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RESUMO

A concorrência e o consumidor são áreas que se intercomunicam e despertam interesse no âmago da sociedade de forma que se justifica a 
investigação da aplicação e evolução destes ramos, uma vez que constam no rol de princípios constitucionais da ordem econômica (art. 170, IV e 
V, da CF/88), com abordagem em consonância com o desenvolvimento socioeconômico brasileiro. A problemática consiste em demonstrar que o 
consumidor é beneficiário mediato e imediato da proteção à concorrência, o que se verifica tanto através do controle dos atos de concorrência 
feito pelas empresas (beneficiário mediato), conforme artigo 1º da Lei do CADE (Lei n. 12.529/2011); como no âmbito dos contratos, 
especialmente no que diz respeito à escolha (art. 6º, II, do CDC) assegurada pela tutela da concorrência, que dá ao consumidor a possibilidade de 
optar entre os concorrentes fornecedores de produtos ou de serviços, aquele que ofereça melhores condições e vantagens (beneficiário 
imediato) e, constatar, a partir da análise de diversos casos julgados pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) que a 
transversalidade das disciplinas pode ser benéfica à sociedade.  Deste modo, a proposta de pesquisa tem como objetivo geral o de apresentar os 
dados a partir das decisões do CADE entre 2012 e 2015 para verificar, na prática, como se dá tal proteção e demonstrar o modus operandi do 
Direito da Concorrência e o do Consumidor como áreas interligadas e seus reflexos sociais, por meio da análise quantitativa/qualitativa e 
empírica, através de questionários semiestruturados aplicados aos gestores das associações consumeristas do Rio de Janeiro visando apurar quais 
são as práticas anticoncorrenciais que mais afetam o consumidor, percebidas pelos gestores desses órgãos. Como objetivos específicos 
apresentam-se: (i) demonstrar quem é o consumidor, diante dessa interface, através da Análise Econômica do Direito  (aplicação da Teoria dos 
Jogos); (ii) Analisar se o consumidor contemporâneo é vulnerável e exposto às estratégias anticoncorrenciais limitadoras do seu poder de escolha, 
através de análise quantitativa das decisões do CADE; (iii) Aferir a legitimidade da economia, pela dimensão da concorrência efetiva fundada na 
máxima “quanto mais concorrência, mais benefícios para os consumidores”; (iv) Investigar o mercado como bem coletivo juridicamente 
protegido e as vantagens de um efetivo sistema concorrencial. A pesquisa-ação é composta de três etapas, todas com a participação de 
professores e alunos: a primeira, em andamento, consiste na análise da legislação e revisão bibliográfica, tendo como fontes livros, monografias e 
artigos científicos de autores clássicos e contemporâneos de âmbito nacional e internacional, resultando na definição de conceitos, classificações 
e elaboração de questões. A segunda etapa, com início previsto para outubro de 2016 consiste na pesquisa documental e no levantamento de 
dados online, especialmente através do sítio do CADE e dos diversos órgãos do Poder Judiciário. De modo virtual, a coleta de dados ocorrerá em 
órgãos judiciais e extrajudiciais de defesa do consumidor do Rio de Janeiro, recorte geográfico da amostra, delimitada ao escopo temporal dos 
exercícios de 2012 a 2015. O método aplicado nessa fase será o quanti-qualitativo, por ser mais abrangente, ampliando as possibilidades de 
análise e interpretação dos dados coletados. Por fim, na terceira etapa, com início previsto para março de 2017, serão compilados os dados 
obtidos com a finalidade de demonstrar como ocorre a Proteção do Consumidor pela via reflexa do Direito Concorrencial. Esta fase tem 
culminância prevista para julho de 2017, com a apresentação dos resultados.
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