriedade.” 
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propriedade como um dos princípios da ordem econômica. Com isso, determina que o 

direito (título e conteúdo) à propriedade privada (inclusive dos bens de produção) é 

garantido a todos os cidadãos, mas o seu exercício deve ser temperado pelo princípio 

que determina a sua função social. 

  Significa que o direito de propriedade é funcionalizado729, no sentido de 

que abrange poderes a serem exercidos não apenas em benefício do seu titular, mas 

também de outrem, isto é, da sociedade como um todo. Daí porque a propriedade 

“somente se legitima na medida em que seja a via de afirmação de valores que 

transcendem seu titular.”730

  Logo, a propriedade privada merece proteção estatal apenas na medida 

em que seja utilizada em conformidade com a cultura e o interesse da sociedade em 

que está inserida (a propriedade deve ser útil à comunidade em que se situa).731 O 

                                                                                                                                             
728 O parágrafo 1º do artigo 1.228, do Código Civil, por sua vez, estatui que “O direito de propriedade 
deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam 
preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas 
naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do 
ar e das águas”. 
729 FÁBIO KONDER COMPARATO explica que “a noção de função, no sentido em que é empregado 
o termo nesta matéria, significa um poder, mais especificamente, o poder de dar ao objeto da 
propriedade destino determinado, de vinculá-lo a certo objetivo. O adjetivo social mostra que esse 
objetivo corresponde ao interesse coletivo e não ao interesse do próprio dominus; o que não significa 
que não possa haver harmonização entre um e outro.” (Função social da propriedade dos bens de 
produção. Revista de Direito Mercantil. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 63, ano XXV, jul./set. 
1986, p. 75). 
730 JUSTEN FILHO, Marçal. Empresa, Ordem Econômica e Constituição, cit. p. 130. O autor 
exterioriza essa posição ao traçar um paralelo entre os institutos da propriedade e da empresa. Afirma 
que esses institutos desempenham um papel fundamental na estruturação do sistema econômico, e, que 
a maior relevância está na sua funcionalização constitucional: ambos somente se legitimam se 
estiverem destinados a garantir valores alheios ao seu titular. (Idem, p. 130).  
731 EGON BOCKMANN MOREIRA alerta que “Isso não significa um corte ortodoxo de valores 
absolutos, pois a funcionalização tem como premissa a propriedade provada, a gerar benefícios ao 
seu titular. O que se pretende firmar é a necessidade da coexistência pacífica entre amas as diretrizes 
empresariais: o lucro unido/instruído pela valorização da pessoa humana, trabalho e justiça social.” 
(O Direito Administrativo da Economia, a Ponderação de Interesses e o Paradigma da Intervenção 
Sensata, cit., p. 71). E mais adiante completa: “A concepção da propriedade (empresarial, inclusive) 
como um direito que deve cumprir uma função social determina a sua sujeição às conveniências 
sociais (respeitado, é claro o próprio direito de propriedade e os limites da lei). O que abrange as 
intervenções com lastro na defesa estatal do princípio da dignidade da pessoa humana.” (Idem, p. 
72). 
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Estado pode interferir no uso da propriedade, criando a diminuição ou o 

condicionamento dos direitos inerentes ao domínio, através das formas previstas na 

Constituição Federal, que basicamente são: a desapropriação, a servidão 

administrativa, a requisição, o tombamento, o registro (e outras formas de proteção do 

patrimônio cultural), a ocupação provisória dos bens vinculados à prestação de 

serviços públicos ou adjacentes a obras públicas, e as limitações administrativas.732

  Entretanto, conforme adverte EGON BOCKMANN MOREIRA, é “claro 

que não se pode esperar uma implementação espontânea por parte dos agentes 

econômicos de uma norma constitucional que condicione a sua atuação empresarial 

(porventura restringindo as suas expectativas). (...) Ao contrário: exige-se a 

intervenção do estado na economia, a fim de fazer valer tais preceitos 

constitucionais.”733

  Portanto, não se deve aguardar a atuação voluntária do proprietário. 

Caberá ao Estado, diante de determinada circunstância/necessidade, impor regras que 

permitam a implementação do princípio da função social da propriedade; ou melhor, 

regras que forcem – ou incentivem – os proprietários a darem cumprimento àquele 

princípio. 

  Em se tratando da propriedade de infra-estruturas e redes qualificadas 

como essential facilities, pode ocorrer a necessidade de se promover o zeu 

compartilhamento a fim de se viabilizar a implementação de um regime de 

concorrência na prestação do respectivo serviço (i.e., o serviço prestado com base na 

infra-estrutura).  

  Nesse caso, há uma função a ser realizada: na lição de FÁBIO KONDER 

COMPARATO734, o exercício do poder de dar ao bem uma determinada destinação 

que, no caso, coincide com o provimento de acesso a terceiros. E, mais, uma função 

                                              
732 SOUTO, Marcos Juruena Vilella. Direito Administrativo Regulatório, cit., p. 104. 
733 O Direito Administrativo da Economia, a Ponderação de Interesses e o Paradigma da Intervenção 
Sensata, cit., p. 73. 
734 Vide nota 729. 
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social: função cujo objetivo reside na instituição de um regime concorrencial, o qual se 

pressupões trará vantagens para o corpo social.735

  E cumpre ao Estado, mediante o exercício da sua competência 

regulatória, impor as medidas necessárias à realização dessa função social da 

propriedade que incide sobre a infra-estrutura. 

  Observa-se, portanto, perfeita sintonia entre a doutrina das essential 

facilities e a garantia da propriedade privada, considerada a sua inarredável função 

social. 

  Isso evidencia que a dicotomia entre bens de consumo e bens de 

produção736 não esgota a variedade de bens que podem estar sujeitos à manifestação 

concreta do princípio da função social da propriedade. Existe uma terceira categoria a 

considerar: a dos bens de acesso, isto é, os bens cuja utilização possibilita o ingresso 

de um novo agente no mercado, para instituição da concorrência com o(s) agente(s) 

que já atua(m).737 A definição desses bens de acesso coincide com a noção de essential 

facilities.  

  Também sobre esta categoria de bens deve incidir a função social da 

propriedade, que reclama não apenas a boa utilização do bem, mas também – e 

principalmente – a sua disponibilização aos terceiros interessados. Com isso, o 

princípio da função social da propriedade ganha um terceiro sentido, diferente dos 

significados atinentes aos bens de consumo e aos bens de produção, propriamente 

ditos. No caso dos bens de consumo, a função social “significa restrições ao uso e por 
                                              
735 Afinal, como bem ressalta CALIXTO SALOMÃO FILHO, para que o acesso seja possível, “é 
necessário mudar a compreensão da função do bem fundamental em questão. O exercício da 
propriedade em relação a esse bem deverá então estar limitado por essa sua função (social) de 
provimento de acesso a terceiro.” (Regulação e Concorrência..., cit., p. 41). 
736 Os bens de produção são aqueles que compõem o fundo de comércio da empresa. FÁBIO 
KONDER COMPARATO explica que os bens de produção podem ser móveis ou imóveis, 
abrangendo a terra e o dinheiro (moeda ou crédito), quando empregados no capital produtivo, e 
também as mercadorias, enquanto englobadas na universalidade do fundo de comércio. Já os bens de 
consumo incluem “tanto os bens cuja utilidade é obtida pela sua concomitante extinção, quanto 
aqueles que se destinam ao uso, sem destruição necessária.” (Função social da propriedade dos bens 
de produção, cit., p. 72). 
737 Quem dirige atenção para essa terceira categoria de bens é CALIXTO SALOMÃO FILHO: 
Regulação da Atividade Econômica..., cit., p. 60-61. 
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vezes até disposição coercitiva do bem.” Por outro lado, “ao se falar em bens de 

produção a idéia é a utilização do bem em benefício da comunidade.” Já para os bens 

de acesso, “a função social significa uma limitação muito mais incisiva ao direito de 

propriedade. Trata-se da obrigatoriedade de compartilhamento dos bens nos quais 

depende o acesso.”738

 

7.4.2.1 Limites à funcionalização do direito de propriedade: princípio da 

proporcionalidade  

  Depois, cabe considerar que a funcionalização do direito de propriedade 

também encontra limites, cuja transposição acarreta a desnaturação do próprio direito, 

em sua essência. Esses limites coincidem com a utilidade econômica do bem. Assim, 

se a funcionalização do direito de propriedade impedir que o seu titular desfrute dos 

benefícios inerentes ao bem, o próprio direito de propriedade perde um de seus 

elementos essenciais – e isso equivaleria à desapropriação do bem, o que não pode ser 

admitido sem a correspondente indenização.739

                                              
738 Idem, p. 61. CALIXTO SALOMÃO FIHO ainda completa afirmando que “Um compartilhamento 
assim entendido em uma perspectiva institucional [no sentido de eleger a concorrência como um valor 
mínimo a ser perseguido pela regulação] tem duas formas diversas de se expressar: ou pela co-
propriedade efetiva dos bens fundamentais ao acesso ou pela garantia de acesso através da restrição 
do direito de propriedade do titular (único) da rede.” (Idem, p. 61). 
739 Nesse sentido, há diversos precedentes jurisprudenciais. Como exemplo, confiram-se o seguinte 
julgado do Supremo Tribunal Federal: Recurso Extraordinário n.º 134.297/SP (DJU de 22/09/1995), 
segundo o qual “A Incumbe ao Poder Público o dever constitucional de proteger a flora e de adotar 
as necessárias medidas que visem a coibir praticas lesivas ao equilíbrio ambiental. Esse encargo, 
contudo, não exonera o Estado da obrigação de indenizar os proprietários cujos imóveis venham a ser 
afetados, em sua potencialidade econômica, pelas limitações impostas pela Administração Pública. - 
A proteção jurídica dispensada as coberturas vegetais que revestem as propriedades imobiliárias não 
impede que o dominus venha a promover, dentro dos limites autorizados pelo Código Florestal, o 
adequado e racional aproveitamento econômico das arvores nelas existentes.” Ainda, os serguintes 
casos, apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça: Recurso Especial n.º 408.172/SP (DJU de 
24/05/2004), onde se consignou que “As limitações estabelecidas pela administração, ao criar 
parques de preservação ambiental, configuram-se em desapropriação indireta e, conseqüentemente, 
devem ser indenizadas, na medida em que atinjam o uso e gozo da propriedade.”; Resurso Especial n.º 
8.690/PR (DJU de 19/04/1999), onde se fixou que “As ‘limitações administrativas’, quando superadas 
pela ocupação permanente, vedando o uso, gozo e livre disposição da propriedade, desnaturam-se 
conceitualmente, materializando verdadeira desapropriação. Impõe-se, então, a obrigação 
indenizatória justa e em dinheiro, espancando mascarado ‘confisco’.” 
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  Há que se determinar, portanto, sempre sob o foco do princípio da 

proporcionalidade, quais os limites mínimos para a funcionalização do direito. Em 

termos concretos, deve-se estabelecer qual o limite mínimo que caracterizará, para o 

detentor da infra-estrutura essencial, a perda do direito de utilizá-la para a prestação 

dos próprios serviços. O que significa dizer que o direito de acesso conferido ao 

terceiro que pretende estabelecer concorrência não pode significar impedimento a que 

o titular da infra-estrutura continue desenvolvendo as suas próprias atividades em 

condições de competitividade. 

  Por um lado, se admite que a propriedade de um bem de interesse 

coletivo – como uma infra-estrutura ou uma rede, que se destina à satisfação de 

interesses coletivos mediante o acesso de terceiros prestadores – subordina-se a um 

regime jurídico diferenciado, pois não se destina à satisfação dos interesses exclusivos 

do seu titular. O uso compartilhado desse bem pode ser o instrumento para a sua 

funcionalização. Por outro lado, a realização da função social da propriedade de uma 

infra-estrutura ou rede não pode impedir a fruição desse direito pelo seu titular.740

  Assim, o princípio da proporcionalidade novamente entra em cena para 

nortear a fixação da obrigação de compartilhamento. Se a fruição isolada da infra-

estrutura essencial pelo seu titular não esgota o potencial de benefícios possíveis de 

serem extraídos, a imposição co compartilhamento não irá afetar o núcleo essencial do 

direito de propriedade. Logo, o direito do terceiro concorrente ao compartilhamento da 

infra-estrutura somente emergirá caso essa medida não impedir a fruição preferencial 

reservada e reconhecida ao seu titular. 

  Sob outro ângulo, deve se levar em conta que o compartilhamento deve 

ser remunerado. Assim, ao passo que limita a fruição da infra-estrutura pelo seu titular, 

produz a ampliação dos rendimentos possíveis se serem dela extraídos. Portanto, uma 

negativa de compartilhamento pode, eventualmente, configurar uma manifestação 

                                              
740 Evidentemente que isso não elimina a possibilidade de configuração do abuso de direito por parte 
do detentor da infra-estrutura, que ocorrerá quando este recusar o compartilhamento que era possível 
(sob todos os aspectos) e não desnaturava o direito de propriedade, pois lhe permitia extrair do bem 
todos os benefícios necessários para garantir uma utilização econômica eficiente. 
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contraditória com a destinação do bem (que é propiciar a maior rentabilidade 

econômica possível), já que o preço pago pelo terceiro em contrapartida ao uso da 

infra-estrutura soma em benefício do titular. 

  Por derradeiro, é necessário ponderar que o direito de propriedade de 

uma infra-estrutura essencial não confere ao seu titular o direito – nem mesmo o 

interesse legítimo – de monopolizar um determinado setor da economia. Direito de 

propriedade não se confunde com o direito de monopólio (ou com a condição de 

monopolista). Isso significa, em última análise, que o direito de propriedade não pode 

ser invocado caso implique em impedimento ou restrição à concorrência. 

 

7.4.2.2 O compartilhamento e as servidões e limitações administrativas 

  Por derradeiro, existe ainda um outro enfoque a ser analisado, atinente ao 

direito de propriedade e sua função social.  

  É que a doutrina das essential facilities manifesta os mesmos princípios 

que obrigam o proprietário de um determinado bem imóvel (destituído de função 

econômica de acesso) a suportar certas restrições, no interesse de terceiros. Essas 

restrições decorrem da imposição de limitações ou servidões administrativas.  

  Na lição clássica de CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, a 

servidão administrativa “é o direito real que assujeita um bem a suportar uma 

utilidade pública, por força da qual ficam afetados parcialmente os poderes do 

proprietário ao seu uso e gozo. São exemplos de servidão administrativa: a passagem 

de fios elétricos sobre imóveis particulares, a passagem de aquedutos, o trânsito sobre 

bens privados, o tombamento de bens em favor do Patrimônio Histórico etc.”741 Não 

se confunde com a limitação administrativa, que é o simples condicionamento do 

direito pelo Poder Público, para determinação do seu perfil, razão pela qual não deve 

ser indenizada. Assim, “por meio das limitações, o uso da propriedade ou da 

liberdade é condicionado pela Administração para que se mantenha dentro da esfera 

                                              
741 Curso de Direito Administrativo. 19ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 840. 
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correspondente ao desenho legal do direito...”742 Como exemplo de limitação, pode-se 

citar aquelas impostas pela legislação urbanística, que determinam os limites para a 

edificação de prédios urbanos. 

  Com essas considerações, não se pretende, absolutamente, reduzir o 

compartilhamento de infra-estruturas e redes à mesma categoria das limitações ou 

servidões administrativas. Discorda-se da corrente que entende haver essa 

coincidência.743  

  Contudo, é inevitável reconhecer que ambos os institutos dividem o 

mesmo fundamento constitucional. Tanto as servidões e limitações administrativas, 

como o compartilhamento de infra-estruturas e redes, encontram lastro no princípio 

segundo o qual o direito de propriedade somente se legitima se atendida a sua função 

social. Apenas sob esse aspecto existe coincidência entre os institutos. 

 

7.4.3 Doutrina das essential facilities e defesa da concorrência 

  O artigo 173, § 4º, da Constituição Federal, prescreve o abuso de poder 

econômico como sendo o principal ilícito concorrencial. Estabelece que “A lei 

reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à 

eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.” 

  Seguindo o comando constitucional, a Lei 8.884/94 disciplina a 

prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, estabelecendo uma 

série de deveres de comportamento para o detentor de posição dominante – desde a 

proibição da prática de preços abusivos até a recusa de contratar. O art. 20 da Lei 

estabelece as condutas que constituem infração da ordem econômicas, incluindo a 

atuação prejudicial à livre concorrência e livre iniciativa, a dominação de mercado, o 

aumento arbitrário dos lucros, bem como o exercício abusivo de posição dominante.744

                                              
742 Idem, p. 840. 
743 Sobre o assunto, confira-se o item 7.6.3, abaixo, em que se apresenta o entendimento externado por 
ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO (Serviços Públicos e Concorrência, cit., p. 109-112). 
744 “Art. 20. 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 
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  O art. 21 da Lei, por seu turno, traz um rol exemplificativo das condutas 

que podem caracterizar a hipótese do artigo 20, dentre as quais: a limitação ou 

impedimento ao acesso de novas empresas ao mercado; a criação de dificuldades à 

constituição, funcionamento ou desenvolvimento de concorrentes; o impedimento ao 

acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou 

tecnologia, bem como aos canais de distribuição; a discriminação de adquirentes ou 

fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de preços, ou de 

condições operacionais de venda ou prestação de serviços; a recusa de vender bens ou 

prestar serviços dentro das condições de pagamento normais; e também a prática de 

preços excessivos ou abusivos.745

                                                                                                                                             
ou a livre iniciativa; II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; III - aumentar 
arbitrariamente os lucros; IV - exercer de forma abusiva posição dominante.” 
745 “Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no 
art. 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica; I - fixar ou praticar, em acordo 
com concorrente, sob qualquer forma, preços e condições de venda de bens ou de prestação de 
serviços; II - obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre 
concorrentes; III - dividir os mercados de serviços ou produtos, acabados ou semi-acabados, ou as 
fontes de abastecimento de matérias-primas ou produtos intermediários; IV - limitar ou impedir o 
acesso de novas empresas ao mercado; V - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao 
desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou 
serviços; VI - impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou 
tecnologia, bem como aos canais de distribuição; VII - exigir ou conceder exclusividade para 
divulgação de publicidade nos meios de comunicação de massa; VIII - combinar previamente preços 
ou ajustar vantagens na concorrência pública ou administrativa; IX - utilizar meios enganosos para 
provocar a oscilação de preços de terceiros; X - 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; XI - 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; XII - 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; XIII 
- recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das condições de pagamento normais 
aos usos e costumes comerciais; XIV - 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; XV - 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; 
XVI - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de 
tecnologia; XVII - abandonar, fazer abandonar ou destruir lavouras ou plantações, sem justa causa 
comprovada; XVIII - vender injustificadamente mercadoria abaixo do preço de custo; XIX - importar 
quaisquer bens abaixo do custo no país exportador, que não seja signatário dos códigos Antidumping 
e de subsídios do Gatt; XX - interromper ou reduzir em grande escala a produção, sem justa causa 
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  Reputa-se que a doutrina das essential facilities, nos termos como vem 

sendo proposta ao longo do presente trabalho, se encaixa com perfeição ao texto dos 

dispositivos acima descritos, especialmente àqueles que vedam – porque 

caracterizadores de abuso de poder econômico – a prática de atos que visam impedir 

ou dificultar a concorrência, tal como a negativa de acesso ao mercado.  

  Entende-se que esses dispositivos, quando aplicados aos agentes 

detentores de infra-estruturas ou outros bens caracterizados como essential facilities, 

traduzem a essência da respectiva teoria, dando ensejo ao estabelecimento de um dever 

de compartilhamento (dever de acesso ao concorrente), tanto por parte da autoridade 

reguladora competente, como pelo poder judiciário, caso a demanda seja posta neste 

contexto. 

 

7.5 Direito positivo: a legislação setorial 

  O tratamento do tema relativo ao compartilhamento de infra-estruturas 

pelo direito positivo brasileiro não se encerra no texto constitucional e na legislação 

antitruste (Lei 8.884/94). É imprescindível considerar a legislação específica para os 

diferentes setores da economia que tradicionalmente se organizam com base em 

monopólios naturais746 – e que, como visto, foram recentemente abertos à iniciativa 

privada e ao regime de concorrência.747

  Não se olvide, entretanto, que o princípio genérico de compartilhamento, 

inserido em diversas leis setoriais, é reflexo dos princípios constitucionais da livre 
                                                                                                                                             
comprovada; XXI - cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa 
comprovada; XXII - reter bens de produção ou de consumo, exceto para garantir a cobertura dos 
custos de produção; XXIII - 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; 
XXIV - impor preços excessivos, ou aumentar sem justa causa o preço de bem ou serviço.” 
746 Para uma comparação entre os dispositivos vigentes para os diferentes setores (adiante elencados), 
confira-se: SUNDFELD, Carlos Ari. Estudo jurídico sobre o preço de compartilhamento de infra-
estrutura de energia elétrica. Revista Diálogo Jurídico. Salvador, v. I, n. 7, out. de 2001. Disponível 
em: <www.direitopublico.com.br>. Acesso em: 5 de abril de 2004, p. 11-15.   
747 Tal como ressaltado por ALEXANDRE DITZEL FARACO, “no caso brasileiro, adotou-se uma 
regulação setorial específica bastante extensa no que concerne o acesso às redes, visando-se a 
viabilização das condições necessárias à organização do setor em torno de um regime 
concorrencial.” (Regulação e Direito Concorrencial..., cit., p. 295). 
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iniciativa, da livre concorrência e da função social da propriedade, de modo que não se 

limita aos setores específicos em que foi previsto.748 Trata-se, portanto, de princípio 

amplo, aplicável a qualquer setor em que se possa caracterizar uma essential facility e 

os demais requisitos de aplicação da respectiva doutrina. 

 

7.5.1 O setor de telecomunicações 

  No campo das telecomunicações – que constitui o melhor exemplo em 

razão do estado regulatório avançado que apresenta749 – vigora a Lei 9.472/97, que 

dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e 

funcionamento da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, como órgão 

regulador. Esse diploma legal segue os termos da Emenda Constitucional 08/95, 

através da qual se promoveu a liberalização do setor para a iniciativa privada. 

  O artigo 73 dessa Lei – localizado no Livro III, que trata da organização 

dos serviços de telecomunicações – admite expressamente a possibilidade de 

compartilhamento de redes. Determina que “as prestadoras de serviços de 

telecomunicações de interesse coletivo terão direito à utilização de postes, dutos, 

condutos e servidões pertencentes ou controlados por prestadora de serviços de 

telecomunicações ou de outros serviços de interesse público, de forma não 

discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis.” O parágrafo único deste 

dispositivo estabelece que “caberá ao órgão regulador do cessionário dos meios a 

serem utilizados definir as condições para adequado atendimento do disposto no 

caput.”  

                                              
748 Neste sentido: CALIXTO SALOMÃO FILHO. Regulação da Atividade Econômica..., cit., p. 66. 
749 “No campo das telecomunicações, a globalização da economia, a evolução tecnológica e a 
velocidade das mudanças nos mercados e nas necessidades dos consumidores forçaram um 
redimensionamento do setor em todo o mundo, sendo, inclusive, objeto de acordo específico no 
âmbito da Organização Mundial do Comércio, por força do qual cada um dos Estados-membros 
obrigou-se a assegurar aos prestadores de serviço de qualquer outro Estado-membro acesso às suas 
redes públicas de transporte, o que implica, por exemplo, a interconexão de circuitos privados. O 
Brasil aderiu a essa lista através do Protocolo nº 4/97.” (SOUTO, Marcos Juruena Villela. 
Desestatização, Privatização, Concessões e Terceirizações, cit., p. 277-278). 
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  Essa regra garante a qualquer prestador de serviços de telecomunicações 

de interesse coletivo750 o direito de exigir que qualquer empresa prestadora de serviços 

de interesse público – seja de telecomunicações, seja de energia, gás, petróleo e 

transporte rodoviário – conceda o acesso às suas infra-estruturas (postes, dutos, 

imóveis etc.) para instalação de redes e equipamentos de telecomunicação.  

  O dispositivo denota, ainda, a possibilidade de compartilhamento de 

infra-estruturas de setores diversos, como fator a ser considerado na implementação de 

um ambiente concorrencial. Afinal, atualmente é bastante comum que a empresa que 

esteja a investir na rede de infra-estrutura específica para sua atividade – e.g. um 

oleoduto ou gasoduto – preocupe-se em agregar utilidade a esta rede, através da 

instalação concomitante de uma facility referente a outro serviço – e.g. a instalação de 

um cabo de fibra ótica paralelamente ao oleoduto ou gasoduto – para, com isso, dar 

início também à prestação desta outra atividade.751  

  O artigo 152 – inserido no Título IV do Livro III, que disciplina as redes 

de telecomunicações – estabelece que o provimento da interconexão752 entre os 

diferentes prestadores será realizado em termos não discriminatórios, sob condições 

técnicas adequadas, garantindo preços isonômicos e justos, atendendo ao estritamente 

necessário à prestação do serviço. 

  O artigo 153, por sua vez, prevê que “as condições para a interconexão 

de redes serão objeto de livre negociação entre os interessados, mediante acordo, 

observado o disposto nesta Lei e nos termos da regulamentação” (caput); e, que em 

                                              
750 De acordo com o artigo 60, da Lei 9.472/97, o serviço de telecomunicações “é o conjunto de 
atividades que possibilita a oferta de telecomunicação”, isto é, “a transmissão, emissão ou recepção, 
por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, 
caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza” (§ 1º). Já o artigo 62 
da Lei estabelece que os serviços de telecomunicação classificam-se, quanto à abrangência dos 
interesses a que atendem, se em serviços de interesse coletivo e serviços de interesse restrito; e que “os 
serviços de interesse restrito estarão sujeitos aos condicionamentos necessários para que sua 
exploração não prejudique o interesse coletivo” (parágrafo único). 
751 FARACO, Alexandre Ditzel. Regulação e Direito Concorrencial..., cit., p. 278. 
752 O artigo 146, parágrafo único, da Lei 9.472/97, define interconexão como a “ligação entre redes de 
telecomunicações funcionalmente compatíveis, de modo que os usuários de serviços de uma das redes 
possam comunicar-se com usuários de serviços de outra ou acessar serviços nela disponíveis.” 
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caso de não haver acordo entre os interessados, caberá à ANATEL, mediante 

provocação de um deles, arbitrar as condições a serem aplicadas no caso (§ 2º). 

  Depois, o artigo 154 admite que as redes de telecomunicações possam 

ser utilizadas, de forma secundária, como suporte de outros serviços de interesse 

coletivo ou restrito.753

  O artigo 155, enfim, impõe que para desenvolver a concorrência, as 

empresas prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo deverão, 

nos casos e condições fixados pela ANATEL, disponibilizar suas redes a outras 

prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo. 

  Contudo, esses dispositivos estabelecem apenas as regras gerais a serem 

observadas para a interconexão e o compartilhamento das redes de telecomunicação 

pelos diversos prestadores, que não bastam para resolver todas as dificuldades, 

inclusive técnicas, que ocorrem para a efetiva viabilização da interconexão.  

  Em nível infra-legal, portanto, vigora o Regulamento Geral de 

Interconexão (aprovado pela Resolução 410, de 11/07/05, da ANATEL)754, que 

disciplina de forma mais detalhada os princípios e regras para a interconexão de redes 

e sistemas das prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, 

abrangendo os seus aspectos comerciais, técnicos e jurídicos. O Regulamento é 

extenso, razão pela qual serão citados apenas os dispositivos mais relevantes, que 

estabelecem regras específicas para o compartilhamento de redes e a interconexão.  

  O artigo 8º do Regulamento veda a prática de comportamentos 

prejudiciais à livre, ampla e justa competição entre os prestadores dos serviços de 

telecomunicações no momento das negociações dos contratos de interconexão. 

Apresenta um rol exemplificativo de comportamentos vedados, a saber: I – a prática de 

subsídios, para redução artificial de tarifas ou preços; II – o uso não autorizado de 

                                              
753 “Art. 62. Quanto à abrangência dos interesses a que atendem, os serviços de telecomunicações 
classificam-se em serviços de interesse coletivo e serviços de interesse restrito. Parágrafo único. Os 
serviços de interesse restrito estarão sujeitos aos condicionamentos necessários para que sua 
exploração não prejudique o interesse coletivo.” 
754 Que revogou a Resolução 40, de 23/07/98, vigente até então. 
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informações obtidas de concorrentes, decorrentes de contratos de interconexão; III – a 

omissão de informações técnicas e comerciais relevantes à prestação de serviço por 

outrem; IV – a exigência de condições abusivas para a celebração do contrato de 

interconexão; V – a obstrução ou demora intencional das negociações; VI – a coação 

visando à celebração do contrato de interconexão; VII – a imposição de condições que 

impliquem uso ineficiente das redes ou equipamentos interconectados. 

  Já o artigo 26 prevê que as redes de telecomunicações devem ser 

organizadas como vias integradas de livre circulação, considerando que: a 

interconexão de redes é obrigatória (assim como a operação integrada de redes em 

âmbito nacional e internacional); e o direito de propriedade sobre as redes é 

condicionado pelo dever de cumprimento de sua função social. 

  O artigo 32 é claro ao estabelecer que as prestadoras dos serviços de 

telecomunicações poderão, no cumprimento do contrato de interconexão, compartilhar 

equipamentos, infra-estrutura, facilidades e outros meios. O artigo 33, por sua vez, 

reza que “as prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo devem 

observar, no planejamento de suas instalações, a necessidade de dispor de infra-

estrutura, em área localizada nas mesmas instalações de ponto de interconexão ou 

ponto de presença para interconexão, para instalação de equipamentos de terceiros 

utilizados para a interconexão.”755

  Conforme o artigo 36 do Regulamento, o custo de adaptação ou 

modificação da infra-estrutura, quando necessário, será de responsabilidade da 

prestadora que se beneficiar da modificação implementada. 

  Por fim, no que concerne à construção de redes de telecomunicações, o 

art. 38 impõe o dever para as prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse 

coletivo de tornar disponíveis, em condições justas e não discriminatórias, facilidades, 

tais como cabos, fibras, dutos, postes, torres, dentre outras, para uso, quando 

                                              
755 “§ 2º. A infra-estrutura necessária para instalação dos equipamentos deve incluir, além de área, as 
demais facilidades requeridas para instalação dos equipamentos, tais como energia e distribuidores.” 
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solicitado, pelas outras prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse 

coletivo com a finalidade específica destas construírem suas redes.  

  Além do Regulamento Geral de Interconexão vige também o 

Regulamento de Compartilhamento de Infra-estrutura entre as Prestadoras dos 

Serviços de Telecomunicações (aprovado pela Resolução 274, de 05/09/01, da 

ANATEL). Esse diploma estabelece que as prestadoras de serviço de 

telecomunicações de interesse coletivo têm o direito de compartilhar das infra-

estruturas utilizadas ou controladas de outras prestadoras (de serviços de interesse 

coletivo ou restrito) de forma não discriminatória e a preços e condições justos e 

razoáveis (artigo 5º). 

  Em seu artigo 7º, determina que o compartilhamento deve “estimular a 

otimização de recursos, a redução de custos operacionais, além de outros benefícios 

aos usuários dos serviços prestados, atendendo a regulamentação específica do setor 

de telecomunicações.” Já o parágrafo único desse artigo prevê que as prestadoras 

devem buscar a racionalização no uso das infra-estruturas, empreendendo esforços 

para evitar a sua duplicidade. 

  Conforme o artigo 9º, o compartilhamento deve incidir sobre a 

capacidade excedente da infra-estrutura. O seu detentor terá prioridade de uso e deve 

explicitar, quando do dimensionamento da capacidade excedente, a parte que será por 

ele utilizada (§ 3º). 

  O Regulamento ainda contém regras sobre a forma de solicitação do 

compartilhamento (artigos 13 a 15), a aplicação do princípio da publicidade e 

transparência (artigos 10 a 12), o contrato de compartilhamento a ser firmado entre as 

partes envolvidas (artigos 16 a 24)756, o preço e demais condições comerciais (artigos 

                                              
756 O artigo 21 estabelece que o contrato deve dispor, essencialmente, sobre: “I - objeto; II - modo e 
forma de Compartilhamento de Infra-estrutura; III - direitos, garantias e obrigações das partes; IV - 
preços a serem cobrados e demais condições comerciais; V - formas e acertos de contas entre as 
partes; VI - condições de Compartilhamento da Infra-estrutura; VII - condições técnicas relativas à 
implementação, segurança dos serviços e das instalações e qualidade; VIII - cláusula específica que 
garanta o cumprimento do disposto no artigo 6º deste Regulamento; IX - condições de acesso, 
circulação e permanência; X - procedimentos operacionais, tais como relacionamento entre as 
empresas, manutenção preventiva e corretiva, dentre outras; XI - proibição de sublocação da infra-
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25 e 26)757 e, ainda, sobre a resolução de conflitos através da arbitragem (artigos 27 e 

28).  

  A Lei e o Regulamento, enfim, retratam vertentes do princípio que impõe 

o compartilhamento de infra-estruturas, que pode ocorrer através do compartilhamento 

externo (com infra-estruturas de outros setores – artigo 73 da Lei), do 

compartilhamento interno (entre infra-estruturas de telecomunicações – conforme o 

artigo 38 e diversos outros dispositivos do Regulamento), ou ainda pela interconexão, 

segundo a qual “não só a infra-estrutura, mas também a própria rede, nela incluídos 

os meios técnicos para transmissão de informações, deve ser compartilhada, podendo 

o concorrente a ela ligar-se e por ela transmitir suas informações.”758

  Ou seja, o compartilhamento admitido pela legislação específica do setor 

de telecomunicações abrange tanto a interconexão de redes de telecomunicações, 

como também o compartilhamento – acesso e uso – de infra-estruturas de terceiros, 

prestadores de serviços de telecomunicações759 ou não. 

 

                                                                                                                                             
estrutura ou de sua utilização para fins não previstos no contrato sem a prévia anuência da 
Detentora; XII - multas, demais sanções e condições de extinção contratual; XIII - foro e modo para 
solução extrajudicial das divergências contratuais; e XIV - prazos de implantação e de vigência.” 
757 Artigo 25: “Os preços a serem cobrados e demais condições comerciais devem assegurar a justa 
remuneração de custos alocados à Infra-estrutura compartilhada e devem ser compatíveis com as 
obrigações previstas no contrato de Compartilhamento.” Artigo 26: “Para a definição do Valor 
Máximo de Referência, deve ser aplicada a metodologia apresentada no Anexo deste Regulamento.” 
Já o artigo 30, por sua vez, estabelece que os custos de adaptação ou modificação na infra-estrutura 
compartilhada serão arcados pelas que se beneficiarem da modificação, devendo existir disposição 
contratual clara nesse sentido, inclusive sobre a respectiva forma de pagamento. 
758 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da Atividade Econômica..., cit., p. 66. 
759 Em se tratando de infra-estrutura de prestadores de serviços de telecomunicações, se estará diante 
de hipótese que “diz respeito não ao acesso à rede como um todo, mas a um de seus elementos 
constitutivos, tendo em vista a sua utilização para a formação de uma outra rede. Esse caso não deve 
ser confundido ou tido como espécie do gênero interconexão, apresentando um propósito diverso e 
recebendo, conseqüentemente, um tratamento jurídico específico. (...) A interconexão envolve, assim, 
um caráter de reciprocidade que não está presente no outro caso (i.e., duas operadoras que se 
interconectam estão permitindo acessos recíprocos às suas redes.” (FARACO, Alexandre Ditzel. 
Regulação e Direito Concorrencial..., cit., p. 250).  
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7.5.2 O setor de energia elétrica 

  Para o setor da energia elétrica, a legislação também consagra o dever de 

compartilhamento das infra-estruturas de forma bastante clara, embora menos 

detalhada do que no setor das telecomunicações.  

  A Lei 9.074/95 estabelece normas para outorga e prorrogações das 

concessões e permissões de serviços públicos e contém um Capítulo específico sobre 

energia elétrica. Neste âmbito, se insere o parágrafo 6º, do artigo 15, que garante aos 

fornecedores caracterizados como produtores independentes de energia elétrica760, e 

respectivos consumidores, o “livre acesso aos sistemas de distribuição e transmissão 

de concessionário e permissionário de serviço público, mediante ressarcimento do 

custo de transporte envolvido, calculado com base em critérios fixados pelo poder 

concedente.” 

  Por seu turno, a Lei 9.648/98 – Lei específica para o setor, que autorizou 

o Poder Executivo central a promover a reestruturação da Centrais Elétricas Brasileiras 

S.A. – ELETROBRÁS e de suas subsidiárias, para fins de privatização – conferiu à 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (autarquia especial com competência 

para regulação do setor) a competência para “regular as tarifas e estabelecer as 

condições gerais de contratação do acesso e uso dos sistemas de transmissão e de 

distribuição de energia elétrica por concessionário, permissionário e autorizado, bem 

como pelos consumidores de que tratam os arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 1995.” 

(artigo 9º, parágrafo único).761 Percebe-se que a Lei preocupa-se com o 

estabelecimento de tarifas em parâmetros competitivos, a fim de possibilitar e 

fomentar o mercado de compra e venda de energia elétrica entre concessionários, 

permissionários e autorizados. 

                                              
760 O artigo 11 da Lei 9/074/95 define-o: “Art. 11. Considera-se produtor independente de energia 
elétrica a pessoa jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam concessão ou autorização 
do poder concedente, para produzir energia elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da 
energia produzida, por sua conta e risco.” 
761 O caput do dispositivo dispõe: “Art. 9º. Para todos os efeitos legais, a compra e venda de energia 
elétrica entre concessionários ou autorizados, deve ser contratada separadamente do acesso e uso dos 
sistemas de transmissão e distribuição.” 
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  Em nível infra-legal, vigora o Decreto 2.655, de 2/07/98, da ANEEL, que 

regulamenta o Mercado Atacadista de Energia Elétrica – MAE762, define as regras de 

organização do Operador Nacional do Sistema Elétrico763 e contém, em seu corpo, 

diversos dispositivos acerca do compartilhamento de infra-estruturas. 

  Logo no seu artigo 2º, o Decreto dispõe que “As atividades de geração e 

de comercialização de energia elétrica, inclusive sua importação e exportação, 

deverão ser exercidas em caráter competitivo, assegurado aos agentes econômicos 

interessados livre acesso aos sistemas de transmissão e distribuição, mediante o 

pagamento dos encargos correspondentes e nas condições gerais estabelecidas pela 

ANEEL.” 

  Depois, nos parágrafos do artigo 6º, que trata da atividade de transmissão 

de energia elétrica (a ser exercida mediante concessão precedida de licitação), 

determina que: “§ 1º Os reforços das instalações existentes serão de responsabilidade 

da concessionária, mediante autorização da ANEEL. § 2º As instalações e 

equipamentos considerados integrantes da Rede Básica de Transmissão, de 

conformidade com os procedimentos e critérios estabelecidos pela ANEEL, serão 

disponibilizadas, mediante Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão, ao 

Operador Nacional do Sistema Elétrico, e a este estarão subordinadas suas ações de 

coordenação e operação. § 3º As demais instalações de transmissão, não integrantes 

da Rede Básica, serão disponibilizadas diretamente aos acessantes interessados, 

contra o pagamento dos encargos correspondentes.” 

  Mais adiante, no artigo 7º (que segue a linha do – acima transcrito – 

artigo 9º, parágrafo único, da Lei 9.648/98), o Decreto confere à ANEEL a 
                                              
762 Definido pelo artigo 1º, da Lei 10.433/02 como a “pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, submetido a autorização, regulamentação e fiscalização pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica - ANEEL, a ser integrado por titulares de concessão, permissão ou autorização e outros 
agentes, na forma da regulamentação, vinculados aos serviços e às instalações de energia elétrica, 
com a finalidade de viabilizar as transações de compra e venda de energia elétrica nos sistemas 
interligados.” 
763 Definido pelo artigo 13, da Lei 9.648/98 como a pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, fiscalizada e regulada pela ANEEL, com atribuição para executar as atividades de 
coordenação e controle da operação da geração e da transmissão de energia elétrica, integrantes do 
Sistema Interligado Nacional – SIN. 
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competência para estabelecer as condições gerais do acesso aos sistemas de 

transmissão e de distribuição, compreendendo o uso e a conexão, bem como regular as 

tarifas correspondentes, com vistas a: “I - assegurar tratamento não discriminatório a 

todos os usuários dos sistemas de transmissão e de distribuição (...); II - assegurar a 

cobertura de custos compatíveis com custos-padrão; III - estimular novos 

investimentos na expansão dos sistemas; IV - induzir a utilização racional dos 

sistemas; V - minimizar os custos de ampliação ou utilização dos sistemas elétricos.” 

  Cumpre, enfim, fazer ressalva ao recente Decreto Federal 5.597, de 

28/11/05, que regulamenta o acesso de consumidores livres às redes de transmissão de 

energia elétrica (rede básica) com tensão igual ou superior a 230kV.  

 

7.5.3 Os setores do petróleo e do gás natural 

  O setor petrolífero no Brasil, conforme já apontado, era monopolizado 

pela União, nos termos do artigo 177 da Constituição Federal. Sob esse regime, as 

atividades atinentes ao setor – e.g. de pesquisa e exploração das jazidas de petróleo, 

gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos, de refinação do petróleo, de importação e 

exportação dos derivados básicos de petróleo e gás e de transporte do petróleo bruto, 

derivados e gás natural – eram exploradas com exclusividade pela empresa estatal 

PETROBRAS. 

  A Emenda Constitucional 09/95 alterou esse panorama, ao promover a 

quebra do monopólio estatal e permitir que tanto empresas públicas como empresas 

privadas explorem as atividades acima indicadas. 

  Na esteira da alteração constitucional, foi editada a Lei 9.478/97, que 

dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do 

petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética (órgão vinculado ao 

Poder Executivo central, com a atribuição de propor políticas nacionais e medidas 

específicas para o setor) e a Agência Nacional do Petróleo – ANP (autarquia especial 

com competência para regulação do setor). 

  O artigo 58 da Lei – inserido no Capítulo que trata do transporte de 

petróleo, derivados e gás natural – faculta a qualquer interessado “o uso dos dutos de 
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transporte e dos terminais marítimos existentes ou a serem construídos, mediante 

remuneração adequada ao titular das instalações.”  

  O parágrafo primeiro deste dispositivo estabelece a competência da ANP 

para “fixar o valor e a forma de pagamento da remuneração adequada, caso não haja 

acordo entre as partes, cabendo-lhe também verificar se o valor acordado é 

compatível com o mercado.”  

  Já o parágrafo segundo estatui que “a ANP regulará a preferência a ser 

atribuída ao proprietário das instalações para movimentação de seus próprios 

produtos, com o objetivo de promover a máxima utilização da capacidade de 

transporte pelos meios disponíveis.” 

  Percebe-se, portanto, que também a legislação do setor do petróleo e gás 

admite, com o fim de estabelecer um ambiente de concorrência, a possibilidade de 

compartilhamento de infra-estruturas essenciais, estabelecidas em regime de 

monopólio. Isso sem contar os atos normativos infra-legais, que são vários e contém 

diversos dispositivos acerca do tema. 

  A Portaria 254, de 11/09/01, da ANP, regulamenta a resolução de 

conflito de que trata o artigo 58, da Lei 9.478/97 (sobre o uso de dutos de transporte e 

terminais marítimos). Estabelece um rito processual detalhado a ser seguido pelas 

partes conflitantes (de um lado o titular da infra-estrutura e, de outro, os carregadores e 

interessados na utilização da mesma), que garante o contraditório e a produção 

probatória, e que culmina com decisão a ser proferida ou pela própria ANP (através da 

Superintendência competente) ou por uma comissão especial que pode ser criada para 

tal finalidade. 

  A Portaria 115, de 5/07/00, da ANP, regulamenta de forma bastante 

detalhada o livre acesso, por terceiros interessados, aos dutos de transporte destinados 

à movimentação de petróleo e seus derivados, mediante remuneração adequada ao seu 

titular.764 Dentre várias disposições, garante o livre acesso fixando com minúcia as 

                                              
764 Com exceção dos dutos cuja origem esteja localizada em área de produção de petróleo ou gás 
natural, ou de extensão inferior a 15 Km – para estes últimos, o livre acesso por terceiros interessados 
será regulamentado, de forma semelhante à Portaria 115/00, pela Portaria 255, de 16/11/00, da ANP. 
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condições e obrigações de cada uma das partes; assegura a transparência de 

informações; fixa a preferência do proprietário da infra-estrutura; cria a possibilidade 

de ampliação da capacidade da infra-estrutura em caso de falta de capacidade para o 

acesso do terceiro interessado; fixa regras para a alocação da capacidade existente; 

disciplina o processo de formalização dos contratos a serem firmados para reger o 

compartilhamento; fixa critérios para as tarifas a serem pagas pelo terceiro. 

  Em linha geral, destaca-se o artigo 3º da Portaria, que estabelece que “o 

Transportador atenderá, de forma não discriminatória, Terceiros Interessados em 

Capacidade Disponível, Capacidade Disponível Operacional e Capacidade 

Contratada Ociosa, inclusive a de Carregadores Proprietários alocada na 

Preferência do Proprietário, nas Instalações de Transporte sob sua operação.” 

  Por fim, a Portaria 251, de 7/11/00, da ANP, que estabelece critérios para 

o livre acesso, por terceiros interessados, aos terminais aquaviários, existentes ou a 

serem construídos, para movimentação de petróleo e seus derivados. Contém 

disposições bastante detalhadas, embora não no mesmo grau de completude daquelas 

previstas na Portaria 115/00.  

 

7.5.4 A Resolução Conjunta nº 01 de 24/11/99 

  Cumpre atentar para a Resolução Conjunta 01, de 24/11/99, firmada pela 

ANEEL, ANATEL e ANP, que aprova o Regulamento Conjunto que fixa as diretrizes 

para o compartilhamento de infra-estrutura entre os setores de energia elétrica, 

telecomunicações e petróleo.765

  O Regulamento foi elaborado com base no artigo 73, da Lei 9.472/97 

(bem como nos demais princípios contidos nesta Lei e nas Leis 9.427/97 e 9.478/97) e 

tem por objetivo estimular, através do compartilhamento das infra-estruturas766, a 

                                              
765 O regulamento foi aprovado no âmbito interno da ANATEL e da ANEEL: Resolução 274, de 
5/09/01, da ANATEL; e Resolução 581, de 29/10/02, da ANEEL. 
766 As infra-estruturas passíveis de compartilhamento são: “as servidões administrativas, dutos, 
condutos, postes e torres, de propriedade, utilizados ou controlados, direta ou indiretamente, pelos 
agentes que exploram os serviços públicos de energia elétrica, os serviços de telecomunicações de 
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otimização de recursos, a redução de custos operacionais, bem como propiciar outros 

benefícios aos usuários dos serviços prestados (artigo 6º).767

  O artigo 4º estatui que o agente que explora os serviços públicos em um 

dos setores em questão tem o direito de compartilhar a infra-estrutura de outro agente 

de qualquer desses setores, de forma não discriminatória e a preços e condições justos 

e razoáveis. Já o artigo 5º exige a observância de parâmetros de qualidade segurança e 

proteção ao meio ambiente, conforme definidos pelos órgãos competentes. 

  O artigo 8º, por sua vez, condiciona o compartilhamento à existência de 

capacidade excedente da infra-estrutura. Nesse ponto, ALEXANDRE DITZEL 

FARACO lembra a possibilidade de uma empresa investir em capacidade excedente 

justamente na perspectiva de futura ampliação dos seus serviços, inclusive para 

atender aumento de demanda. Diante disso, ressalta que o direito de compartilhamento 

não pode ser compreendido numa extensão capaz de prejudicar a atividade do detentor 

da infra-estrutura.768  

  O regulamento, enfim, é amplo e disciplina com detalhe diversos 

aspectos do compartilhamento de infra-estruturas. Estabelece condições a serem 

observadas, inclusive no tocante à publicidade antecipada a ser dada pelo detentor da 

infra-estrutura, à forma a ser observada para a solicitação do compartilhamento, à 

necessidade de formalização de contrato para reger a relação entre as partes envolvidas 

(inclusive dispondo sobre o conteúdo desses contratos), à necessidade de homologação 

dos termos do compartilhamento pelas agências dos setores envolvidos. 

                                                                                                                                             
interesse coletivo e os serviços de transporte dutoviário de petróleo, seus derivados e gás natural, 
bem como cabos metálicos, coaxiais e fibras ópticas não ativados.” (artigo 3º, inciso V). 
767 ALEXANDRE DITZEL FARACO aponta que, embora a norma apresente preocupação com o uso 
mais eficiente da infra-estrutura existente e com a contenção de uma desnecessária duplicação de 
investimentos, o caráter concorrencial da norma é inegável, já que a possibilidade desse tipo de 
compartilhamento efetivamente acarreta a redução das barreiras à entrada no mercado. Afinal, “A 
preocupação central do art. 73 [da Lei 9.472/97, que fundamenta o Regulamento] está voltada à 
escassez e aos custos de transação relacionados ao que pode ser genericamente referido como direitos 
de passagem para a construção de redes.” (Regulação e Direito Concorrencial..., cit., p. 280). 
768 Idem, p. 279. 
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  O Regulamento, enfim, embora seja abrangente, confere alto grau de 

liberdade às partes envolvidas (o detentor da infra-estrutura e o demandante) para 

entabular as condições do compartilhamento, inclusive no que diz respeito ao preço a 

ser praticado. Mas também não deixa de antever a possibilidade de conflitos na 

interpretação e aplicação do Regulamento, quando das negociações entre as partes, que 

deverão ser resolvidos através de arbitragem a ser desenvolvida pelas agências 

competentes, com base no Regulamento específico.769

 

7.5.5 O setor dos transportes 

  Por fim, cabe mencionar a legislação do setor dos transportes, que, 

embora não contenha previsão expressa admitindo a possibilidade de 

compartilhamento de infra-estruturas, estabelece a competência das autoridades 

reguladoras competentes para regulamentar a exploração de vias e infra-estruturas, a 

fim de garantir a isonomia no acesso e uso, assim como fomentar a concorrência. 

  Nesse sentido, a Lei 10.233/01 – que dispõe sobre a reestruturação dos 

transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas 

de Transporte (órgão vinculado ao Poder Executivo central, com a atribuição de 

propor políticas nacionais de integração dos diferentes modos de transporte de pessoas 

e bens), a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e a Agência Nacional 

de Transportes Aquaviários – ANTAQ (autarquias especiais com competência para 

regulação de cada setor), bem como o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 

Transportes – DEINFRA (autarquia com competência para implementar a política 

formulada para a administração da infra-estrutura do Sistema Federal de Viação, 

compreendendo sua operação, manutenção, restauração ou reposição, adequação de 

capacidade, e ampliação mediante construção de novas vias e terminais) – contém dois 

dispositivos relevantes, que merecem transcrição, a saber:  

                                              
769 Trata-se do Regulamento Conjunto de Resolução de Conflitos das Agências Reguladoras dos 
Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo – aprovado pela Resolução Conjunta 002, de 
27/03/01, que dispõe sobre o processo de resolução administrativa de conflitos sobre 
compartilhamento de infra-estrutura. 
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  O artigo 24, inciso IV, que estabelece a competência da ANTT para 

“elaborar e editar normas e regulamentos relativos à exploração de vias e terminais, 

garantindo isonomia no seu acesso e uso, bem como à prestação de serviços de 

transporte, mantendo os itinerários outorgados e fomentando a competição”. 

  E, para o modal aquaviário, o artigo 27, que estabelece a competência da 

ANTAQ para “elaborar e editar normas e regulamentos relativos à prestação de 

serviços de transporte e à exploração da infra-estrutura aquaviária e portuária, 

garantindo isonomia no seu acesso e uso, assegurando os direitos dos usuários e 

fomentando a competição entre os operadores.” 

  Ao que consta, é no setor portuário que se desenvolveu a regulamentação 

mais avançada no tocante ao acesso às infra-estrutruas, cabendo mencionar os 

seguintes atos normativos. 

  Em primeiro lugar, o Decreto Federal 4.391, de 26/09/02 (que dispõe 

sobre o arrendamento de áreas e instalações portuárias, cria o Programa Nacional de 

Arrendamento de Áreas e Instalações Portuárias e estabelece a competência para a 

realização dos certames licitatórios e a celebração dos contratos de arrendamento 

respectivos no âmbito do porto organizado) cujo artigo 2º, parágrafo 3º, inciso IV, 

estabelece como diretriz a ser seguida pela autoridade portuária, na elaboração do 

Programa de Arrendamento, a necessidade de implantação de um ambiente de 

competitividade, em bases isonômicas, na operação e exploração portuária. 

  Depois, a Resolução 55, de 16/12/02, da ANTAQ, que aprova a norma 

sobre arrendamento de áreas e instalações portuárias destinadas à movimentação e 

armazenagem de cargas e ao embarque e desembarque de passageiros.  

  O artigo 2º, inciso III, desta Resolução, define infra-estrutura portuária 

como “o conjunto de instalações portuárias, de uso comum, colocadas à disposição 

dos usuários, operadores portuários e arrendatárias de um porto organizado, 

compreendendo: a estrutura de proteção e acesso aquaviário, as vias de circulação 

interna, rodoviária e ferroviária, bem como dutos e instalações de suprimento do 

porto organizado.” O parágrafo 3º, do artigo 3º, estabelece como diretrizes para a 

autoridade portuária: I – a intensificação do aproveitamento da infra-estrutura; IV – a 
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promoção de um ambiente equilibrado de competição, na operação e exploração; VIII 

– previsão de escala adequada para exploração eficiente. Já o artigo 5º erige como 

princípio geral a possibilidade da autoridade portuária autorizar o uso das instalações 

de acostagem, integrantes dos arrendamentos, por embarcações com cargas não 

destinadas à arrendatária, sempre que houver disponibilidade de cais ocioso em 

terminal arrendado que inclua instalações de acostamento e a fim de evitar espera 

excessiva no porto. 

 

7.6 O tratamento do tema pela doutrina brasileira 

7.6.1 O posicionamento de CALIXTO SALOMÃO FILHO 

  As idéias mais relevantes externadas por CALIXTO SALOMÃO FILHO 

acerca da necessidade de regulação das situações de monopólio (e de abuso de posição 

dominante pelo monopolista) através da doutrina das essential facilities já foram 

aludidas ao longo do presente trabalho. Cabe agora, portanto, uma síntese do seu 

posicionamento, especialmente no que concerne à aplicação da doutrina pelo 

ordenamento jurídico brasileiro.770

  Nesse ponto, o autor reconhece que “A doutrina das essential facilities 

harmoniza-se plenamente com o ordenamento jurídico brasileiro em matéria de 

direito concorrencial.”771  

  Para comprovar a assertiva, demonstra como o ordenamento jurídico 

pátrio, tanto no plano constitucional como legal (através de lei ordinária), exterioriza 

predileção por um Direito Concorrencial orientado para uma estrita disciplina das 

situações de monopólio.772

                                              
770 A contribuição deste autor foi extraída principalmente das obras: Regulação e Concorrência..., cit.; 
e Regulação da Atividade Econômica..., cit. 
771 Regulação e Concorrência..., cit. p. 47. 
772 “As razões para tanto são históricas e bastante evidentes. Todo o sistema econômico nacional foi 
formado, desde os tempos de colônia, em torno de monopólios (estatais e privados). Essa era a forma 
de exploração colonial e foi essa a forma que se transformou na economia agrícola cafeeira e 
industrial do Século XX. Assim, também no Brasil o direito da concorrência tem de servir como uma 
garantia mínima de equilíbrio na ordem econômica.” (Idem, p. 47-48). 
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  Essa disciplina, segundo o autor, vem desde os primeiros dispositivos 

legais que visaram ao estabelecimento de um sistema de economia popular773, até a 

Constituição Federal de 1988, cujo artigo 173, § 4º, como já visto, veda o abuso de 

poder econômico, e a Lei 8.884/94, que disciplina a prevenção e a repressão às 

infrações contra a ordem econômica.774  

  Passa, ademais, pela legislação setorial (cujos dispositivos já foram 

mencionados acima), que vem disciplinando de forma crescente no país o problema 

trazido pela existência de uma essential facility. Conforme ressalta, essas leis são 

recentes e preocupam-se com os setores de infra-estrutura básica, outrora organizados 

em torno dos monopólios públicos, para os quais se afigura inviável a adoção de uma 

solução estrutural, diante da impossibilidade de duplicação da essential facility. Daí a 

razão de se estabelecer, por lei, a forma como a atividade será prestada, exigindo-se 

que o acesso às infra-estruturas “seja garantido com preços e condições que tornem 

viável e competitiva a atividade das empresas que deles dependem.”775  

  Com base nesse quadro normativo, CALIXTO SALOMÃO FILHO 

conclui que “o dever de garantir o acesso a uma essential facility (que caracteriza um 

caso extremo de posição dominante) é claramente sancionado. Em especial, a não 

disponibilização do bem a um preço competitivo caracteriza duas hipóteses de abuso 

de posição dominante: (i) o abuso de preços; (ii) a criação de dificuldades ao 

funcionamento e ao desenvolvimento de empresa.”776  

  Mas o autor vai adiante. Ao tratar do direito de acesso decorrente da 

essential facility doctrine e sua relação com o princípio da função social da 

                                              
773 Artigo 117 da Constituição de 1934; artigo 141, da Constituição de 1937; bem como o Decreto-lei 
869/38 (a primeira norma jurídica antitruste brasileira, que enumerou os crimes contra a economia 
popular). 
774 Regulação e Concorrência..., cit. p. 48-49. 
775 “Nestes, em geral, o mero afastamento das barreiras legais à entrada não traduz a possibilidade de 
uma ruptura efetiva do monopólio existente e a possibilidade de se organizar o setor em bases 
concorrenciais. O controle dos antigos monopolistas sobre bens de produção essenciais não 
duplicáveis exige regras para disciplina do seu uso, tendo em vista o propósito de se criar um 
ambiente concorrencial.” (Idem, p. 50-51). 
776 Idem, p. 49. 
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propriedade (conforme já explicitado em tópico anterior do presente trabalho), destaca 

que o compartilhamento não se faz apenas pela imposição de uma obrigação de 

contratar, mas também pela influência que tem (e deve ter) sobre as cláusulas do 

contrato a ser firmado entre o detentor da facility e o terceiro ingressante. Aduz que a 

garantia não pode ser apenas formal, mas também material – e para tanto, contribuem 

várias das normas acima citadas, vigentes em nosso ordenamento.777_778

  Eis a razão para se falar em dirigismo contratual, no sentido de que o 

compartilhamento se revela tanto na imposição da obrigação de contratar o acesso, 

como nos termos da contratação – mesmo que garantida certa margem de negociação 

para as partes.779 E esse dirigismo se faz através da atividade regulatória, que confere 

proteção institucional para o acesso ao mercado, a fim de garantir a concorrência como 

valor a ser alcançado. 780  

  Em última análise, segundo o autor, é necessário reconhecer a influência 

dos contatos na esfera social e garantir a inserção de cláusulas que permitam 

compatibilizar a vontade das pares com a realidade que irão influenciar. Daí porque 

afirmar-se que “a regulação deve servir, então, a compatibilizar a negociação privada 

contratual com seus efeitos públicos.”781

 

                                              
777 São exemplos o artigo 41, da Resolução 410, de 11/07/05, da ANATEL, bem como o artigo 9º, da 
Lei 9.648/98, que estabelecem o conteúdo mínimo dos contratos s serem firmados em cada caso. 
778 Regulação da Atividade Econômica..., cit., p. 67.  
779 “Essa é a razão de se afirmar que o fenômeno do compartilhamento se faz sentir através de um 
amplo dirigismo contratual. Dirigismo contratual que se revela, como visto, tanto na obrigação 
contratual como no conteúdo da contratação.” (Idem, p. 67). E mais:  
780 “A (...) migração da situação contratual para o status institucional ocorre no campo regulatório. 
As mesmas razões que criam a posição dominante do mercado impõem uma reação em sede 
contratual. A situação contratual não é mais suficiente para garantir livre acesso e condições 
equânimes de contratação. O aparato regulatório deve, então estabelecer proteção institucional para 
o acesso ao mercado. A proteção institucional deve-se dirigir a todas as variáveis que possam causar 
descompasso concorrencial. Por outro lado, é também necessário que se explicitem em regras 
concretas na relação contratual entre os agentes que permitam dar atuação a esses princípios 
gerais.” (Idem, p. 68). 
781 Idem, p. 69. 



ALEXANDRE WAGNER NESTER 324

7.6.2 O posicionamento de ALEXANDRE DITZEL FARACO 

  Outra contribuição de extrema relevância para o tema – não só pelo rigor 

técnico, como pela abrangência – foi dada por ALEXANDRE DITZEL FARACO, em 

trabalho direcionado para o setor das telecomunicações.782  

  As principais reflexões deste autor também já foram objeto de menção 

no curso deste estudo. Cabe destacar, agora, as suas principais conclusões acerca da 

aplicação da doutrina das essential facilities no cenário brasileiro. 

  O autor parte da premissa de que o direito concorrencial geral apresenta 

importância peculiar na disciplina do acesso às redes de infra-estruturas de 

telecomunicações, uma vez que a legislação setorial não estabelece um direito de 

acesso geral, mesmo quando o uso da rede se apresenta indispensável para garantir a 

entrada de um novo concorrente no mercado. Isso porque, sem a atuação prévia da 

ANATEL, nos termos do parágrafo único do artigo 73, da Lei 9.472/97, o sujeito 

interessado no acesso não tem como exercer pretensão em face do detentor da infra-

estrutura, que, portanto, poderia simplesmente recusar-se a conceder o acesso sempre 

que desejasse, sem maiores problemas.783

  Assim, uma recusa desse tipo que, devido às circunstâncias, acarrete a 

inviabilização da concorrência em determinado mercado, não pode ser tida como um 

“indiferente jurídico”, sob o ângulo do direito concorrencial geral, e deverá ser 

considerada ilícita.784  

  Daí a relevância do estudo da essential facility doctrine, tal como 

sistematizada no direito alienígena.  

  FARACO ressalta que para identificar o cerne da noção de essential 

facility é necessário separar o exercício abusivo de posição dominante da tentativa de 

dominação de um mercado. Afirma que o aspecto efetivamente relevante reside na 

possibilidade de a recusa inviabilizar o desenvolvimento da atividade de um agente em 
                                              
782 Regulação e Direito Concorrencial..., cit. 
783 Idem, p. 295. 
784 Isso, sem olvidar que “a não positivação de um direito amplo de acesso a elementos de rede é uma 
opção justificável diante dos efeitos indesejáveis que pode ser associados àquele.” (Idem, p. 296). 
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um segundo mercado, tornando a infra-estrutura essencial não só para aquele agente, 

mas para a própria existência de concorrência neste segundo mercado. Logo, “a recusa 

de acesso a uma essential facility tem um efeito concorrencial negativo que é 

verificado independentemente da caracterização, ou não, da tentativa de dominação 

de um mercado.”785

  Entretanto, aponta que o Direito brasileiro abarca ambas as situações: 

tanto a conduta do sujeito que pretende a dominação de mercado, tendente à 

monopolização (Lei 8.884/94, artigo 20, inciso II), como o exercício abusivo de 

posição dominante (inciso IV do mesmo dispositivo), são vedadas e podem ser 

associadas à recusa de acesso a uma essential facility.786 No primeiro caso, há 

semelhança com o direito norte-americano, que condena a monopolização do mercado 

(Section 2 do Sherman Act). Já o segundo caso é tomado sob uma perspectiva mais 

ampla, típica do Direito comunitário – para o qual o efeito direto da conduta do agente 

não precisa estar necessariamente associado à monopolização (à eliminação de um 

concorrente ou à inviabilização da entrada, deste, no mercado), mas sim ao uso 

abusivo da sua posição dominante, tal como definido no artigo 82, do TCE. 

  Depois, o autor chama a atenção para a relação da doutrina em questão 

com as condutas tipificadas no artigo 21 da Lei 8.884/94. Embora este artigo de lei não 

contenha um tipo específico para a recusa de acesso a uma rede ou infra- estrutura 

essencial – e embora a alusão a uma das hipóteses do artigo 21 não seja imprescindível 

para caracterizar um ilícito – anota a possibilidade de fazer referência à conduta 

prevista no inciso V, que abrange a criação de dificuldades à constituição, ao 

funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, 

adquirente ou financiador de bens ou serviços.787  

                                              
785 Idem, p. 302. 
786 Idem, p. 303. 
787 A hipótese ressalta que “o caráter abusivo da recusa pode ser remetido diretamente à 
impossibilidade de desenvolvimento de uma atividade em dado mercado sem o acesso ao bem 
essencial.” (Idem, p. 303-304).  
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  Essa linha de raciocínio permite ao autor afirmar que em determinadas 

situações fica claro que a recusa de acesso a uma infra-estrutura essencial caracteriza, 

com base no direito positivo brasileiro, uma infração da ordem econômica. E não 

obstante isso (embora dois dos incisos do artigo 20 possam ser preenchidos), o fato é 

que a questão central ainda reside na verificação da vinculação necessária entre a 

viabilidade de uma gente entrar em determinado mercado e o acesso às infra-estruturas 

essenciais. Para o autor, “basta este aspecto para a identificação de uma situação de 

abuso de posição dominante diante da recusa por parte do controlador da rede.”788

  Indo além, o autor frisa a necessidade de caracterização da 

essencialidade da infra-estrutura (da rede, ou do bem) como elemento indispensável 

para a aplicação da doutrina em questão. Sublinha que não basta que o acesso 

pretendido conduza apenas a uma situação mais benéfica para o terceiro que o 

pretende. É necessário que a atividade deste terceiro seja inviabilizada sem o acesso à 

facility, diante da impossibilidade de sua duplicação.789

  Com base nisso, o autor completa: “Assim, a recusa de acesso a 

elemento de uma rede de telecomunicações só caracterizará um abuso de posição 

dominante, nos termos do art. 20, IV, quando: (i) a entrada no mercado pelo 

interessado depender completamente do elemento de rede considerado, tendo em vista 

ser inviável a implementação de um novo ou o recurso a alternativas que permitiriam 

o desenvolvimento da atividade sem a sua utilização; (ii) o uso pretendido for 

possível, inexistindo justificativas razoáveis para negá-lo. Se a esses elementos puder 

ser acrescentada a possibilidade de o controlador da rede manter sua dominação 

sobre determinado mercado, ou estendê-la a outro, caracterizar-se-á também a 

infração tipificada no art. 20, II.”790

 

                                              
788 Idem, p. 304.  
789 Idem, p. 305.  
790 Idem, p. 306-307. 
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7.6.3. O posicionamento de ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO  

  Da mesma forma que os autores acima referidos, a relevante colaboração 

de ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO já foi objeto de diversas citações no 

presente estudo.791

  Seu trabalho centraliza foco na aplicação da doutrina das essential 

facilities no âmbito dos serviços públicos, onde afirma que tem o seu campo de 

aplicação por excelência. Isso porque a inserção da concorrência ocorreu apenas 

parcialmente nesse campo: em geral, a prestação dos serviços no mercado a jusante foi 

aberta a uma pluralidade de agentes, enquanto as infra-estruturas situadas nos 

mercados a montante – das quais dependem aqueles serviços – continuaram nas mãos 

de apenas um gestor.792

  Para o autor, apesar das legislações setoriais conterem diversas normais 

disciplinando o acesso a essas infra-estruturas, na maioria das vezes coerentes com os 

requisitos de aplicação da doutrina das essential facilities (tal como acima apontados), 

o fato é que não existe, no Brasil, nenhuma norma que imponha o atendimento tout 

court da doutrina na forma como foi concebida pelo Direito norte-americano, sob a 

perspectiva das public utilities (que são atividades essencialmente privadas), para 

disciplinar o acesso a bens privados.793

  Entre nós, portanto, deverá haver um cuidado especial no tocante ao 

regime jurídico de Direito Administrativo que vigora, assim como com as 

especificidades de cada setor. Isso porque a imposição do compartilhamento de um 

bem afetado a um serviço público com base na doutrina das essential facilities não 

significa simplesmente o acesso a bens privados, mas sim a bens (“quase públicos”) 

                                              
791 Essa colaboração advém do texto entitulado Serviços Públicos e Concorrência (Revista de Direito 
Público da Economia. Belo Horizonte: Fórum, n. 2, p. 59-124, abr./maio/jun. de 2003); que também 
foi publicado na Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, v. 233, p. 311-371, 
jul./set. de 2003. Mais recentemente, o autor fez publicar mais uma versão (agora sintetizada) deste 
artigo: Compartilhamento de Infra-Estruturas por Concessionárias de Serviços Públicos: Disciplina e 
Natureza Jurídica. In: Servidão Administrativa e Compartilhamento de Infra-Estruturas: Regulação e 
Concorrência. Rio de Janeiro: Forense, p. 89-137, 2005. 
792 Idem, p. 100. 
793 Idem, p. 101. 



ALEXANDRE WAGNER NESTER 328

geridos por delegatários privados. A natureza jurídica dos bens afetados à prestação 

dos serviços públicos e delegados à iniciativa privada não pode ser ignorada.794  

  Daí porque se deve sempre levar em conta “na aplicação da Teoria das 

Instalações Essenciais aos serviços públicos que, ao contrário do que se dá na sua 

aplicação às atividades econômicas em geral, não há entre as empresas em questão 

uma igualdade de regimes jurídicos, mas sim uma assimetria regulatória, oriunda da 

diversa intensidade com que as atividades desempenhadas pelas empresas são 

destinadas à satisfação das necessidades de universalidade e continuidade dos 

serviços públicos.”795

  Logo, esses serviços prestados sob regime jurídico de direito público – e 

que possuem maior pertinência com os interesses coletivos de coesão social – 

merecem especial atenção e devem ser preservados, tanto nos termos da imposição do 

acesso às suas redes, como no acesso às redes alheias – o que não significa, contudo, 

que os seus prestadores devem ficar isentos da obrigação de compartilhar suas redes, 

ou que têm um direito irrestrito de acessar às redes dos demais. O que o autor afirma é 

que “a finalidade pública que portam deve, contudo, ser um elemento privilegiado de 

ponderação com os demais interesses em jogo.”796

  Mas ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO vai além e adentra também 

na temática da natureza jurídica do acesso, ressaltando a importância prática da sua 

identificação para os fins da hermenêutica.  

  Anota que o pragmatismo da common law norte-americana, onde a 

doutrina surgiu, acaba afastando a questão da natureza jurídica dos institutos, de modo 

que lá se faz referência a um duty to contract (dever de contratar) imposto ao detentor 

da essential facility, diante da presença dos requisitos indispensáveis. Essa referência, 

                                              
794 Esses bens possuem uma natureza ‘No mínimo híbrida: são reversíveis, não podem ser alienados 
(ex vi, por exemplo, art. 101 da Lei Geral de Telecomunicações – LGT), são impenhoráveis e 
imprescritíveis, os delegatários apenas exercem a sua gestão para os fins previstos no marco 
regulatório, etc.” (Idem, p. 102-103). 
795 Idem, p. 105. 
796 Idem, p. 106. 
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apesar de genérica e lacônica, difere do right to pass (ou “direito de passagem”), que 

equivaleria à nossa servidão administrativa.797

  O autor dá importância a essa distinção na medida em que afasta a 

possibilidade – acatada por alguns doutrinadores brasileiros (e.g. MARIA SYLVIA 

ZANELLA DI PIETRO e, de certo modo, LÚCIA VALLE FIGUEIREDO, conforme 

será demonstrado adiante) – de equiparar o compartilhamento das infra-estruturas e 

redes de serviços públicos com as servidões administrativas.798

  ARAGÃO não concorda com essa qualificação. Considera-a inócua 

enquanto conceito jurídico799 e explica pontualmente as razões da sua discordância. 

Tara tanto, indica que: i) toda a estrutura conferida ao compartilhamento, pela lei e 

pelas normas infra-legais pertinentes, é contratual – e.g. o Título III da Resolução 

Conjunta 01/99, da ANATEL/ANEEL/ANP, que dispõe sobre o “contrato” de 

compartilhamento – sendo que o mesmo não ocorre com as servidões; ii) as servidões 

que caracterizam uma obrigação de fazer (como a obrigação de permitir passagem) 

não guardam semelhança com a figura do compartilhamento, já que, neste, não há obra 

nem instalação de infra-estruturas, mas sim um direito de uso ou direito de acesso a 

uma infra-estrutura já construída por terceiros (que, por sua vez, pode até mesmo ser o 

titular de uma servidão); iii) as normas pertinentes ao compartilhamento referem-se à 

servidão apenas como objeto do acesso e não como o veículo do acesso (e.g. o artigo 

7º, I, da Resolução Conjunta 01/99); iv) o compartilhamento não caracteriza um direito 

real, já que o terceiro ingressante terá direito ao acesso somente enquanto estiver 

desenvolvendo a sua atividade e/ou enquanto assim o exigir a necessidade de 

implementar concorrência e o interesse dos consumidores; logo, não está marcado pela 

perpetuidade que caracteriza os direitos reais, nem pela exclusividade, já que o ideal é 

                                              
797 Idem, p. 108.  
798 Idem, p. 108.  
799 “Não anuímos com a atribuição de natureza jurídica de servidão administrativa para os 
compartilhamentos de rede. Na verdade, a inclusão do instituto no rol das servidões administrativas o 
tornaria uma servidão administrativa tão sui generis, que a inclusão não teria a utilidade que a 
atividade de conceituação empreendida pelo jurista deve ter.” (Serviços Públicos e Concorrência, cit., 
p. 109). 
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a existência do maior número possível de concorrentes; o compartilhamento tampouco 

será oponível erga omnes, tal como ocorre com os direitos reais, já que a conexão de 

duas redes não impede que outras redes ainda se conectem; v) o compartilhamento não 

tem natureza estática e perpétua tal como as servidões administrativas; tem prazo certo 

para extinção e admite constante alteração das suas condições mediante negociação 

entre as partes envolvidas (e.g. artigo 20, XII e 21, parágrafo único, da Resolução 

Conjunta 01/99); vi) o preço a ser pago pelo terceiro ingressante não consiste apenas 

em uma justa indenização, típica das servidões administrativas, mas em uma justa 

remuneração, que pressupõe mais dos que prejuízos sofridos (admite o lucro do 

detentor da infra-estrutura); vii) o compartilhamento (que é contratual) dispensa a 

declaração de utilidade pública e o processo judicial previsto no Decreto-lei 3.365/41, 

que são típicos da servidão administrativa800 e que a caracterizam como um ato 

administrativa ablativo unilateral; viii) o compartilhamento não pode sequer ser 

comparado às chamadas servidões legais (i.e., instituídas diretamente por lei), já que, 

nestes casos, a lei prevê de forma determinada e objetiva a servidão (e.g. as margens 

de um rio); a obrigação de compartilhamento conta apenas com uma previsão 

legislativa genérica e a sua efetivação depende de várias circunstâncias, notadamente a 

manifestação de vontade do terceiro que pretende o acesso, o acordo entre as partes 

sobre os termos do acesso, ou mesmo a decisão da entidade reguladora sobre esse 

assunto; ix) as infra-estruturas e as redes, por natureza, consistem em algo mais do que 

seu mero suporte físico, razão pela qual não pode haver apenas uma passagem pela 

infra-estrutura, mas sim uma ligação aos seus elementos e, em alguns casos, aos seus 

fluxos imateriais (isso fica claro no caso das telecomunicações, em que as redes são 

compostas pelo suporte físico ou virtual e pelo conjunto de dados  que podem ser 

acessados); x) diferentemente do que ocorre com as servidões administrativas, que 

devem incidir somente sobre bens alheios, o compartilhamento poderá continuar a 

existir caso tenha sido determinado sobre uma infra-estrutura de titularidade do 

                                              
800 Na servidão, somente processo pode ser dispensado quando houver acordo quanto ao valor 
indenizatório. 
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próprio ente concedente e regulador, ou seja, o compartilhamento pode ser instituído 

pelo Poder Público sobre um bem de sua própria titularidade (e que esteja sendo gerido 

por um delegatário), o que não se coaduna com a exigência de as servidões incidirem 

sobre bens alheios (jus in re aliena).801

  Por tudo, ressalta que o mais relevante acerca do direito ao 

compartilhamento é a indiscutível função social da propriedade dos bens a serem 

acessados, tal como assentado pelo artigo 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal. E 

a servidão administrativa não é o único mecanismo capaz de instrumentar a função 

social da propriedade, eis que pode ser concretizada, por exemplo, através de restrição 

à liberdade de contratar (ou não contratar) o compartilhamento do bem.802  

  Com efeito, não há como deixar de manifestar concordância com o autor 

nesse ponto. Conforme já firmado no item 7.4.2.2, acima, embora o compartilhamento 

de infra-estruturas não possa ser reduzido à mesma categoria das limitações 

administrativas, o fundamento constitucional para ambos é o mesmo. 

  Diante disso, ARAGÃO externa sua opinião acerca da natureza jurídica 

do compartilhamento de infra-estruturas e redes, afirmando que “o compartilhamento 

tem natureza de contrato privado, mas não, evidentemente, de um contrato privado 

oitocentista, calcado na liberdade da vontade e no caráter essencialmente privatístico. 

Há uma limitação administrativa da respectiva liberdade de contratar: trata-se, se 

incumbente e entrante chegarem a um acordo, de um contrato regulamentado (com 

cláusulas predeterminadas coercitivamente) e autorizado (sujeito à prévia aprovação 

da Administração Pública); e, caso o contrato seja fixado diretamente pela autoridade 

                                              
801 Serviços Públicos e Concorrência, cit., p. 109-112. 
802 “O momento inegavelmente liberalizante em que nos encontramos fez com que a função social 
destas redes não fosse realizada através da estatização da sua respectiva propriedade ou de alguns 
dos seus atributos, o que seria implementado mediante, respectivamente, desapropriação ou servidão 
administrativa. De forma diversa, optou-se legislativamente, principalmente tendo em vista a 
concorrência que se pretende instaurar nestes setores, por uma intervenção mais branda, que 
incidisse na propriedade apenas indiretamente (não se trata de direito real), atingindo imediatamente 
a liberdade do seu titular contratar o seu compartilhamento com os outros prestadores do serviço.” 
(Idem, p. 112-113). 
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reguladora diante do impasse nas negociações das partes, de um contrato 

forçado.”803

  Para alcançar essa definição, explica, considera-se a disciplina positiva 

do compartilhamento de infra-estruturas, que vem baseada na liberdade de contratar 

das partes envolvidas, mas, por outro lado, tem diversos elementos essenciais fixados 

por lei e regulamento, que são inderrogáveis para as partes. Considera-se, ademais, as 

previsões que determinam que o contrato deve ser homologado pela autoridade 

reguladora, como contratos regulamentados e autorizados. Contudo, termina, se as 

partes não chegarem a um acordo quanto às condições sobre as quais podem 

livremente acordar, inclusive no tocante ao preço, a decisão sobre essas questões passa 

a ser de competência da autoridade reguladora competente, caso em que se passará a 

estar diante de uma espécie de contrato coativo.804

 

7.6.4 O posicionamento de ANA MARIA DE OLIVEIRA NUSDEO 

  ANA MARIA DE OLIVEIRA NUSDEO, em artigo que versa sobre a 

regulação e o direito da concorrência805, esclarece haver uma premissa para que seja 

possível implantar a concorrência em setores organizados com base em infra-estruturas 

(geralmente como monopólios naturais) e até então submetidos à intensa intervenção 

estatal, qual seja: a capacidade desses setores efetivamente funcionarem em sistema de 

competição. E uma vez detectada “a possibilidade de funcionamento de um dado setor 

em regime de concorrência pelos reguladores, é necessária a organização de uma 

transição da regulação para a concorrência, bem como a definição de quais 

segmentos dentro de uma cadeia produtiva têm condições de ser 

desregulamentados.”806

                                              
803 Idem, p. 114. 
804 Idem, p. 115. 
805 A Regulação e o Direito da Concorrência: Agências Reguladoras e Concorrência, cit. 
806 Idem, p. 160-161. 
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  Com base nessa idéia e apontando as principais práticas que afetam o 

funcionamento dos mercados (e.g. a existência de monopólios e oligopólios), a autora 

explica que essa transição para a concorrência, nos setores em que esta for desejada, 

depende da adoção de determinadas medidas por parte do regulador, tais como o 

desmembramento de atividades complementares ou ligadas à mesma cadeia produtiva, 

o estabelecimento de concorrência em determinadas fases da cadeia produtiva e, ainda, 

a criação de regras para evitar a concentração econômica.807

  Contudo, para aqueles setores em que um monopolista é o detentor de 

um equipamento ou sistema considerado essencial – que não pode ser duplicado e sem 

cujo acesso fica inviável o desenvolvimento da atividade do concorrente – o 

estabelecimento da concorrência não é fácil e somente se torna possível por meio de 

uma regulação que garanta o acesso para uso em bases não discriminatórias ou 

abusivas.808

  Segundo a autora, essa situação é comum no caso de indústrias 

reguladas, geralmente organizadas como monopólios naturais (tais como os setores de 

transmissão de energia elétrica, transporte, exploração de petróleo e 

telecomunicações). A doutrina das essential facilities, portanto, se prestaria para dar 

conta dessas hipóteses.809

 

7.6.5 O posicionamento de MARCOS JURUENA VILLELA SOUTO 

  Ao estudar como a atividade regulatória do Estado se desenvolve em 

cada uma das atividades específicas da Administração810, MARCOS JURUENA 

                                              
807 Idem, p. 169. 
808 Idem, p. 170-171. 
809 Para a autora, a doutrina se refere, em termos menos técnicos, “àqueles tipos de atividades nos 
quais não existe a possibilidade de uma efetiva concorrência, mas cujo acesso é essencial à 
manutenção da competição em outras fases da mesma cadeia de produção ou prestação de serviços, 
funcionando como um ‘gargalo (bottleneck) do sistema. Diante deles, a política pública deve garantir 
o acesso e a passagem dos agentes por essa zona de estrangulamento, para que possam chegar ao seu 
destino – as outras atividades competitivas – com a sua integridade, enquanto agentes de mercado, 
mantida.” (Idem, p. 171). 
810 Direito Administrativo Regulatório, cit., p. 69.  
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VILLELA SOUTO aborda não apenas a temática da regulação da ordem econômica, 

como as técnicas de intervenção do Estado na propriedade particular, trazendo 

importante contribuição para o tema ora em apreço, inclusive com menção expressa à 

possibilidade de aplicação da essential facility doctrine. 

  No que toca à intervenção do Estado na propriedade, o autor reforça a 

idéia – já desenvolvida acima – de que a tutela da propriedade privada, como direito 

fundamental e como princípio da ordem econômica, deve ser temperada pelo princípio 

da função social da propriedade, que decorre do fato do Estado brasileiro ser o 

detentor do “domínio eminente” sobre todos os bens situados dentro do território 

nacional.811  

  O Estado pode, assim, diminuir ou condicionar os direitos inerentes à 

propriedade privada, nos termos previstos na Constituição Federal, sempre respeitando 

o princípio da razoabilidade, na sua versão de proporcionalidade.  

  E uma das vias de que se vale para essa finalidade é a da limitação 

administrativa. Como exemplo, o autor cita que uma limitação administrativa pode ser 

observada “nos princípios do ‘livre acesso’ (aos dutos e redes) e da ‘interconexão 

obrigatória’ (às malhas e redes), por força dos quais as propriedades de redes 

vinculadas à prestação de serviços públicos ou de atividades econômicas relevantes, 

consideradas como ‘monopólios naturais’ devem suportar a sua utilização por 

terceiros interessados, mediante justa remuneração (cabendo ao regulador a solução 

dos conflitos), desde que atendidas as condições técnicas e econômicas para tanto, de 

modo a não sobrecarregar o proprietário além do necessário para promover a 

competição.”812

  Note-se como a noção conferida por MARCOS JURUENA para esta 

hipótese de limitação administrativa encaixa-se àquela desenvolvida ao longo deste 

trabalho para a doutrina das essential facilities. Porém, é mais adiante, quando aborda 

a regulação da ordem econômica, que visa ao estabelecimento da concorrência entre os 

                                              
811 Idem, p. 102. 
812 Idem, p. 105. 
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agentes econômicos onde ela for viável e desejada813, que o autor menciona 

expressamente a doutrina.  

  Nesse escopo, o autor lembra que a garantia da liberdade essencial ao 

regime competitivo814 apresenta dificuldade especial nos setores da economia – 

notadamente nos que pressupõem a existência de uma infra-estrutura complexa – que 

foram tradicionalmente desenvolvidos em regime de monopólio natural. Contudo, essa 

dificuldade necessita ser suplantada pela intervenção estatal. Para tanto, “as normas 

regulatórias têm procurado criar um espaço para introduzir a competição por meio 

do ‘princípio da obrigatoriedade de interconexão’ ou do livre acesso às redes, por 

força dos quais os operadores devem facilitar o acesso às redes, sem discriminações, 

desde que obedecidos os aspectos técnicos e de segurança.”815

  Ou seja, o autor admite a aplicação da essential facility doctrine, para 

impor o dever de o detentor conceder o acesso às redes que constituem verdadeiras 

vias públicas, de modo que todos os operadores possam utilizá-las para a prestação de 

serviços em regime de competição – tudo, obviamente, desde que respeitadas as 

condições técnicas e de segurança, e, desde que pago o preço (pedágio) que poderá ser 

acordado entre as partes envolvidas, fixado pelo órgão regulador competente ou até 

mesmo fixado mediante arbitragem. 

  Enfim, o autor tanto admite a aplicação da doutrina que afirma, em um 

dos capítulos finais da obra em questão, ao abordar a necessidade de regulação como 

transição para o livre mercado, que o processo de abertura dos setores organizados em 

torno de infra-estruturas e redes exige a submissão “a uma doutrina de facilidades 

                                              
813 “A regulação da ordem econômica tem por objetivo viabilizar o princípio da livre iniciativa e a 
defesa do consumidor, instituindo e preservando a competição onde ela seja viável e minimizando os 
efeitos do monopólio, onde ele se faça indispensável.” (Idem, p. 107). 
814 O autor parafraseia DINORÁ ADELAIDE MUSETTIL GROTTI (Teoria dos Serviços Públicos e 
sua Transformação. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.) Direito Administrativo Econômico. São 
Paulo: Malheiros, p. 39-71, 2000), para fazer menção às quatro liberdades que caracterizam o regime 
jurídico das atividades competitivas: “a) a liberdade de entrada, (...); b) livre acesso ao mercado, isto 
é, à rede, às infra-estruturas, à doutrina das instalações essenciais; c) liberdade de contratação e de 
formação dos preços; d) liberdade de investimentos sem compromisso vinculante quanto a 
investimentos e taxas de retorno.” (Idem, p. 108, grifado). 
815 Idem, p. 109-110. 
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essenciais – essential facility doctrine – que representa aplicação dos princípios da 

função social da propriedade e da livre concorrência”816, e cuja não aplicação se 

traduz na preservação do monopólio e no impedimento de acesso ao mercado e à 

competição. 

 

7.6.6 O posicionamento de MARIA MANUEL LEITÃO MARQUES 

  Em texto publicado no Brasil817, a jurista portuguesa traz sua opinião 

acerca da necessidade de acesso aos mercados regulados818, com o fito de promover a 

concorrência, bem como do papel do direito da concorrência nesse escopo, no qual se 

inclui a obrigação de forçar, ex-post, o uso partilhado das infra-estruturas essenciais, 

como reforço e mesmo em substituição à regulação setorial, que intervém, com o 

mesmo objetivo, porém ex-ante.819

  O enfoque é voltado para o Direito europeu, onde a intervenção para 

determinar o acesso às infra-estruturas essenciais se faz, como já amplamente visto, 

com fulcro no artigo 82 do TCE, que veda o abuso de posição dominante. Contudo, 

isso não afasta a aplicabilidade do raciocínio da autora para o contexto brasileiro, 

especialmente em razão da similitude que existe entre os dispositivos normativos 

comunitário e brasileiro (artigo 20 da Lei 8.884/97). 

  MARIA MANUEL LEITÃO MARQUES admite a aplicabilidade da 

essential facility doctrine com base no artigo 82, do TCE, ressaltando que o problema 

das infra-estruturas essenciais pode surgir tanto nos casos de monopólio econômico de 

fato, como para os monopólios protegidos por lei, que permitem o controle de fatores 
                                              
816 Idem, p. 381. O autor cita o exemplo dos gasodutos, oleodutos, redes de transmissão elétrica e de 
telecomunicações e os portos. 
817 O Acesso aos Mercados não Regulados e o Direito da Concorrência, cit. 
818 À primeira vista, “os mercados regulados identificam-se com os dos serviços públicos 
tradicionais.” Contudo, a definição mais precisa de mercado regulado se faz a contrario sensu, já que 
“um mercado não regulado será aquele em que não há um interesse público relevante a proteger ou 
em que esse interesse é suficientemente assegurado pelo livre funcionamento do mercado (...) Em 
suma, os mercados não regulados são os que estão apenas sujeitos à regulação transversal de defesa 
da concorrência ou de protecção do consumidor e não a uma regulação específica e sectorial para o 
acesso ou o exercício da actividade.” (Idem, p. 305-306). 
819 Idem, p. 311. 
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essenciais da atividade de produção (produtos ou serviços). E explica que o impasse do 

acesso a essas infra-estruturas essenciais através das regras do Direito da concorrência 

exige que se imponha às empresas controladoras dessas infra-estruturas – verdadeiras 

detentoras de posição dominante e privilegiada – a obrigação de permitir o acesso dos 

concorrentes, de modo a possibilitar uma concorrência efetiva.820

   Não nega, contudo, que essa espécie imposição não caracteriza uma 

obrigação universal, visto que constitui forte restrição ao direito de propriedade, razão 

pela qual tem sido muito contestada por significativa parcela da doutrina, sob a 

acusação de que caracterizaria verdadeiro assalto sinistro ao direito de empresas bem 

sucedidas, sobre bens que são essenciais às suas atividades econômicas. Mas também 

não nega que a imposição da obrigação de acesso vem sendo defendida por outra 

parcela da doutrina, como um novo instrumento de liberalização dos mercados, por 

meio de “uma interpretação e de um uso imaginativo de direito da concorrência.”821

  Em suma, a autora parece seguir a linha favorável à recepção da doutrina 

das essential facilities, com base no direito positivado, como instrumento hábil à 

promoção da concorrência tanto em mercados regulados como nos mercados não 

regulados – e para tanto aponta ser imprescindível identificar o que são e quando 

existem intra-estruturas ou recursos essenciais e quais os limites do direito de acesso a 

estas, a ser exercido pelo concorrente do seu detentor. Contudo, não deixa de ressalvar 

a existência de “problemas em aberto, alguns dos quais susceptíveis de vir a assumir 

maior relevância nos próximos anos.”822

  Dentre esses problemas remanescentes, que envolvem fundamentalmente 

o modo pelo qual o direito da concorrência pode ser manejado para garantir a 

liberdade de acesso ao mercado e evitar a criação de barreiras de ingresso, a autora 

menciona a relação da doutrina das essential facilities com os direitos de propriedade 

intelectual e os bens imateriais ligados à informação – tal como se põe no caso do 

                                              
820 Idem, p. 311-312. 
821 Idem, p. 312. 
822 Idem, p. 312. 



ALEXANDRE WAGNER NESTER 338

sistema operativo Windows, para questionar se esse sistema deve ou não ser 

considerado uma essential facility, em vista da posição de liderança do mercado 

mundial de sistemas operativos pela sua detentora Microsoft, bem como da relação 

entre esse mercado e o mercado derivado dos programas de computador. Nesse 

sentido, afirma que “a questão da liberdade de acesso é fundamental, particularmente 

na chamada ‘nova economia’ e nas indústrias de rede, o que fez transportar a 

doutrina das essential facilities para o mundo das novas tecnologias.”823

 

7.6.7 O posicionamento de CARLOS ARI SUNDFELD e JACINTHO ARRUDA 

CÂMARA 

  Em obra conjunta CARLOS ARI SUNDFELD e JACONTHO ARRUDA 

CÂMARA analisam a disciplina legal da atividade de divulgação de listas telefônicas 

(listas de assinantes), atualmente regida pelo artigo 213, da Lei 9.472/97824, com o fito 

de (i) desvendar o arranjo normativo necessário para desmonopolizar uma atividade 

como esta, (ii) compreender a incidência, sobre um cadastro de usuários de serviço 

público, dos princípios função social da propriedade e da essential facility, (iii) 

identificar quais seriam os condicionamentos que a incidência desses princípios gera 

sobre a liberdade contratual do prestador do serviço, e, enfim, (iv) questionar os 

fundamentos e limites da regulação administrativa sobre as atividades das empresas 

envolvidas nesse caso.825

  Os autores explicam que a atividade de editoração e divulgação de listas 

telefônicas é acessória ao serviço público de telecomunicações, e até o advento das 

privatizações, era prestada em regime de monopólio pelas empresas de telefonia – que 

                                              
823 Idem, p. 313. 
824 “Art. 213. Será livre a qualquer interessado a divulgação, por qualquer meio, de listas de 
assinantes do serviço telefônico fixo comutado destinado ao uso do público em geral. § 1º Observado 
o disposto nos incisos VI e IX do art. 3° desta Lei, as prestadoras do serviço serão obrigadas a 
fornecer, em prazos e a preços razoáveis e de forma não discriminatória, a relação de seus assinantes 
a quem queira divulgá-la. § 2º É obrigatório e gratuito o fornecimento, pela prestadora, de listas 
telefônicas aos assinantes dos serviços, diretamente ou por meio de terceiros, nos termos em que 
dispuser a Agência.” 
825 A Regulação e as Listas Telefônicas, cit. 
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terceirizavam a atividade através da contratação de editoras especializadas que 

atuavam, portanto, sem liberdade e vinculadas à respectiva operadora de telefonia 

contratante. A Lei 9.472/97, portanto, eliminou a reserva de mercado que antes existia 

e liberou a atividade para qualquer prestador interessado, para desenvolvê-la em 

regime de concorrência.826

  Nos termos do artigo 213 e parágrafos, do referido diploma legal, o novo 

sistema funciona com base em três regras fundamentais: (i) a atividade é livre a 

qualquer interessado (livre à iniciativa privada); (ii) as prestadoras do serviço são 

obrigadas a fornecer, em prazos e a preços razoáveis e de forma não discriminatória, a 

relação de seus assinantes a quem queira divulgá-la; e (iii) o fornecimento das listas 

aos assinantes pela prestadora é obrigatório e gratuito, e será feito nos termos 

determinados pela ANATEL.827

  Diante desse novo quadro, os autores constatam o problema que surge 

pelo fato das empresas de telefonia serem as detentoras das informações essenciais 

para o desenvolvimento da atividade de editoração das listas de assinantes – que agora 

funciona no mercado adjacente ao do serviço de telecomunicações propriamente dito. 

Anotam que a abertura desse mercado significou uma mudança radical no vínculo 

jurídico que as prestadoras de telefonia fixa mantêm sobre as informações dos seus 

assinantes – informações estas que antes faziam parte de uma reserva de mercado e 

eram tratadas como uma espécie de propriedade intelectual da empresa, mas que, 

atualmente, caíram no domínio público, podem ser obtidos por qualquer interessado e, 

mais, as operadoras do serviço de telefonia fixa têm a obrigação de fornecê-las. Ou 

seja, as prestadoras perderam o domínio (direito patrimonial) sobre as informações 

necessárias à elaboração das listas telefônicas, passaram a ser apenas as detentoras 

destes dados, que caracterizam um insumo essencial à atividade de editoração das 

                                              
826 Idem, p. 45-47. 
827 A Resolução 66, de 9/11/98, da ANATEL, regula a matéria de forma extensa. Esse ato normativo 
preocupa-se fundamentalmente com as obrigações das prestadoras do serviço de telefonia fixa de 
distribuir as listas a seus assinantes. Há uma lacuna, entretanto, na regulamentação da atividade, agora 
liberalizada, das empresas interessadas na editoração das listas telefônicas.  
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listas, e agora estão sujeitas à obrigação de fornecer esse insumo a qualquer 

interessado.828  

  Daí reconhecerem que o cadastro de assinantes de uma empresa 

prestadora do serviço de telefonia fixa caracteriza, à luz do regime legal vigente, uma 

verdadeira essential facility. É o que se extrai quando afirmam a existência de “dois 

modos de instituir esse tipo de sujeição [a obrigação do detentor do insumo essencial 

em fornecê-lo aos demais agentes interessados]: por intermédio de norma genérica do 

sistema de proteção da concorrência (explicada pela teoria das essential facilities) ou 

de regulamentação específica sobre a matéria.” E que: “esse sistema de proteção à 

concorrência revela a verdadeira finalidade da norma em comento (art. 213, § 1º da 

LGT), qual seja a de proteger a concorrência no mercado de listas telefônicas. 

Traduzindo-o nos termos da teoria da proteção à concorrência, significa dizer que, 

com a obrigatoriedade do fornecimento de informações por partes das prestadoras de 

STFC [Serviço de Telefonia Fixo Comutado], foi garantido o direito de aceso ao 

insumo necessário à atividade de edição e divulgação das listas telefônicas.”829

  O texto em comento é completo e analisa vários outros aspectos deste 

específico dever de fornecimento, tal como disciplinado pela Resolução 66/98 da 

ANATEL – o que inclui, dentre outros assuntos, a possibilidade de fornecimento de 

cadastro segmentado e as atualizações periódicas dos dados fornecidos. Contudo, a 

análise desses temas extrapola o objetivo deste trabalho.  

  Convém mencionar, entretanto, a citação feita no texto acerca do 

posicionamento já adotado pela ANATEL relativamente à composição do preço 

razoável a ser praticado pelas prestadoras do serviço de telefonia fixa pelo 
                                              
828 “Neste contexto, a empresa de telefonia fixa transformou-se em fonte do insumo necessário ao 
desenvolvimento da atividade econômica em tela, sem poderes, porém, para definir como deve ser a 
atuação dos agentes deste mercado (empresas divulgadoras de listas). (...) Todavia, a detenção de tais 
informações, que decorre da própria atividade desempenhada como prestadora de serviço público, 
não deixou de trazer conseqüências jurídicas. De um lado, confere à prestadora o direito de cobrar 
remuneração razoável pelo fornecimento das informações. Por outro, duas categorias de deveres 
foram impostas em virtude desta condição: o dever de distribuir gratuitamente listas telefônicas a 
seus assinantes; e o dever de fornecer a qualquer interessado a relação de assinantes.” (A Regulação 
e as Listas Telefônicas, cit., p. 51). 
829 Idem, p. 53-54.  
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fornecimento dos dados cadastrais de seus assinantes. Conforme a Súmula 05, de 

17/08/00, exarada pelo Conselho Diretor da ANATEL, o preço deve incluir não apenas 

o custo incorrido para o fornecimento, mas também uma remuneração que não altere 

as condições econômico-financeiras da prestação do serviço.830

  CARLOS ARI SUNDFELD ingressa no assunto ainda em outra obra, 

desta vez individual, em que aborda o tema da regulação do preço a ser cobrado pela 

cessão da infra-estrutura das empresas de energia elétrica a prestadores de serviços de 

natureza diversa, mais especificamente sobre a possibilidade de cobrança pela 

utilização dos postes que compõem a rede física dessas empresas para instalação de 

cabos e fibras óticas.831

  O autor inicia explicando que essa prática de compartilhamento de infra-

estruturas não é nova, já que é usual que a estrutura construída e concebida para um 

determinado serviço público seja utilizada como suporte para a prestação de outros 

serviços. Exemplifica mencionando o caso das ferrovias cuja estrutura sempre serviu 

de apoio para a implantação das primeiras linhas de redes de telecomunicações 

(telégrafo), ou ainda o caso das rodovias, cujas faixas adjacentes são comumente 

utilizadas para a instalação dos postes das redes de transmissão e distribuição de 

energia elétrica, gasodutos etc.832

  Depois, esclarece que a finalidade dessa prática reside no aproveitamento 

da economia gerada pelo compartilhamento. Afinal, trata-se de mecanismo que 
                                              
830 Eis o teor da Súmula 05: “As informações sobre os assinantes, constantes da base cadastral de 
prestadora de serviço de telecomunicações, necessárias à prestação de serviço por outra prestadora 
ou para a realização de atividade vinculada direta ou indiretamente ao serviço por entidade 
legitimamente interessada, conforme regulado pela Agência, devem ser fornecidas exclusivamente 
com a finalidade estabelecida na regulamentação aplicável, em condições isonômicas, justas e 
razoáveis, assegurada a sua atualização e publicidade dos termos contratuais. Em caso de cobrança 
pelo fornecimento das informações, levar-se-á em conta, unicamente, o custo incorrido para sua 
efetivação, que poderá ser acrescido, quando destinado à divulgação de lista de assinantes, de 
margem que permita remuneração que não altere as condições econômico-financeiras de prestação 
do serviço.” (Idem, p. 48).  
831 “A questão a ser enfrentada, pois, é se as empresas distribuidoras de energia elétrica são livres 
para negociar o preço dos postes e, caso sejam, quais são os eventuais parâmetros legais e 
regulatórios que elas devem observar na formação do preço.” (Estudo jurídico sobre o preço de 
compartilhamento de infra-estrutura de energia elétrica, cit., p. 1). 
832 Idem, p. 2. 
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potencializa a utilização da infra-estrutura, na medida em que passa a atender não só a 

atividade principal a que se destina, mas também outras atividades de utilidade 

coletiva. Dessa forma, o compartilhamento permite a redução dos custos de criação e 

de manutenção das infra-estruturas (acarretando um custo geral de prestação de cada 

um dos serviços muito menor) e, por conseguinte, permite a redução do preço final a 

ser cobrado do usuário dos respectivos serviços, uma vez que haverá um custo 

proporcionalmente menor a amortizar.833

  Indo adiante, ressalta haver situações em que esse compartilhamento 

torna-se ainda mais relevante, pois o prestador do serviço não tem como, por si só, 

viabilizar a criação ou expansão de uma infra-estrutura suficiente – depende de 

terceiros para garantir os recursos materiais necessários para fazer com o que serviço 

alcance toda a área geográfica desejada, ou ainda, para fazer com o que o serviço 

possa existir em condições economicamente viáveis. São os casos, portanto, em que a 

criação de uma infra-estrutura exclusiva torna inviável a exploração econômica do 

serviço, ou ainda, em que faltam meios físicos suficientes para a instalação de uma 

nova infra-estrutura.834

  O modo como o compartilhamento vai ocorrer depende do modelo de 

prestação de serviços públicos adotado. Se o próprio Estado é o detentor da infra-

estrutura e o prestador do serviço que necessita o acesso, a solução é bem mais fácil: o 

compartilhamento ocorre por simples decisão do titular da infra-estrutura e prestador 

do serviço, que é o próprio Estado (no máximo, será necessário existir acordo entre as 

diferentes unidades da federação, caso a infra-estrutura pertença a uma e o serviço seja 

de competência de outra).835  

                                              
833 Idem, p. 2. Nesse sentido, a Lei 8.987/95 estabelece: “Art. 11. No atendimento às peculiaridades de 
cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de 
licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, 
acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade 
das tarifas, observado o disposto no art. 17 desta Lei. Parágrafo único. As fontes de receita previstas 
neste artigo serão obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial equilíbrio econômico-
financeiro do contrato.” 
834 Idem, p. 2. 
835 Idem, 2-3. 
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  Contudo, se a infra-estrutura ou o serviço que dela necessita estejam em 

mãos de prestadores privados – tal como vem ocorrendo no Brasil após a recente onda 

de privatizações – a solução complica. Nesse caso, o centro estratégico de decisões, 

pelo qual se define a destinação a ser dada à infra-estrutura, sai das mãos do Estado e, 

mais ainda, deixa de estar concentrado na mesma pessoa.836 Portanto, o Estado passa a 

exercer sua função de agente regulador, na qualidade de titular do serviço prestado, 

definindo o modo de prestação do serviço e a utilização da infra-estrutura que lhe dá 

suporte.837

  Com base nisso, CARLOS ARI SUNDFELD menciona a disciplina 

normativa conferida pela Lei 9.472/97838, mais especificamente pelo já citado artigo 

73, para afirmar que o direito assegurado por este dispositivo coincide com aquele que 

se garante através da doutrina das essential facilities: o direito subjetivo, conferido a 

determinados prestadores de serviços de interesse público, ao uso da infra-estrutura 

pertencente ou controlada por terceiros, que se mostre indispensável para o exercício 

da sua atividade.839  

  Por fim, ao analisar a questão do preço justo a ser cobrado pelas 

empresas de energia elétrica pelo compartilhamento de suas infra-estruturas – ou, até 

que ponto o preço cobrado pode ser considerado excessivo e ofensivo ao direito 

concorrencial – o autor reconhece a utilidade da doutrina das essential facilities para 

identificar em que medida o preço praticado por essas empresas pode ser considerado 

uma limitação à livre concorrência no mercado de telecomunicações. Assim, afirma 

                                              
836 “Com isso, todavia, não se está a dizer que a disciplina deste assunto, comprovadamente essencial 
para a manutenção dos serviços públicos, tenha sido simplesmente transferida aos particulares. A 
transferência da titularidade ou gestão desses bens não significa necessariamente a ausência de 
intervenção estatal. A intervenção permanece, como não poderia deixar de ser, mas só que 
estabelecida de outra maneira.” (Idem, p. 3). 
837 Idem, p. 3. 
838 Cuja aplicação, na visão do autor, se estende às prestadoras de TV a cabo, que usualmente 
demandam a utilização das infra-estruturas (postes) das empresas de energia elétrica para instalação de 
seus cabos. (Idem, p. 6).  
839 “A partir da edição da LGT não resta dúvidas de que as empresas de telecomunicações ‘de 
interesse coletivo’ têm um direito subjetivo oponível aos detentores de infra-estruturas, sejam eles 
prestadores de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público.” (Idem, p. 4). 
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que: “A aplicação dos conceitos desenvolvidos por essa doutrina permite uma leitura 

confiável do mercado de postes e da ação dos agentes econômicos nele envolvidos. É 

dizer: se os postes pertencentes às empresas de energia forem uma essential facility, 

então, por essa doutrina, os detentores desses bens estão sujeitos a monitoramento de 

seus atos pelo direito concorrencial.”840

 

7.6.8 O posicionamento de TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR 

  TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR, já citado no curso do presente 

trabalho, examina o modo como a Lei 9.472/97 regula a proteção à ordem econômica, 

com vistas, especialmente, para a relação entre o mercado das telecomunicações e os 

chamados marcados adjacentes (tal como o mercado das listas telefônicas).841

  Partindo da idéia de que os mercados organizados em monopólios 

naturais – como ocorre com o mercado de telefonia – não admitem competitividade842, 

reconhece que a entrada de novos competidores ou é proibitiva ou tem de ser regulada 

por mecanismos próprios. Por isso é que o mercado de telecomunicações depende, 

para funcionar em regime de concorrência, da adoção de diversas medidas 

regulatórias, dentre as quais, a implementação de uma regulação prévia adequada, da 

divisão em diferentes áreas de atuação (diferentes mercados), da imposição da 

obrigatoriedade do acesso às redes existentes, da formação – no mínimo – de 

duopólios, da regulação especial dos mercados adjacentes.843

  Mesmo assim, é inevitável reconhecer que neste setor as operadoras 

acabam concentrando parcelas significativas do mercado, que lhes garante privilégios 
                                              
840 Idem, p. 17. 
841 Lei Geral de Telecomunicações e a Regulação dos Mercados, cit. Confira-se também outro texto do 
autor, elaborado em conjunto com JULIANO SOUZA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, com 
conclusões no mesmo sentido: Competência da Anatel para a Regulação de Mercados Adjacentes aos 
Serviços de Telecomunicações: o Mercado de Listas Telefônicas. Revista de Direito Público da 
Economia. Belo Horizonte: Fórum, n. 2, p. 361-375, abr./maio/jun. de 2003.  
842 Os chamados monopólios naturais caracterizam-se “por situações em que a plena competitividade 
ou é inviável ou é ruinosa” e apresentam, entre outros fatores, “a forte prevalência de custos fixos 
sobre os variáveis, com a exigência de altas economias de escala e uma grande proporção de custos 
irrecuperáveis (sunck costs).” (Idem, p. 257). 
843 Idem, p. 257-258. 
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próprios de posição dominante, ao menos no que se refere aos seus mercados 

adjacentes (seus fornecedores e os fornecedores que dependem de insumos por elas 

detidos).844

  O autor leva em conta que essa situação peculiar de ostensiva posição 

dominante ou de monopólio natural é largamente conhecida e regulada no Direito 

antitruste norte-americano, especialmente no setor das telecomunicações, onde se 

alcançou uma avançada modelação às peculiaridades do serviço, através da doutrina 

das essential facilities. Anota que essa doutrina impõe que uma empresa que ocupa 

uma posição de monopólio ou de posição dominante deve atuar de modo equilibrado 

(não discriminatório) com relação às empresas que concorrem em mercados adjacentes 

e que dela dependem para a obtenção de “insumos essenciais”.845  

  Após analisar os requisitos de aplicação da doutrina, o autor reconhece, 

enfim, que “No Brasil, recém saído de um mercado rigidamente regulado e 

monopolizado, a essential facility doctrine está, sem dúvida, refletida em importantes 

dispositivos da LGT [Lei 9.472/97 – Lei Geral de Telecomunicações], sobretudo em 

vista de que a concessão da exploração do serviço de telecomunicações se dá no 

regime público, e, em especial, no que se refere ao fornecimento de insumos essenciais 

ao mercado adjacente.”846

 

7.6.9 O posicionamento de PEDRO DUTRA 

  O estudo de PEDRO DUTRA versa, também ele, sobre o setor das 

telecomunicações, especificamente sobre a questão do compartilhamento de redes já 

instaladas, de propriedade de concessionárias prestadoras do serviço de telefonia fixa, 

por terceiros prestadores de serviços de transmissão de dados em alta velocidade – que 

                                              
844 “Afinal, as prestadoras de serviços de telecomunicações por sua condição privilegiada, detêm bens 
e serviços com grau tal de exclusividade que, ao fornecê-los para os que deles necessitam para o 
exercício da livre iniciativa em outro mercado, assumem uma ostensiva posição dominante.” (Idem, p. 
258). 
845 Idem, p. 258-259. 
846 Idem, p. 260-261. 
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prestam referido serviço na seqüência de um processo de desagregação (unbundling) 

dos diversos elementos do serviço (geral) de telecomunicações.847

  O foco é concentrado no compartilhamento previsto no artigo 154, da Lei 

9.472/97, que admite a utilização secundária das redes de telecomunicações como 

suporte de outros serviços de interesse coletivo ou restrito, e no artigo 155 do mesmo 

diploma, que determina que as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações 

de interesse coletivo devem disponibilizar suas redes a outras prestadoras do mesmo 

serviço, a fim de desenvolver a concorrência. 

  O autor observa que esse quadro normativo visa ao desenvolvimento da 

concorrência mediante a atuação regulatória da ANATEL, a quem compete a fixação 

dos casos e das condições para o acesso dos terceiros às redes de telefonia fixa já 

instaladas. Após, o autor analisa as principais características da doutrina das essential 

facilities848 – desde o seu surgimento nos Estados Unidos até a fixação dos seus 

requisitos no julgamento do caso MCI Communications v. AT&T – sempre 

reconhecendo a sua aplicação (e dos seus elementos básicos) no contexto brasileiro.  

  Contudo, PEDRO DUTRA entende que as prestadoras do serviço de 

telefonia fixa no Brasil são legítimas detentoras de posição dominante e não a exercem 

de forma abusiva relativamente aos terceiros que pretendem o acesso à rede para o 

desenvolvimento dos serviços de transmissão de dados em alta velocidade, visto que 

não recusam o compartilhamento.849 Antes disso, o que ocorre é a pretensão de que a 

ANATEL, em cumprimento à Lei, fixe os casos e as condições em que o 
                                              
847 Desagregação e compartilhamento do uso de rede de telecomunicações, cit., p. 167-219 (também 
publicado na Revista de Direito Administrativo, vol. 226, p. 139-166, out./dez. 2001). 
848 Idem, p. 181-203. 
849 “Na área geográfica em que atuam, pode-se dizer que as Concessionárias têm posição dominante 
no mercado de STFC, e assim poder-se-ia cogitar extenso esse poder ao mercado à jusante, de 
transmissão de dados em alta velocidade, que poderá utilizar elemento desagregado do acesso local 
da rede de propriedade das Concessionárias. Mas, como acima apontado, não há exercício abusivo 
do domínio por parte das Concessionárias no mercado de prestação de STFC e no mercado de 
transmissão de dados em alta velocidade, não apenas em razão do fato de, em mercados regulados 
como o de STFC, o poder de mercado não se expressar, porque assim não se consubstancia, por 
forma igual a dos mercados não regulados, senão porque não há, por parte das Concessionárias 
recusa em compartilhar o uso de sua rede, e sim a pretensão de a ANATEL, em cumprimento à Lei, 
fixar os casos e as condições em que tal compartilhamento poderá ter lugar.” (Idem, p. 191). 
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compartilhamento deve ocorrer. Ademais, a posição dominante dessas empresas 

decorre de extração legal, pois têm em seu favor a outorga desse serviço (e da 

respectiva rede de infra-estrutura) pelo poder concedente, nos moldes das normas que 

disciplinaram o processo de privatização. Logo, ao menos para o caso analisado no 

texto, à exceção “do uso abusivo de posição dominante, do qual se valha o titular da 

rede para negar o compartilhamento devido de seu uso a terceiro – o que não ocorre 

na questão aqui examinada e assim tem-se afastada a hipótese de infração à ordem 

econômica – os demais pressupostos a justificar a aplicação de doutrina da instalação 

essencial permanecem válidos.”850

 

7.6.10 O posicionamento de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO 

  Em parecer concedido a uma empresa concessionária de telefonia, em 

junho de 2001, MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO expressa seu 

posicionamento acerca dos aspectos jurídicos que envolvem o compartilhamento de 

infra-estruturas por prestadoras de serviços públicos no direito brasileiro, 

especialmente com fulcro no artigo 73, da Lei 9.472/97, e nas Resoluções Conjuntas 

01/99 e 02/01, da ANATEL, ANEEL e ANP.851

  A parecerista parte de um contexto real, no âmbito do qual o exercício do 

direito de uso com base naqueles atos normativos vem sendo dificultado por 

determinadas prestadoras de serviços públicos, mormente as do setor de energia 

elétrica, que são detentoras de complexas infra-estruturas (postes, dutos, condutos e 

servidões), através da negativa de acesso ou da cobrança de preços abusivos.  

  Após analisar o teor do artigo 73, da Lei 9.472/97, a autora aponta para a 

ocorrência de inovações no direito brasileiro, no campo dos serviços que vinham 

sendo prestados com caráter de exclusividade pelo Estado, que exigem uma nova 

abordagem normativa, feita pela atividade reguladora do Estado (através das agências), 

                                              
850 Idem, p. 193-194. 
851 Compartilhamento de infra-estrutura por concessionárias de serviços públicos. Preço justo e 
razoável. Solução administrativa de conflitos (Parecer). In: Parcerias na Administração Pública. 4. ed. 
São Paulo: Atlas, p. 365-389, 2002. 
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com o objetivo fundamental de assegurar a concorrência.852 Indica que essas inovações 

são introduzidas por influência do direito norte-americano e que, portanto, obrigam o 

intérprete a analisar o tema sob o enfoque do direito econômico, além do direito 

administrativo tradicional.853

  Daí a reconhecer, glosando CALIXTO SALOMÃO FILHO, que uma das 

teorias importadas daquele ordenamento para o nosso é a essential facility doctrine, 

através da qual se garante o uso da rede tanto às empresas que atuam no mesmo setor 

que o seu titular (compartilhamento interno), como para aquelas empresas que atuam 

em setores diversos (compartilhamento externo), fazendo, com isso, que os bens que 

integram a rede e que pertencem a uma determinada empresa cumpram com a sua 

função social.854

  Todavia, a autora não admite a aplicação da doutrina das essential 

facilities no ordenamento brasileiro, tal como delineada no direito alienígena. Ao 

compatibilizar essa doutrina com o direito administrativo brasileiro, de feição 

tradicional, DI PIETRO conclui que o direito de uso previsto no artigo 73, da Lei 

9.472/97, consiste em uma servidão administrativa instituída pela lei em benefício das 

prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo. E, sendo servidão 

administrativa, possui natureza de direito real de natureza pública.855

                                              
852 Para esse fim, a competência regulatória das agências “não se limita ao poder de polícia 
tradicional, que fiscaliza, impõe obrigações de não fazer e aplica sanções; as agências impõem 
obrigações de fazer, como as de contratar, de observar preços razoáveis, de garantir continuidade, 
qualidade etc.” (Idem, p. 370). 
853 Para a autora, “O tema referente à natureza do direito de uso pode ser analisado sob dois aspectos 
diferentes, mas que podem chegar a conclusões semelhantes: a) sob o ponto de vista do direito 
econômico (e aqui a influência é do direito norte-americano); b) sob o ponto de vista do direito 
administrativo (sendo aqui a influência do direito administrativo europeu-continental, em especial o 
francês, que tem servido de base às principais instituições brasileiras desse ramo do direito).” (Idem, 
p. 370). 
854 Idem, p. 370-371. “Resumidamente, pode-se dizer que a essential facility doctrine tem um 
conteúdo econômico, na medida em que restringe o direito de propriedade sobre os bens que integram 
a infra-estrutura dos serviços supra-referidos, tornando obrigatório o uso compartilhado; restringe a 
liberdade das empresas na fixação das condições para a contratação do uso compartilhado; protege a 
concorrência e protege o consumidor.” (Idem, p. 372). 
855 Idem, p. 372-373. No mesmo sentido (i.e., entendendo que o compartilhamento de infra-estruturas 
tem natureza de servidão administrativa): STRINGHINI, Adriano Candido. Reestruturação de Redes 
de Infra-Estruturas: A servidão administrativa como instrumento hábil para promoção da concorrência. 
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  Com efeito, a Autora reputa que “No caso do direito assegurado pelo 

art. 73 todas essas características [i.e., as características típicas da servidão 

administrativa] estão presentes: trata-se de direito real de gozo, de natureza pública, a 

ser exercido sobre bem de propriedade alheia (empresa prestadora de serviços de 

telecomunicações ou outros serviços de interesse público), para fins de utilidade 

pública, instituído, com base em lei, em benefício de entidade que presta serviço de 

interesse coletivo por delegação do poder público.”856

  Com base nesse entendimento, passa então a analisar os outros aspectos 

relevantes para o caso concreto, incluindo a duração do direito de uso (que deve 

perdurar enquanto existir a utilidade pública que determina o uso da rede), o preço 

pelo uso (que deve ser estipulado em condições justas e razoáveis para todas as partes 

envolvidas), e a possibilidade de solução de conflitos na esfera administrativa (através 

da arbitragem prevista nas Resoluções Conjuntas 01/99 e 02/01). 

  No tocante ao preço (a ser pago pelo terceiro que demanda o 

compartilhamento), a autora considera que deve consistir em uma indenização que 

remunere o detentor da infra-estrutura pela diminuição patrimonial decorrente do uso 

pelo terceiro sobre o bem de sua propriedade. Ou seja, a natureza de servidão 

administrativa imporia que o preço a ser pago deve abranger somente o custo, sem 

nenhuma parcela de lucro para o detentor da infra-estrutura.857

  Por fim, com relação ao mecanismo arbitral para solução de conflitos – 

previsto nas aludidas Resoluções Conjuntas – a autora entende que se trata de 

mecanismo claramente privado de base legal, já que a Lei 9.472/97 não faz nenhuma 

alusão à possibilidade de arbitragem para hipóteses diversas da interconexão (esta sim 

                                                                                                                                             
In: Servidão Administrativa e Compartilhamento de Infra-Estruturas: Regulação e Concorrência. Rio 
de Janeiro, Forense, p. 45-87, 2005. Basicamente, o autor entende que se aplicam regimes diferentes 
para os bens a serem compartilhados, conforme sejam públicos ou particulares. Para os primeiros, a 
servidão administrativa pode ser possível, mas não necessária, “já que a destinação do bem público é 
servir à utilidade pública.” Para os segundos, os institutos adequados seriam a servidão administrativa 
e o direito de passagem previsto no novo Código Civil (Idem, p. 85-86). 
856 Idem, p. 373-374. 
857 Idem, p. 381. 
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prevista no artigo 155 daquele diploma). Considera, enfim, que a Resolução Conjunta 

02/01 (que aprova o Regulamento Conjunto de Resolução de Conflitos das Agências 

Reguladoras dos Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo) extrapola 

a função reguladora das respectivas Agências, uma vez que estas são destituídas da 

competência legal para normatizar esse tipo de conflito.858

 

7.6.11 O posicionamento de EROS ROBERTO GRAU 

  EROS ROBERTO GRAU teve oportunidade para elaborar parecer em 

situação idêntica àquela enfrentada por MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, 

narrada no tópico antecedente, envolvendo o compartilhamento de infra-estruturas por 

prestadoras de serviços públicos no direito brasileiro, especialmente com fulcro no 

artigo 73, da Lei 9.472/97, e nas Resoluções Conjuntas 01/99 e 02/01, da ANATEL, 

ANEEL e ANP.859  

  Questionado pela mesma concessionária de telefonia, na mesma época, o 

autor responde aos mesmos quesitos formulados àquela autora, oferecendo respostas 

muito semelhantes – com exceção da opinião externada no tocante ao mecanismo 

arbitral para solução de conflitos envolvendo o compartilhamento, previsto nas 

aludidas Resoluções Conjuntas, que ele admite860, sem considerá-lo, portanto, 

desprovido de fundamento legal. 

  Contudo, o autor externa posicionamentos diversos quando a vários 

aspectos sobre o tema estudado – e não menciona, nem mesmo de passagem, a 

essential facility doctrine.  

                                              
858 Idem, p. 383-387. Aduz que as leis instituidoras das Agências “somente lhes deram competência 
pra regular assuntos referentes ao setor em que atuam e para dirimir conflitos entre empresas desse 
mesmo setor ou entre empresas e usuários”, razão pela qual não detêm competência para a solução de 
conflitos que envolvem empresas de outros setores. (Idem, p. 386). 
859 Uso Compartilhado de Infra-Estrutura para a Prestação de Serviços Públicos e a “Natureza 
Jurídica” da Remuneração a ser Percebida em Razão desse Uso. Revista Trimestral de Direito Público. 
São Paulo: Malheiros, n. 34, p. 103-116, 2001. 
860 Idem, p. 110-111. 
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  Ao contrário de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, EROS 

ROBERTO GRAU não considera que o direito de uso previsto no artigo 73, da Lei 

9.472/97, tenha natureza de servidão administrativa. O autor reputa que esse 

dispositivo foi devidamente regulamentado pela União e suas agências, através da 

Resolução Conjunta 01/99, e que, em razão dessas normas, fica instituído o dever das 

concessionárias de serviços públicos e exploradoras de transporte dutoviário de 

petróleo de compartilhar o uso dos bens afetados à prestação dos seus respectivos 

serviços – sempre de forma não discriminatória e a preços e condições justos e 

razoáveis – e, mais ainda, fica estabelecido o direito de cada uma dessas 

concessionárias a esse uso.861

  Admite, enfim, que “o compartilhamento de infra-estrutura entre os 

agentes dos setores de energia elétrica, telecomunicações e petróleo visa a estimular a 

otimização de recursos e a redução de custos operacionais, além de outros benefícios 

aos usuários dos serviços prestados.” 862 Trata-se de exigência imposta pelo interesse 

público, que não se altera pelo fato do serviço público em questão (ou a atividade 

econômica, se for o caso, tal como ocorre no transporte dutoviário de petróleo) ser 

desenvolvido diretamente pela Administração ou por particulares, em regime de 

concessão ou autorização.863

  No tocante à remuneração a ser paga pelo compartilhamento, que o autor 

considera não se tratar de preço (eis que o uso comum da infra-estrutura não envolve 

prestações sinalagmáticas, mas sim comunhão de objetivos)864, propugna que não deve 

abranger parcela de lucro para o detentor da infra-estrutura, mas apenas remuneração 

pelo custo envolvido na operação conjunta. 

                                              
861 Idem, p. 109. 
862 Idem, p. 111. 
863 Idem, p. 111. 
864 Nesse ponto, consigna: “A remuneração a ser percebida em razão do uso compartilhado de infra-
estrutura não é, juridicamente, preço; consubstancia a contribuição de cada partícipe da relação de 
compartilhamento para a realização do escopo de otimização de recursos, de redução de custos 
operacionais e da disponibilização de outros benefícios em favor dos usuários dos serviços 
prestados.” (Idem, p. 115). 
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7.6.12 O posicionamento de LÚCIA VALLE FIGUEIREDO  

  LÚCIA VALLE FIGUEIREDO não adentra a questão da doutrina das 

essential facilities, mas, em determinada oportunidade, tece comentários dignos de 

destaque acerca do acesso a imóveis municipais pelas operadoras dos serviços de 

telecomunicações.865  

  O trabalho específico da autora sobre o assunto leva em conta os 

dispositivos dos artigos 73 e 74 da Lei 9.472/97866, com base nos quais propõe uma 

abordagem sobre a possibilidade de utilização das infra-estruturas dos Municípios para 

a implementação dos serviços de telecomunicações pelas respectivas prestadoras. 

  Para tanto, formula algumas indagações a partir daqueles dispositivos867 

e conclui, em síntese, que aos Municípios não é autorizado se opor à passagem ou 

colocação dos equipamentos urbanos – tanto os subterrâneos, como os de superfície868 

– necessários à prestação do serviço de telecomunicação, independentemente do fato 

deste serviço ser prestado em regime de direito público (através de concessionário da 

União) ou privado (através de autorização ou permissão).869  

  No primeiro caso, a autora aponta que a União (titular do serviço) poderá 

promover a desapropriação das áreas municipais, pagando a respectiva indenização, 

                                              
865 Telecomunicações e Infra-estrutura: artigos 73 e 74 da Lei 9.472/1997. Revista Trimestral de 
Direito Público. São Paulo: Malheiros, n. 30, p. 5-16, 2000. 
866 O artigo 73 já foi transcrito no item 7.5.1, acima. O artigo 74 tem a seguinte redação: “A concessão, 
permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às 
normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou do Distrito Federal relativas à construção 
civil e à instalação de cabos e equipamentos em logradouros públicos.” 
867 Questiona: se os Municípios estão obrigados a permitir a passagem pelo solo ou subsolo, dos dutos 
das redes de telecomunicações; se os Municípios podem cobrar remuneração pela instalação dos bens 
necessários para a prestação dos serviços de telecomunicações; se o DNER (ou os concessionários, no 
caso das rodovias privatizadas) teria competência para cobrar pelo uso das faixas de domínio das 
rodovias; e, por fim, se os serviços implantados depois das privatizações merecem solução diversa 
daqueles implantados antes (Idem, p. 11). 
868 Apenas que, no caso dos equipamentos serem instalados na superfície, “maiores exigências serão 
feitas pelos Municípios, em decorrência de sua legislação específica (licença para edificações e 
instalações, defesa do meio ambiente etc.).” (idem, p. 15). 
869 Idem, p. 14. 



ALEXANDRE WAGNER NESTER 353

assim como poderá instituir servidão de passagem, arcando com os custos 

correspondentes.870 Na segunda hipótese (regime de direito privado), defende que será 

o caso de instituição de servidão administrativa que garanta o direito de passagem, à 

qual, como já visto, o Município não poderá se opor.871

  Para a autora, em qualquer caso de conflito, isto é, se as partes 

envolvidas não alcançarem uma composição amigável para os termos da instituição da 

passagem, inclusive o preço, o assunto deverá necessariamente ser resolvido pelo 

Poder Judiciário, visto ser incabível uma solução arbitral, diante da presença de 

direitos indisponíveis872 – e isto também vale tanto para os serviços prestados em 

regime de direito público como em regime de direito privado. 

 

7.7 Os casos concretos no Direito brasileiro 

  Não se tem notícia sobre a aplicação expressa da doutrina das essential 

facilities pelo Poder Judiciário brasileiro. A assertiva tem por base pesquisa realizada 

nos sites mantidos na Internet pelos Tribunais de Justiça Estaduais873, pelos Tribunais 

Regionais Federais e pelos Tribunais Superiores.  

  Não obstante, o compartilhamento de infra-estruturas já foi objeto de 

decisões judiciais específicas, embora sem nenhuma menção à doutrina das essential 

facilities. Seguem adiante algumas dessas decisões do Superior Tribunal de Justiça, 

colacionadas a título de exemplo. 

 

                                              
870 Idem, p. 11. 
871 Idem, p. 12. 
872 “Quanto não houver possibilidade de composição somente o Judiciário poderá dirimir a contenda, 
pois, quando estiver em jogo pessoa de direito público, esta não poderá se submeter a arbitragem, 
consoante pensamos – vênia daqueles que pensam contrariamente. E, de qualquer modo, seja o 
concessionário que arque com os ônus, seja o concedente, sempre haverá, do outro lado, a União, o 
Estado Federado ou o Município, detentores de direitos indisponíveis.” (Idem, p. 12 e 14). 
873 Foram consultados todos os sites que dispõem de pesquisa em repertório de jurisprudência.  
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7.7.1 Caso TV Cidade v. Light  

  O primeiro desses precedentes foi o caso envolvendo a TV Cidade S.A. e 

a Light Serviços de Eletricidade S.A., apreciado pela 3ª Turma do Superior Tribunal 

de Justiça.874

  A TV Cidade pretendia utilizar a rede de postes da Light (empresa 

distribuidora de energia elétrica do Rio de Janeiro) para instalação de cabos para rede 

de transmissão televisiva (TV a cabo) destinados à consecução do objeto do contratual 

que celebrou com a União (contrato de concessão para prestação de serviço de 

televisão a cabo no prazo de 18 meses na cidade de Volta Redonda-RJ).  

  Face à negativa do pleito administrativo, a TV Cidade ajuizou 

medida judicial e obteve uma decisão liminar que deferiu a antecipadamente a tutela 

para permitir o compartilhamento da infra-estrutura da Light.  

  Esta, insatisfeita, interpôs agravo de instrumento ao Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro, que negou provimento ao recurso sob o fundamento (dentre 

outros) de que o compartilhamento dos postes, além de premente no caso da TV 

Cidade, não era abusivo, já que o artigo 73, da Lei 9.472/94, assegura este direito às 

prestadoras de serviço de telecomunicações de interesse coletivo, bem como impõe à 

Light a obrigação de consentir com o uso da sua infra-estrutura.  

  Posteriormente, contra essa decisão, interpôs o Recurso Especial, que 

teve o seguimento negado por decisão monocrática, diante da pretensão de reexame de 

matéria probatória.875 Contudo, já na decisão monocrática a Ministra Relatora deixou 

consignado que a TV Cidade (recorrida) sustentava que a Light “pretende monopolizar 

toda a infra-estrutura de serviços de telecomunicações, em desrespeito ao art. 73 da 

Lei n. 9.472/94 e art. 4° do Regulamento Conjunto, com exigências técnicas e 

comerciais descabidas, sendo que não há possibilidade de risco ou dano irreparável, 

nem quanto à segurança de terceiros, cujo argumento ilegal e antijurídico é renovado 

                                              
874 AgReg no Resp 331.140/RJ – Rel. Min. NANCY ANDRIGHI – DJU de 25/02/02. 
875 A Súmula n.º 7 do STJ estabelece que “A pretensão de simples reexame de prova não enseja 
recurso especial.” 
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em várias demandas entre operadoras de TV a cabo e concessionários de serviço de 

energia elétrica.” 

  Ainda inconformada, a Light interpôs Agravo Regimental, cujo acórdão 

seguiu a mesma linha da decisão monocrática, negando provimento ao recurso. 

 

7.7.2 Caso Telesp v. DER/SP 

  Outro precedente relevante foi proferido pela 2ª Turma do Superior 

Tribunal de Justiça no caso envolvendo a Telecomunicações de São Paulo S.A. – 

Telesp e o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – 

DER/SP.876

  A Telesp, irresignada com a cobrança de taxa em razão do uso de faixas 

de domínio administradas pelo DER/SP, instaurada por via de uma portaria, interpôs 

medida judicial visando a suspensão dessa cobrança, face à sua inconstitucionalidade e 

ilegalidade. 

  A liminar pleiteada foi indeferida em primeiro grau e, embora tenha sido 

deferida inicialmente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em sede de Agravo de 

Instrumento, foi cassada ao final, com o julgamento deste recurso. Isso deu ensejo ao 

ajuizamento da Medida Cautelar perante o STJ, com o objetivo de destrancar o 

Recurso Espacial interposto.877 Novamente, houve indeferimento da liminar por 

decisão monocrática.  

  Contra essa decisão, interposto o Agravo Regimental em questão, que foi 

improvido sob o fundamento de que a questão exigia reapreciação de matéria 

probatória.  

                                              
876 Ag na MC 9.565 – Rel. Min. CASTRO MEIRA – DJU de 13/06/05. 
877 Aplicou-se ao caso o § 3º do artigo 542, do Código de Processo Civil, segundo o qual “O recurso 
extraordinário, ou o recurso especial, quando interpostos contra decisão interlocutória em processo 
de conhecimento, cautelar, ou embargos à execução ficará retido nos autos e somente será 
processado se o reiterar a parte, no prazo para a interposição do recurso contra a decisão final, ou 
para as contra-razões.” Esse regime de retenção pode ser mitigado, a depender das circunstâncias 
concretas, mediante a interposição de medida cautelar diretamente no STJ. 
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  Embora o acórdão tenha se restringido a questões de ordem processual, 

houve voto dissidente, proferido pela Ministra ELIANA CALMON, que se estendeu à 

questão de fundo, a fim de compreender a questão colocada para julgamento.  

  Em conclusão, o voto dissidente entendeu pela cessação da cobrança da 

taxa pelo DER/SP, que, além de excessiva, tinha grande probabilidade de ser reputada 

ilegal.  

 

7.7.3 Caso Embratel v. Dataprev  

  Já no caso envolvendo a Empresa Brasileira de Telecomunicações – 

Embratel e a Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social – 

Dataprev878, julgado pela 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, as partes 

controvertiam não apenas com relação ao acesso às redes de telefonia locais, por parte 

da Embratel, mas também sobre os efeitos que a ausência desse acesso acarretava para 

licitação que estava sendo desenvolvida pela Dataprev para a contratação de serviços 

de comunicação de dados, por meio de comutação de pacotes com protocolo frame 

relay879, destinados a interligar os endereços de interesse da Previdência Social em 

cada Estado ao ponto de concentração da rede de acesso no respectivo Estado. 

  A Embratel ingressou em Juízo em face da Dataprev, pleiteando a 

suspensão liminar do processo licitatório, sustentando que os consórcios vencedores da 

licitação (composto por operadores locais de telefonia)880 haviam se valido de práticas 

ilegais e anti-competitivas, eis que são detentores de ampla estrutura de rede nas suas 

respectivas áreas de atuação, o que lhes confere a condição de fornecedoras de um 

insumo (acesso local por cabos) do referido serviço, o qual seria necessariamente 

empregado no serviço objeto da licitação. A Embratel não contava com essa vantagem, 

pois não possui estrutura de rede local. Ao mesmo tempo, os seus concorrentes 

cobraram da Dataprev, em suas propostas de preço, um valor muito inferior pelo 
                                              
878 MC 3.881/RJ – Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO  
879 O frame relay consiste em uma tecnologia baseada em pacotes, ideal para tráfego de dados em alta 
velocidade através de uma rede pública. 
880 Telemar, Brasil Telecom e Telefônica. 
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referido insumo, do que aquele que consumavam praticar com a Embratel pela 

disponibilização do acesso local. Ou seja, estavam se valendo da sua posição 

dominante para oferecer preços excessivamente baixos, o que implicava em quebra da 

competitividade da licitação. 

  Sem obter sucesso em primeiro e segundo instâncias, a Embratel interpôs 

Recurso Especial e, paralelamente, a Medida Cautelar em questão, para conferir o 

efeito suspensivo ao recurso.  

  De início, a liminar pleiteada foi indeferida pelo Ministro Relator. 

Contudo, a Embratel interpôs Agravo Regimental que foi provido, para o fim de 

conceder a ordem, impedindo assim a contratação das empresas vencedoras. 

  Ao final, a Medida Cautelar foi julgada procedente. O acórdão da 1ª 

Turma assentou o entendimento de que a redução do acesso para a Embratel das linhas 

dedicadas necessárias (monopólio das operadoras regionais) para a prestação do 

serviço licitado, inviabilizava comercialmente a sua proposta e, dessa forma, implicava 

em violação ao princípio da igualdade entre os concorrentes.  

 

7.7.4 As decisões do TCU 

  A busca realizada ao longo deste trabalho também se estendeu ao 

Tribunal de Contas da União, onde se constatou a utilização, por duas decisões, do 

termo “essential facility”. Em nenhuma dessas oportunidades, porém, o TCU valeu-se 

da respectiva doutrina como fundamento expresso. O termo foi utilizado apenas de 

passagem. No entanto, cabe referência a essas decisões, dada a sua pertinência para o 

presente trabalho. 

  A primeira decisão881 foi proferida pelo Plenário do TCU no âmbito de 

um Relatório de Auditoria instaurada no Departamento Nacional de Infra-Estrutura 

dos Transportes – DNIT e na Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, 

para verificação da possibilidade de utilização dessas faixas de domínio por empresas 

concessionárias de serviços de telecomunicações, para fins de instalação de cabos e 

                                              
881 Acórdão 511/2004 – Plenário – Rel. Min. ADYLSON MOTTA – Processo 006.493/2003-3. 
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fibras óticas e, especialmente, para apurar a legalidade da cobrança de taxas pela 

utilização desses bens públicos, bem como para os critérios de fixação dos valores a 

serem cobrados.882

  A auditoria foi motivada pela controvérsia existente entre o DNIT (que 

pretendia a cobrança de valores muito elevados, fixados unilateralmente, bem como a 

cobrança de valores retroativos aos contratos já em curso) e as empresas de 

telecomunicações (que pretendiam a cobrança de valores mais reduzidos, ou mesmo a 

suspensão da cobrança).883

  A decisão admitiu a possibilidade – legalidade – da utilização 

remunerada das faixas de domínio e determinou o estabelecimento de um critério de 

equilíbrio para a fixação dos valores a serem praticados pelas partes. 

  Considerou, por outro lado, que não seria justo que a empresa de 

telecomunicações, que desenvolve atividade lucrativa, utilizasse gratuitamente, para a 

instalação da sua infra-estrutura, uma área pública em que o Estado já incorporou 

investimentos, tais como desapropriação, desmatamento, terraplenagem, instalação de 

cercas etc., além dos gastos rotineiros de conservação e vigilância. Reputou que tal 

caracterizaria uma redução injustificada de custos à concessionária, as custas do 

dinheiro público – daí a razão para o disposto no artigo 73, da Lei 9.472/97, que prevê 

expressamente o pagamento, a cargo da concessionária, pela utilização de bens de 

prestadora de outros serviços de interesse coletivo. 

  Por outro lado, reputou que não se poderia admitir que as taxas de 

utilização de faixas de domínio fossem tão elevadas a ponto de prejudicar a 

                                              
882 A menção ao termo “essential facility” ocorre em menção a um estudo fornecido pela ANATEL, 
elaborado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, entitulado “Postes e Dutos - O monopólio natural das 
infra-estruturas analisado sob a ótica do direito concorrencial e da teoria econômica”. No corpo da 
decisão consta uma transcrição daquele estudo, nos seguintes termos: “A tese aqui defendida é que 
esse valor econômico [o preço da ocupação] seja determinado como se o detentor estivesse 
oferecendo os serviços de compartilhamento num mercado competitivo, e não explorando tais 
serviços como monopolista, controlador de uma essential facility, capaz, inclusive, de promover o 
fechamento do mercado.” 
883 Conforme indicado no Relatório de Auditoria, essas controvérsias deram ensejo ao ajuizamento de 
várias ações judiciais pelas empresas de telecomunicações, no âmbito das quais foram obtidas diversas 
decisões liminares suspendendo a cobrança dos valores cobrados pelo DNIT (e pelo antigo DNER). 
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modicidade dos preços do serviço da empresa de telecomunicações. Consignou que a 

cobrança serviria para garantir o justo compartilhamento de custos de infra-estrutura, 

que, se não devem ser arcados isoladamente pelo Estado, também não deveriam gerar 

lucros ao DNIT. 

  A segunda decisão884, também do Plenário do TCU, foi proferida no 

âmbito de um Relatório de Auditoria que tinha por objeto o monitoramento de 

realizado na Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, para verificação do 

cumprimento de uma decisão anterior do TCU (Decisão 215/2002 – TC 003.632/2001-

9), que havia estabelecido uma série de determinações à Agência, após declarar 

abusiva a aplicação de percentual de reajuste superior ao IGP-DI/FGV pelas 

concessionárias de telefonia fixa, que resultava em tarifas superiores à variação dos 

custos dessas empresas. 

  Uma das determinações daquela decisão anterior dizia respeito à 

promoção de estudos conclusivos, pela ANATEL, para a definição de uma 

metodologia efetivamente adequada para orientar o estabelecimento de tarifas de 

interconexão, buscando assegurar que essas tarifas atendam aos fins a que se destinam, 

orientando sua fixação em um nível que incentive o estabelecimento da concorrência 

e, ao mesmo tempo, assegurem a remuneração adequada dos investimentos realizados 

e/ou por realizar, de modo a incentivar tanto o investimento em novas redes, como a 

atualização e expansão da rede existente. 

  Na decisão em comento, o Relatório consignou a importância da 

interconexão de redes para permitir a existência de prestadores de outros serviços 

compatíveis, como empresas de telefonia local, de longa distância e telefonia móvel, 

bem como permitir a viabilidade de um novo concorrente que preste o mesmo serviço, 

como no caso de duas ou mais prestadoras locais competindo entre si.  

  A partir disso, registrou que “como as detentoras das redes físicas, 

chamadas de incumbentes, controlam o acesso ao usuário final, a regulação da 

interconexão é condição imprescindível para viabilizar a entrada de novos operadores 

                                              
884 Acórdão 1196/2005 – Plenário – Rel. Min. MARCOS BEMQUERER – Processo 006.733/2003-1. 
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no mercado. No entanto, não se alterou o tratamento dessa questão, pois ainda não 

houve a implementação de metodologia para a avaliação das tarifas de interconexão, 

como sequer se escolheu um modelo.” 

  Na seqüência, fez menção a um estudo contratado pela ANATEL junto à 

Fundação CPqD – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, em 

que consta a seguinte afirmação: “A TU-RL [Tarifa de Uso da Rede Local], no 

contexto da prestação de serviços ao varejo, deve ser entendida como remuneração de 

uso de um essential facility sob o controle de quase-monopólios privados. Como tal a 

TU-RL deve ser ajustada a níveis que promovam o desenvolvimento da competição 

nos diversos serviços onde participa como insumo básico (LD, Chamadas Locais - 

Espelhos, SCM), garanta o uso eficiente das redes instaladas e ao mesmo tempo 

incentive o investimento eficiente em redes de telecomunicações.” (sic.) 

  Ao final, dentre outras declarações, a decisão do Plenário considerou que 

as recomendações não haviam sido cumpridas pela ANATEL, razão pela qual 

deveriam ser reiteradas. 
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8 CONCLUSÃO 

 

8.1 A receptividade da doutrina das essential facilities pelo Direito brasileiro 

  Do exposto, em vista do modelo de Estado Regulador que se pretendeu – 

e se pretende – implementar no país, com a abertura de diversos setores da economia 

para um regime concorrencial, evidencia-se perfeita compatibilidade da essential 

facility doctrine com o Direito brasileiro. 

  Essa compatibilidade opera tanto em nível constitucional, como aos 

níveis legal e infra-legal. Conforme observado, os princípios da livre iniciativa, da 

função social da propriedade885 e da livre concorrência coadunam com a idéia de livre 

acesso, pelos novos ingressantes, às infra-estruturas já estabelecidas em regime de 

monopólio.  

  Nessa linha, a legislação da concorrência e a legislação setorial celebram 

de forma abrangente o princípio do compartilhamento de infra-estruturas e redes 

indispensáveis ao estabelecimento da concorrência. Da mesma forma ocorre com as 

normas editadas pelas autoridades regulatórias competentes (as Agências Reguladoras 

Independentes), nos seus respectivos setores.  

  Embora a doutrina ainda não tenha sido ventilada nem pelo Poder 

Judiciário, nem mesmo pelas Agências Reguladoras – tendo sido apenas citada pela 

literatura especializada –, parece claro que ela se enquadra nos objetivos de 

compartilhamento delineados pelas normas em vigor, acima referidas.  

  Não se vê problema em admitir a desnecessidade de menção explícita à 

essential facility doctrine para efeito da viabilização do compartilhamento de infra-

estruturas e redes. A aplicação expressa da doutrina não é indispensável, na medida em 

que as normas vigentes estipulem as hipóteses, os requisitos e as condições para que se 

proceda ao compartilhamento.  

                                              
885 Como visto, a doutrina das essential facilities encontra guarida nos princípios que obrigam o 
proprietário de um bem a suportar certas restrições no interesse de terceiros. 
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  Contudo, é fato que a doutrina existe e vem sendo estudada no cenário 

brasileiro e, nesse contexto, pode se firmar como um instrumento útil para o Direito 

Concorrencial e para as Agências Reguladoras, conferindo fundamento teórico para a 

solução dos problemas práticos decorrentes da opção por um sistema que tem por 

objetivo fomentar a concorrência e limitar o abuso de posição dominante e posição de 

monopólio.  

 

8.2 Síntese conclusiva  

  O compartilhamento de infra-estruturas e redes (e mesmo de outros bens) 

pode caracterizar, em determinadas circunstâncias, condição indispensável para a 

abertura de setores da economia para um regime de concorrência regulada. O direito 

de acesso à infra-estrutura já estabelecida, em condições isonômicas e não 

discriminatórias, mediante o pagamento de uma contraprestação adequada, constitui 

verdadeiro princípio geral do Direito Antitruste, que, nos dias atuais, tende à promoção 

da concorrência entre os agentes econômicos. E a doutrina das essential facilities, 

nesse contexto, consiste em um valioso instrumento para promover esse escopo. 

  Evidente que não propugna a aplicação imponderada da doutrina para 

todas as situações em que um potencial concorrente deseje o acesso a uma infra-

estrutura já estabelecida. Não basta que o acesso seja útil, ou torne a atividade do 

terceiro ingressante menos onerosa. É necessário que o acesso seja indispensável 

(vital) para o desenvolvimento da atividade econômica do concorrente, isto é, 

indispensável para a concorrência. E é imprescindível, também, que o 

compartilhamento seja possível, tanto em termos econômicos como técnicos.  

  Entende-se que sempre haverá campo para a aplicação da doutrina das 

essential facilities em um mercado capitalista, mormente em um sistema econômico 

como o brasileiro, que acumula uma herança de monopólios desde os seus primórdios. 

Sempre haverá circunstâncias em que a aplicação dessa doutrina apresentar-se-á como 

um excelente mecanismo para promover a liberalização de determinado setor da 

economia que esteja sujeito a esse processo de abertura.  



ALEXANDRE WAGNER NESTER 363

  Nessas hipóteses, haverá uma tendência a acolher o interesse do 

potencial concorrente que pretenda o acesso a uma essential facility indispensável para 

sua atividade econômica (e para o estabelecimento de um regime concorrencial). Não 

se nega que, em muitas dessas circunstâncias, a aplicação apressada (e impensada) da 

doutrina pode levar a resultados desastrosos no que diz respeito ao estímulo a novos 

investimentos e à eficiência, que movem a economia e o progresso tecnológico em 

benefício dos consumidores e da sociedade como um todo. Os efeitos daninhos de uma 

aplicação desmedida da doutrina já foram ressaltados pelos críticos e vão desde o 

desincentivo às inovações até o desvirtuamento do mercado através da aplicação 

imprópria do Direito da Concorrência. 

  Logo, o emprego da doutrina, conforme amplamente explicitado, 

somente se admite diante da observância de requisitos rigorosos e desde que atendidas 

as suas condições de aplicação. Depende, ademais, de uma percepção crítica da 

realidade e das efetivas necessidades constatadas, a fim de se identificar se a 

concorrência é, de fato, o instrumento mais adequado para corresponder aos interesses 

coletivos mais relevantes, assim eleitos pelo Estado. 

  A idéia que fundamenta o emprego da essential facility doctrine, 

portanto, não é apenas a de liberalização dos mercados, mas sim a idéia de abertura 

para a concorrência naqueles setores da economia em que esta efetivamente se 

apresentar como a via mais adequada para atingir esses objetivos de interesse coletivo. 

E, mais, naquelas circunstâncias em que a concorrência realmente não tenha condições 

de se desenvolver de outra maneira – isto é, sem a imposição de um dever de 

compartilhamento ao detentor da infra-estrutura essencial.886

                                              
886 É o que sustenta DEREK RIDYARD: “To achieve a better balance, some limiting principles need 
to be found. (…) The approach suggested (…) is to recognize that essential facilities, and the 
obligations on essential facilities owners that accompany them, should be identified only in 
circumstances where competition dos not and cannot be expected to operate, and witch assets cannot 
reasonably be subject to effective competition. The fact that it may be inconvenient or costly for 
competitors to achieve market access by their own devices is not sufficient. Nor the fact that the asset 
owner might be enjoying a high return from its policy of refusing to deal with competitors.” (Essential 
Facilities and the Obligations to Supply Competitors…, cit., p. 451-452).  
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  O que se defende, portanto, é uma aplicação ponderada da doutrina das 

essential facilities, condicionada à verificação rigorosa dos seus requisitos essenciais, 

delineados ao longo deste trabalho. 
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