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As empresas estrangeiras na China devem prestar atenção aos casos judiciais inéditos 
envolvendo grupos chineses acusados de comportamento monopolista, segundo alertam firmas 
internacionais de advocacia. A Freschfields informou ao "Financial Times" que, desde a 
introdução de um novo regime antitruste em 2008, foram movidos processos contra empresas 
chinesas de grande porte como China Mobile, China Netcom, Baidu, Shanda Interactive 
Entertainment e Sinopec. Embora seja improvável que grupos estrangeiros venham a ter 
monopólios na China, as leis poderiam afetá-los, pois há também medidas contra práticas 
como a fixação de preços discriminatórios. A Freshfields tomou conhecimento dos casos, que 
tiveram pouca ou nenhuma divulgação, por meio de discussões com bancas de advocacia 
chinesas. 
 
Embora ainda não esteja claro até que estágio os casos avançaram, especialistas jurídicos 
disseram que eles são significativos, pois são os primeiros exemplos de processos sob o novo 
regime antimonopolista. As ações poderiam mudar radicalmente o comportamento empresarial 
na China continental, segundo os especialistas. 
 
O novo regime, amplamente baseado nas práticas de concorrência ocidentais, entrou em vigor 
em agosto de 2008. Abrange controle sobre fusões, atuação monopolista e de cartel e fixação 
de preços discriminatórios. Até agora, a aplicação do novo regime centrou-se em dispositivos 
sobre fusões, sendo que o caso mais notável foi a rejeição, pelo Ministério do Comércio, em 
março, da tentativa da Coca-Cola de assumir o controle da China Huiyuan Juice por US$ 2,4 
bilhões. 
 
Agora, no entanto, advogados na China continental parecem estar testando o artigo 50 da Lei 
Antimonopólio que permite a pessoas físicas exigir indenização por prejuízos decorrentes de 
comportamento ilegal. Os casos são considerados um grande progresso. Esta é a primeira vez 
em que os tribunais chineses aceitaram esse tipo de petição. "Apesar de ainda não ter sido 
proferida nenhuma sentença, o fato de os tribunais chineses terem permitido que alguma 
dessas queixas fosse apresentada em juízo indica que os queixosos pelo menos estabeleceram 
um caso à primeira vista", disse Peter Yuen, sócio especializado em resolução de conflitos no 
escritório de Hong Kong da banca Freshfield. "Esta é uma área de atuação completamente 
nova para todos os envolvidos"  
 
Yuen disse que as companhias internacionais estavam "claramente na berlinda e devem levar 
a fiscalização a sério", acrescentando que o número de ações individuais poderá aumentar. Ele 
afirmou que o processo movido contra a China Mobile, que possui 500 milhões de clientes, 
envolveu acusações de que a companhia estava discriminando os assinantes atuais ao oferecer 
uma faixa de preço menor para novos clientes.  
 
Ninette Dodoo, uma advogada no escritório Clifford Chance em Pequim, disse que as 
informações levantadas por sua firma também indicavam que pessoas físicas por toda a China 
estavam querendo testar o artigo 50. Ela recomendou cautela, porém, afirmando que "é cedo 
demais para afirmar que qualquer um destes casos relatados seja verossímil o bastante para 
os tribunais permitirem sua tramitação". Advogados disseram que o sistema judiciário chinês 
para julgamento de casos de comportamento supostamente monopolista é embrionário, assim 
poderá levar tempo até um padrão de fiscalização claro se consolidar. Os tribunais no 
continente também carecem de pessoal e de especialização para julgar estes casos.  
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