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Préfacio
Tive o prazer de conhecer Patrícia Avigni em 2010, quando
ela me procurou para que elaborasse uma carta de recomendação em apoio à sua candidatura para o Master na Universidade
Paris-1 (Panthéon-Sorbonne), tendo sido aceita, por mérito próprio, nessa prestigiosa instituição de ensino. Advogada em São
Paulo, Patrícia desempenha papel relevante na área do Direito
Concorrencial, o que é comprovado pelo trabalho aqui presente.
A Dissertação de Mestrado de Patrícia, que ora vem a público com o título de Ajudas de Estado: a contribuição do modelo
europeu para o Brasil, é de particular importância para o Direito
Concorrencial brasileiro e colabora para maior impulsão das discussões sobre ajudas de Estado em nosso País. Ao fazer uma análise comparada entre o sistema concorrencial da União Europeia
e a realidade brasileira, a autora, em um competente trabalho
doutrinário, busca apontar caminhos para que a concorrência no
Brasil se desenvolva e se alinhe com a forma como outras jurisdições entendem esse tipo de intervenção na economia. Isso é de
particular importância tendo em vista que, como apontado pela
autora, não há regulação, no ordenamento jurídico brasileiro, sobre o controle concorrencial das ajudas de Estado.
O estudo atencioso das práticas de ajuda concedidas pelo
BNDES, em nível federal, e pelos governos estaduais no tocante
ao ICMS, em nível regional, também traz uma visão crítica desse tema, que ainda não foi abordado em legislação específica. A
importância do estudo é evidente, pois postula uma análise, não
raro negligenciada, acerca dos impactos das ajudas de Estado na
concorrência. A autora defende que os atores econômicos contemplados com essas ajudas desfrutariam de vantagens econômicas que não teriam de outra forma, alterando discriminadamente
os market shares e, consequentemente, o próprio equilíbrio de
mercado. Embora essas medidas devam ser analisadas em cada
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contexto social e econômico e, em várias circunstâncias, possam
acarretar ganhos de competitividade para o País, o fato é que o
consumidor pode ser prejudicado, sobretudo nos casos em que
o beneficiado exerce o seu poder de mercado de forma abusiva.
Enfim, o trabalho de Patrícia merece atenção, pois sua análise abarca as dificuldades enfrentadas pela União Europeia para
implementar a forma de ajuda de Estado que atualmente vigora
no bloco. Tendo em vista o objetivo da autora de aplicar a experiência europeia ao sistema concorrencial brasileiro, tal elucidação se faz particularmente importante, pois mostra cuidado
não apenas em transplantar um entendimento, mas sim em compreender seus motivos de existência e pormenores. Trata-se, portanto, de uma bela obra doutrinária de Direito Comparado, pelo
que recomendo fortemente a leitura.
Vinicius Marques de Carvalho
Presidente do CADE

Sumário

PREFÁCIO – Vinicius Marques de Carvalho ..................

9

Lista de Abreviaturas...........................................................

13

Introdução...............................................................................

15

Primeira Parte – As ajudas de Estado no contexto
da União Europeia e do Brasil.........................................

19

Capítulo 1 – Os fundamentos econômicos e a
identificação das ajudas de Estado na União
Europeia e no Brasil.......................................................

21

Capítulo 2 – A identificação e o procedimento de controle das ajudas de Estado na União
Europeia................................................................................

49

Segunda Parte – A avaliação do modelo de controle das ajudas de Estado adotado na União
Europeia e sua aplicação no Brasil..............................

89

Capítulo 1 – A avaliação da aplicação do
modelo europeu de controle das ajudas de
Estado....................................................................................

91

Capítulo 2 – Os desafios que acompanham a
adoção do modelo europeu de controle das
ajudas de Estado pelo Brasil.....................................

119

Conclusão..................................................................................

141

Bibliografia...............................................................................

143

Índice.............................................................................................

151

11

