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Peculiaridades do Direito da Concorrência

► prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica.

► ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da
propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico.

► a coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos pela Lei de Concorrência.

O CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica  
é entidade judicante com jurisdição em todo o território 

nacional, que se constitui em autarquia federal, vinculada 
ao Ministério da Justiça, com sede e foro no Distrito 

Federal, e competências previstas na Lei de Concorrência.



Verticalização

mercado “upstream” ou a montante

mercado de planos de saúde privados

mercado “downstream” ou a jusante

mercado relevante de medicina diagnóstica



Verticalização

• custo mais baixo na maioria dos procedimentos;

• redução de custos com ações judiciais decorrentes de glosas contestadas;

• maior controle sobre as informações clínicas dos beneficiários, o que permite
a realização de um trabalho mais personalizado de prevenção e, portanto, de
redução da sinistralidade; e

• maior margem de lucro com as internações

• “Tem-se verificado, na prática antitruste, que empresas do mercado upstream de
saúde que detenham poder de mercado possuem fortes incentivos ao fechamento
do mercado de prestação de serviços médicos (mercado downstream), fazendo-o,
em uma das possibilidades, por meio de processo de verticalização”. (SG/CADE)

• o descredenciamento pode impactar negativamente as clínicas descredenciadas,
não somente no que tange à perda imediata de receita/faturamento, mas também
– e o que seria nocivo para o mercado a jusante em longo prazo – a possível
eliminação de importantes agentes econômicos na prestação de serviços de
exames.

• capacidade de prejudicar, ou mesmo inviabilizar, a entrada de planos de saúde no
mercado a montante, com potenciais efeitos negativos para os consumidores.



Infrações à ordem econômica

✓ 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:

• limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;

• dominar mercado relevante de bens ou serviços;

• aumentar arbitrariamente os lucros; e

• exercer de forma abusiva posição dominante.



Credenciamento e descredenciamento de prestadores

✓ As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no slide
anterior, caracterizam infração da ordem econômica:

• limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado;

• criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente
ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços;

• recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das condições de pagamento normais aos
usos e costumes comerciais; e

• 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.



Abuso de posição dominante

► Presume-se posição dominante sempre que uma empresa ou grupo de empresas for capaz de
alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado ou quando controlar 20% ou mais
do mercado relevante.

✓ Desde 2014, o mercado relevante geográfico dos planos de saúde é definido como
municipal e, para os mercados em que a concentração fosse superior a 20%, o mercado
relevante geográfico seria expandido para o grupo de municípios que representassem 75%
dos atendimentos dos pacientes daquele município que inicialmente era objeto de análise.
Assim, se 75% dos pacientes são atendidos dentro do próprio município, este será definido
como um mercado relevante. Caso esse percentual seja inferior, outros municípios próximos
são agregados até se chegar ao percentual de 75%. Essa tem sido a metodologia adotada
desde então pela Superintendência- Geral – CADE.



Pressupostos para a caracterização do ilícito

• posição dominante por parte do agente que se recusa a
suprir o produto

• possibilidade de a prática levar à eliminação da
concorrência efetiva no mercado downstream

• inexistência de razão objetiva para justificar a recusa

• configuração do ilícito concorrencial



Eficiências

► as condutas anticoncorrenciais não serão considerados infração à ordem econômica,
desde que sejam observados os limites estritamente necessários para atingir os
seguintes objetivos:

• cumulada ou alternativamente:

✓ aumentar a produtividade ou a competitividade;
✓ melhorar a qualidade de bens ou serviços; ou
✓ propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico; e

• sejam repassados aos consumidores parte relevante dos benefícios decorrentes.
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