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PREFÁCIO 

 

 

 

Com particular júbilo recebo o convite do Dr. Luiz Carlos Buchain para 

prefaciar obra de sua autoria, fruto da tese de doutoramento defendida perante a 

faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

O trabalho versa o tema inesgotável da tutela da concorrência, o qual vem 

despertando crescente interesse em nosso país, desde que com revisão integral da 

lei aplicável - Lei 8884/94 - ele se integrou ao já avantajado grupo de nações nas 

quais o antitruste passou a ser um marco institucional forte e efetivo na vida dos 

negócios, objeto de atenção e acatamento pelo setor privado e de empenho e exação 

pelas autoridades encarregadas do seu ”enforcement”. 

Como repetidamente afirmado pelos mais recentes presidentes do 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE - uma das principais 

metas do órgão tem sido a de introduzir no mundo empresarial brasileiro a chamada 

“cultura de concorrência” até então virtualmente ausente de suas cogitações. E 

foram bem sucedidos na empreitada. Com efeito, tal cultura instalou-se entre nós e 

a tarefa de implementar e dar vida ao princípio constitucional da liberdade de 

iniciativa é, hoje em dia, objeto de analise cientifica de alto nível, manifestada quer 

em livros, quer em artigos quer em simpósios, nos quais o seu multifacetado campo 

de ação é analisado com percuciência e objetividade. 

O trabalho que ora vem a público não foge a essa tendência, antes e 

enaltece, pela metodologia de que se reveste e por avançar numa área ainda não 

plenamente desenvolvida que a ser a da responsabilização civil da conduta 

anticoncorrencial. 

Com efeito, se o titular o bem jurídico concorrência é a sociedade como 

um todo por corresponder ele a um interesse difuso, próprio do sistema econômico 

fundado na empresa privada de que a mesma funcione a contento e sem maiores 



 
vieses, há de se levar na devida conta o interesse privado especifico daquela 

unidade de produção que ocorreu o risco de ser alijada do mercado pela ação 

predatória de uma ou algumas congêneres atuantes no mesmo setor. 

É esse tema novo, e ainda pouco explorado, tendo o autor se proposto a 

fazê-lo, não sem antes analisar e perlustrar o campo do direito da concorrência, 

discutindo-lhe os seus mais relevantes aspectos, como o abuso de posição 

dominante, a discriminação de preços, os preços predatórios e os abusivos a política 

empresarial de descontos, os contratos de exclusividade, a venda casada e a recusa 

de venda, entre tantos outros. 

É na parte terceira da obra, no entanto, que a originalidade da tese se 

apresenta com maior nitidez. Nela o autor procura definir com precisão o contorno 

jurídico da relação concorrencial e sua natureza, daí partindo para o esboço de um 

modelo indenizatório concorrencial com base no conceito de ordem pública. 

Aborda sucessivamente, com muita propriedade, os pressupostos da 

responsabilidade civil no campo da concorrência apontando a natureza da ação 

indenizatória correspondente: sua legitimidade ativa e passiva, inclusive à luz do 

conceito de setores regulados e de uma prudente avaliação do que pode ser 

entendido como dano concorrencial: a sua qualificação e a sua quantificação. 

Apresenta neste item, interessantes referencias a “cases” do direito norte americano.  

Está realmente muito bem construída e alicerçada a ponte entre a 

concorrência como direito público e a concorrência em sua visão privatistica do 

dano individual causado pela iniciativa de burlá-la ou falseá-la, ou seja, pelas várias 

formas de abuso do poder econômico. 

Essa contribuição extremamente importante trazida por Luiz Carlos 

Buchain com a presente obra. Ela certamente despertará o debate e estimulará os 

pesquisadores no seu afã de alargar e expandir as fronteiras da ciência. 

Não é outro, em última análise o papel da Universidade. Papel este muito 

bem cumprido no caso presente o que me leva a concluir este despretensioso 

prefácio com efusivos cumprimentos ao Autor e à sua ilustre orientadora de 

doutorado, a eminente professora gaúcha Dra. Claudia Lima Marques. 
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